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ALPB vota, hoje, mais 
de 30 novos pedidos 
de calamidade
Com os 164 aprovados no dia 8, a 
Paraíba terá cerca de 200 municí-
pios com decretos de enfrentamento 
à pandemia. Página 13
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Profissionais de saúde e segurança fazem testes desde ontem; Espaço Cultural, em JP, é preparado para testar a população com sintomas da Covid-19. Página 5

Governo começa a aplicar testes rápidos na PB

Paraibano encontra 
atendimento de 
saúde mais rápido
Com 50 km de distância, o deslocamento em busca de atendimento médico na 
Paraíba fica abaixo da média nacional, revela pesquisa do IBGE. Página 12Paraíba tem cinco mortes por coronavírus em 

24 horas, inclusive de um bebê de quatro me-
ses. Chega a 21 o número de óbitos. Página 5

Foto: Secom-PB

João Azevêdo discute medidas para evitar aglomerações em 
áreas externas de bancos e lotéricas. Página 5

Justiça obriga planos de saúde, na Paraíba, 
a atenderem pacientes independente do 
período de carência. Página 3

Secretaria de Saúde divulga lista dos profis-
sionais classificados para atuarem na linha de 
frente do Hospital Metropolitano. Página 4

Em substituição ao PLC aprovado segunda 
pela Câmara, Governo Federal propõe ajuda 
de R$ 77,4 bilhões aos estados. Página 14

Foto: Secom-PB

Barreira sanitária identifica caso suspeito de coronavírus na 
divisa com Pernambuco. Página 4

Em apenas 24 horas, o Brasil registra mais de 
200 mortes. Número de casos no país já passa 
de 25 mil. Página 17

Foto: Ortilo Antônio

Apoio da CBF garante fôlego ao time feminino do Auto 
Esporte durante a pandemia. Página 16

NA PARAÍBA

A crise em números
MORTES

NO BRASIL MORTES

NO MUNDO

MORTES

152 
25.262
1.956.077

21
1.532

125.123

*Números confirmados até as 21h de ontem

CASOS

CASOS

CASOS

Foto: Secom-PB

Paraíba
Morre, em Fortaleza, 
Dom Aldo Pagotto

Arcebispo Emérito 
da Paraíba faleceu 
ontem, aos 70 anos, 
em decorrência de 
problemas respira-
tórios. Há suspeita 
de que ele tenha 
contraído Covid-19. 
Página 8
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A pessoa jurídica de direito públi-
co União - que representa o Governo 
Federal, no plano interno da Nação - 
forma, com os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, a organização 
político-administrativa da República 
Federativa do Brasil. Entes federati-
vos autônomos, no entanto, de depen-
dência mútua.

Conceito básico de dicionário; re-
sumo de Constituição Federal. Toda-
via, fermento de reflexão acerca dos 
objetivos maiores que norteiam ou 
deveriam lastrear as construções so-
ciais. A que fim se destina a sociedade? 
Eis a pergunta que os tratados respon-
dem com metas que a realidade reluta 
em concretizar.

O Federalismo moderno pressu-
põe a construção social livre de um 
Estado onisciente e onipresente, ou 
seja, de um Estado unitário, ou me-
lhor, autoritário que impõe sua von-
tade soberana sobre os destinos dos 
entes estaduais e municipais. Neste 
sistema o todo não evolui sem as par-
tes, e vice-versa.

No plano ideal, uma República 
Federativa evoluiria – política, econô-
mica e culturalmente - por igual, haja 
vista o interesse do Poder Central de 
repartir as riquezas e os conhecimen-
tos, gerados em solo nacional, de ma-
neira equitativa. A desigualdade seria 
um paradoxo, neste modelo de organi-
zação social.

No plano da realidade, e expon-
do o Brasil como exemplo, o Federa-
lismo moderno não teria alcançado 
pleno êxito. Isso porque estaria situ-

ado em um nível inferior, na escala 
de evolução social, levando-se em 
conta os históricos desequilíbrios 
regionais que fazem do Brasil um 
país desproporcional.

Fato raro na história brasileira um 
detentor do Poder Central verdadei-
ramente interessado em eliminar ou 
diminuir as disparidades regionais. 
De promover o crescimento, de modo 
igual, a partir do reconhecimento da 
necessidade de se dar mais a quem 
tem menos, e menos a quem sempre 
recebeu mais.

Um líder que pensasse no Brasil, e 
não na região onde nasceu - pior ainda, 
em si mesmo ou na agremiação políti-
ca que o elegeu, com toda a unidade de 
interesses mesquinhos que um parti-
do, por vezes, representa. Um gestor 
que colocasse o país, de fato, nos tri-
lhos do desenvolvimento sustentável.

Vê-se agora, no Brasil real e do 
presente, abalado pela pandemia do 
novo coronavírus, o quanto se está 
distante do ideal democrático, portan-
to solidário, que justifica a existência 
de um Estado federativo. Um Brasil 
unido, de mãos dadas, com os gover-
nos de todas as esferas socorrendo-se, 
reciprocamente.

Um Brasil cujas verbas, oriundas 
do Planalto e destinadas ao combate 
da Covid-19, fossem liberadas de ma-
neira ágil, sem subterfúgios, de acor-
do com as necessidades reais de cada 
Estado e Município. Ajuda que não 
dependesse, enfim, de caprichos, reta-
liações ou falta de visão política de um 
presidente. 
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Razão maior

Mudança é a pala-
vra da vez. Sabemos 
que é importante mu-
dar, estamos mudando 
o tempo todo, e esta-
mos dispostos a mudar 
ainda mais. Muitos di-
zem que mudar é preci-
so. Eu diria que mudar é necessário e 
impreciso.

Sob o ponto de vista sistêmico, um 
aspecto importante a se considerar é a 
variabilidade do padrão da mudança.  
Sistemas saudáveis produzem mudan-
ças ritmadas, uniformes e regulares, 
ou seja, eles exibem um padrão cons-
tante de variações. Elas são mudanças 
“estáveis” e “equilibradas”. Paradoxo?

Em 2012, eu voltei ao Brasil após 
10 anos morando na Alemanha e, nes-
te ano, eu realizei a maior quantidade 
de variações nos meus padrões de mu-
dança. Não lembro em toda a minha 
vida de ter mudado tanto, em tão pou-
co tempo: Eu mudei de profissão, de ci-
dade, de país, de casa. Voltei ao Brasil 
e resolvi morar em Salvador, cidade 
que mal conhecia, além de não ter ne-
tworking para a nova jornada.

Vocês sabem qual foi a consequên-
cia de tantas mudanças num curto pe-
ríodo de tempo? Eu fiquei vulnerável. 
Algumas dessas mudanças não tive-
ram sustentabilidade.

A vulnerabilidade é o resultado do 
desequilíbrio, da falta de coerência. Ter 
coerência é semelhante a encontrar o 
ritmo adequado para uma música que 
você nunca dançou. Em algumas situa-
ções, a mudança coerente deve ser bem 
planejada e articulada.

Eu lembro que, em 2006, estive em 
Dubai, e o Burj Khalifa, o maior arra-
nha-céu do mundo estava em constru-
ção. A ideia dos idealizadores do proje-
to era dar movimento a arquitetura do 
prédio, para que ele não fosse “apenas” 

um recorde mundial. Foi 
um desafio para os ar-
quitetos e engenheiros 
encontrar as variáveis 
corretas no cálculo es-
trutural do projeto, para 
construir algo que fosse, 
ao mesmo tempo, resis-

tente ao vento, e leve. Funcionou.
Dançar pode ser frustrante, sobre-

tudo se você escolhe o parceiro errado 
para dançar. Escolher o parceiro cer-
to na hora errada também não ajuda. 
Esse “timing” de quando e como mudar 
é algo a ser feito com bastante coerên-
cia.

Em 1996, eu decidi que iria me 
preparar para o meu primeiro estágio. 
Entre fazer um curso para aprender a 
usar o computador e um curso de da-
tilografia, optei pelo segundo, pois na 
época eu não conhecia ninguém que 
tivesse computador. Eu fiz o curso de 
datilografia completo e comecei o es-
tágio. Dois meses depois, a empresa 
comprou um computador. Eu tenho 
160 horas comprovadas de curso de 
datilografia. Gastei tempo e dinheiro, 
e ainda tive muita dificuldade de me 
adaptar ao teclado do computador.

Vamos voltar à coerência?
Estamos vivendo um momento 

novo, desconhecido. Muito se fala em 
mudar, e de fato, faz sentido agora fa-
zer e pensar diferente.

Se você está ouvindo uma música 
pela primeira vez e precisa encontrar 
os movimentos certos para dançar 
em harmonia, talvez tenha que ouvir 
essa música várias vezes, buscar na 
memória outras referências musicais, 
estudar um pouco, se inspirar, experi-
mentar, se permitir errar. O mais im-
portante é: Como eu vou me preparar, 
em quanto tempo, e o que vou trazer 
de novo e genuíno para que esse pro-
cesso seja sustentável?

Mu-Dança?
Ter coerência é 

semelhante a 
encontrar o ritmo 
adequado para 

uma música que você 
nunca dançou.   
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HumorDomingos Sávio
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UN Informe

Há casos em que o repasse beira o non-
sense, tão irrisórios são os valores. O mu-
nicípio de Sobrado, do qual George Coe-
lho é prefeito, recebeu pouco mais de R$ 
62,00. Ainda mais esdrúxulo foi o repasse 
para o município de Várzea: R$ 28,00. 
Outros casos similares: Quixabá, com R$ 
47,85; Maturéia, com R$ 49,15; Emas, com 
R$ 89,23; Nazarezinho, com R$ 102,90; e 
Riachão do Poço, com R$ 114,62.  

“Buscamos contribuir para 
que as atividades profissionais 
que estejam na linha de frente 
possam ter os respectivos bens 
necessários ao combate e a 
prevenção à doença com seus 
custos reduzidos”, explica o de-
putado Efraim Filho, na justifi-
cativa para a apresentação do 
projeto. A redução das alíquo-
tas, porém, ficará em vigor so-
mente enquanto durar o estado 
de calamidade pública no país.

É pertinente a reclamação do presidente da 
Federação das Associações de Municípios da 
Paraíba (Famup), George Coelho, em relação 
aos valores repassados pelo Governo Federal 
para o combate à pandemia do coronavírus 
em alguns municípios paraibanos. É que 45 
deles receberam valores abaixo de R$ 1 mil, 
o que inviabiliza, por exemplo, a compra de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Reclamação

linha de fRente

o beRRante e o gado, na tuitada de SheheRazade

Redução de tRibutoS alíquota zeRo

eleiçõeS: não SeRia juSto pRoRRogaR mandatoS paRa 2022

O deputado federal Efraim 
Filho (Democratas) confir-
ma à coluna que está em 
tramitação na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei 
1392/20, de sua autoria, 
que reduz a carga de tribu-
tos federais incidentes sobre 
a importação e a venda no 
mercado interno de produ-
tos como medicamentos e 
insumos médicos usados no 
combate ao coronavírus.

A proposta de Efraim Filho 
reduz a zero as alíquotas da 
contribuição para o PIS/Pasep 
e Cofins incidentes em opera-
ções que envolvam a compra 
de luvas, roupas e máscaras de 
proteção; álcool em gel a 70% 
e desinfetante; tubo laríngeo 
para procedimentos anesté-
sicos ou cirúrgicos de rotina; 
respiradores automáticos (pul-
mões de aço); termômetros 
clínicos, entre outros.

Da jornalista Rachel Sheherazade, apresentadora do SBT Brasil, referindo-se aos ataques que Bolso-
naristas fizeram a ela, no Twitter, supostamente a mando do deputado Eduardo Bolsonaro: “Bastou 
o Eduardo “Bananinha” Bolsonaro soar o berrante e o gado entrou em ação, destilando toda a sua 
sordidez nas minhas redes. Fico honrada. Estar do outro lado da estupidez mostra o quão diferente sou 
daqueles que me atacam. Deputadozinho e gabinete do ódio, vocês não me atingem”. 

iRRiSóRioS

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Foto: Divulgação
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A mudança no calendário eleitoral 
deste ano, por conta da pandemia 
do coronavírus, é um debate que 
vem dividindo opiniões. Enquanto 
alguns defendem a transferência 
das eleições de outubro para de-
zembro, outros apregoam a neces-
sidade de realizar o pleito daqui 
a dois anos, unificando-o com as 
eleições gerais de 2022, quando 
serão eleitos presidente, senadores, 
deputados federais e estaduais. Co-
mungo da tese de que esta segunda opção, ao ampliar os mandatos dos atuais detentores de cargo 
eletivo – prefeitos, vice-prefeitos e vereadores –, fere frontalmente o princípio da igualdade de 
oportunidades que deve permear uma eleição. E como disse o procurador de Pernambuco e pro-
fessor da UFPE, Walber de Moura Agra, em artigo replicado pela coluna, transferir as eleições para 
2022 “privilegiará, indubitavelmente, o status quo dos governistas nos mais díspares rincões do país, 
em ordem a impedir as possibilidades de mudanças decorrentes dos resultados dos pleitos, no que 
desmerece a soberania popular”. O professor alerta ainda que o adiamento não está previsto na re-
gra constitucional. Pois bem. Existe, agora, a possibilidade de que isso possa ocorrer, com a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) do senador José Maranhão (foto), que transfere o primeiro turno 
das eleições municipais para o dia 1º de dezembro, e o segundo turno para o último domingo deste 
mesmo mês. Caso seja necessário o adiamento da eleição de outubro, é a proposta mais sensata. 
Não seria justo a prorrogação de mandatos até 2022.   
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Justiça atendeu ação movida pela DPE-PB e determinou que a empresa que descumprir decisão deverá pagar multa 

A Defensoria Pública do 
Estado da Paraíba (DPE-PB) 
realizou um pedido para que 
as empresas de plano de saú-
de que atuam no Estado au-
torizem, independentemente 
do prazo de carência, a ime-
diata liberação do tratamen-
to prescrito pelo médico no 
atendimento de urgência e 
emergência, principalmen-
te os casos de suspeita ou 
contágio pelo novo corona-
vírus (Covid-19).   A Justiça 
atendeu a ação movida pela 
DPE-PB e determinou que 
a empresa que  descumprir 
a decisão deverá pagar uma 
multa de R$ 10 mil para cada 
recusa de atendimento.

A decisão do juiz Ri-
cardo da Silva Brito ainda 
exige a disponibilização, no 
prazo de cinco dias, de ca-
nais de atendimento prio-
ritários para que as opera-
doras possam informaros 
órgãos do Sistema de Jus-
tiça (em especial a Defen-
soria Pública). O objetivo 
éviabilizar o contato ex-
trajudicial destinado aso-
lução de casos individuais, 
sob pena do pagamento de 

multa diária no valor de R$ 
5 mil, limitada a R$ 150 mil.  

A medida se aplica as 
operadoras Esmale Assistên-
cia Internacional de Saúde 
(Smile), Amil, Bradesco Saú-
de, Unimed João Pessoa, Uni-
med Paraíba, Fundação As-
sistencial dos Servidores do 
Ministério da Fazenda (Asse-
faz), Geap, Hapvida, Caixa de 
Assistência dos Funcionários 
do Bando do Brasil (Cassi), 
Camed e Sul América.

Conforme o magistrado, 
as negativas de atendimento 
aos seguradoscom suspeita 
de contágio ou com resul-
tados positivos para a Co-
vid-19 por parte dos planos 
de saúde pode acarretar uma 
sobrecarga no Sistema Pú-
blico de Saúde contribuindo, 
inclusive, para o colapso de 
todo o sistema, causando da-
nos à coletividade.

Além disso, a determi-
nação visa também evitar a 
multiplicação de ações ju-
diciais versando sobre essa 
mesma matéria, bem como 
fazer com que osplanos de-
mandadosentendam que a 
cobertura, nos casos de ur-
gência e emergência, é obri-
gatória, independentemente 
do prazo de carência.

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Plano de saúde é obrigado a
atender em período de carência

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Essa será a primeira vez que o 
Legislativo pessoense vai utilizar a 
plataforma do Senado Federal

Foto: Divulgação/CMJP

Reunião extraordinária

Câmara Municipal de João Pessoa 
testa  sistema de votação online

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) realiza 
hoje uma reunião extraor-
dinária da Comissão de 
Constituição, Justiça, Reda-
ção e Legislação Participati-
va (CCJRLP) para testar um 
sistema de votação remota. 
Essa será a primeira vez 
que o Legislativo pessoense 
vai utilizar a plataforma do 
Senado Federal.

“Vai ser uma reunião 
teste para que o encontro 
de outras comissões e as 

sessões plenárias acon-
teçam com essa platafor-
ma, que foi orientada pelo 
Interlegis e que o Senado 
está utilizando”, explicou 
o vereador Thiago Lucena 
(PMN), presidente da CCJ. 
A reunião acontece às 10h, 
com o objetivo de apreciar 
as matérias em pauta.

Thiago informou que o 
encontro ocorrerá de forma 
reduzida em virtude do pe-
ríodo de isolamento social 
por conta do novo corona-
vírus (Covid-19). Mesmo 
assim, alguns membros te-
rão que ir à CMJP. “A gente 

só estará na Câmara por 
conta de projetos que não 
estão totalmente digitaliza-
dos. A Casa vinha fazendo 
esse trabalho, que foi inter-
rompido por conta da pan-
demia”, justificou.

O parlamentar disse 
ainda que alguns poucos 
servidores estarão presen-
tes e que a intenção é digi-
talizar tudo para as próxi-
mas reuniões ocorrerem de 
forma totalmente remota. 
“Teremos todos os cuida-
dos, com máscaras e álcool 
em gel. Os demais vereado-
res e pessoas de apoios es-

tarão em suas residências 
acompanhando a reunião”, 
salientou.

A CCJ conta com sete 
membros, mas está com um 
vereador a menos desde 
que Tanilson Soares (PSB) 
entrou de licença e abriu 
vaga para o suplente Rena-
to Martins (Avante).Thiago 
Lucena destacou que não 
houve substituição e que 
a votação de hoje será de 
projetos que já estavam em 
tramitação antes da medida 
de isolamento social ado-
tada pela Câmara de João 
Pessoa.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Uma audiência de con-
ciliação por videoconferên-
cia resultou na garantia de 
centenas de empregos de 
motoristas nas empresas 
que atuam no transporte 
coletivo de João Pessoa.

A audiência foi con-
duzida pelo presidente do 
Tribunal do Trabalho da 
Paraíba (13ª Região), de-
sembargador Wolney Cor-
deiro, com a participação do 
Sindicato das Empresas de 
Transporte Coletivo Urbano 
de Passageiros no Municí-
pio de João Pessoa (Sintur-
JP), da Federação Interesta-
dual dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários do 
Nordeste, com sede em Sal-
vador, Bahia, e do Ministério 
Público do Trabalho, repre-
sentado pelo procurador 
Márcio Roberto de Freitas 
Evangelista.

O dissídio coletivo 
buscou a negociação com 
a categoria dos trabalha-
dores com a finalidade de 
preservar os empregos, nos 

termos da Medida Provisó-
ria Nº 936 de 1º de abril de 
2020. Foi interposto pelo 
Sintur-JP e os motoristas 
foram representados pela 
federação interestadual vis-
to que o sindicato local, em 
João Pessoa, que represen-
ta a categoria, está com sua 
eleição sub judice, não ha-
vendo, portando, definição 
em relação à sua represen-
tatividade.

Diante da paralisação 
das atividades dos trans-
portes coletivos na cidade 
de João Pessoa em função 
da pandemia da Covid-19, 
as empresas de transportes 
coletivos alegaram a impos-
sibilidade da continuação 
de pagamento dos direitos 
trabalhistas dos seus moto-
ristas tendo em vista a sus-
pensão quase total de sua 
receita.

Empregos
A audiência se prolon-

gou por quase todo o dia e 
foram ajustadas cláusulas e 

Transporte coletivo: conciliação no 
TRT preserva emprego de motoristas

Operadoras
Conforme a Hapvida, algumas das carências 

para os seus planos de saúde são: 24 horas (ur-
gência e emergência), 30 dias (consultas médias, 
exames laboratoriais simples, raios-X simples e 
eletrocardiograma), 90 dias (exames complexos 
como ultrassonografia e ecocardiograma)e 180 
dias (internação hospitalar, cirurgias ambulato-
riais, exames de alta complexidade, como tomo-
grafia e ressonância). Este último prazo incluem 
as internações por conta da contaminação pela 
Covid-19. 

Já a Bradesco Saúde informou que disponibi-
liza uma central exclusiva para Clientes Bradesco 
Saúde e Mediservice. O atendimento funciona 
24 horas por dia e é dedicado exclusivamente às 
orientações e dúvidas sobre o coronavíruscom um 
médico ou enfermeiro, em caso de suspeita. O ser-
viço está disponível pelo telefone 0800-941-6361.

Já a Unimed João Pessoa anunciou, por 
meio de nota, que ainda não foi intimada sobre 
a decisão que determina a liberação de carência 
em atendimentos de urgência e emergência, em 
especial da Covid-19. Mas, ressaltou que “cumpre 
os prazos e regras definidos pela Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS) para garantir os 
atendimentos de urgência e emergência”. 

Segundo a operadora, o Hospital Alberto Ur-
quiza Wanderley (HAUW) foi reservado para aten-
der preferencialmente os pacientes com suspeita 
do novo coronavírus. A unidade tem um novo fluxo 
na Urgência e Emergência com a finalidade de 
evitar que os prováveis casos de Covid-19 tenham 
contato com os demais que procuram o hospital.

Agora, o local conta com duas áreas para 
triagem, uma delas exclusiva para os possíveis 
pacientes com o vírus. Se alguém apresentar 
sintomas como tosse, pigarro, febre, espirros ou 
dificuldade para respirar, por exemplo, deve ser 
encaminhado para a nova estrutura exclusiva 
montada em frente à Urgência e Emergência, na 
área externa da instituição. 

Na ação civil pública, o coordenador do 
Núcleo de Defesa do Consumidor, o defensor 
público, Manfredo Rosenstock destacou que algu-
mas empresas vêm corriqueiramente, negando a 
cobertura de procedimentos de urgência e emer-
gência, sob a alegação de que a carência seria 
de 180 dias, sem atentar que o prazo de carência 
para atendimento em situações de urgência e 
emergência é de 24 horas. 

adequada a suspensão dos 
contratos de trabalho dos 
motoristas em função das 
diretrizes fixadas pela MP 
Nº 936. A suspensão dos 
contratos de trabalho foi 
regulada pelo período de 
dois meses. Ficou ajustada, 

ainda, a concessão de prazo 
para pagamento dos valo-
res devidos até a paralisa-
ção das atividades que não 
tenham sido quitadas na 
época oportuna por falta de 
faturamento por parte das 
empresas.

Audiência de conciliação foi realizada por sistema de videoconferência

Foto: Divulgação/TRT
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Em “live”, ontem, secretário Claudio Furtado afirmou que briga para que o Ministério da Educação adie o Enem

Em live realizada através 
das redes sociais, o Secretário 
do Estado da Educação, Clau-
dio Benedito Silva Furtado, 
atualizou questões diretas a 
educação na Paraíba. Apesar 
de admitir a possibilidade da 
ampliação do prazo para o re-
torno das aulas inicialmente 
previsto para 18 de abril, o se-
cretário esclareceu que o novo 
quadro será definido pelo go-
vernador João Azevêdo até o 
fim desta semana.

A partir da decisão toma-
da pelo governador respeitan-
do as autoridades de saúde, a 
secretaria deverá elaborar uma 
série de ações para os alunos 
da rede estadual para o ensino 
a distância. A preparação para 
o Enem que rendeu bons frutos 
nas últimas edições está man-
tida apenas com a ausência de 
aulas presenciais. No entanto, 
o projeto “Se liga no Enem” já 
possuía ensino através de pla-
taformas digitais. Ainda assim, 
Claudio Furtado ressaltou que 
briga ao lado dos secretários 
de educação em todo o país 

Secretaria de Educação avalia 
ações de ensino à distância

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

para que as provas do Enem 
sejam adiadas pelo Ministério 
da Educação. “Seria prudente 
até para rede particular já que 
por conta da pandemia, a gente 
vai estar empurrando o semes-
tre e mudando o calendário”, 
avaliou.

Após a medida pela sus-
pensão do calendário escolar 
e a antecipação das férias, as 

instituições escolares seguem 
sem funcionamento na estru-
tura física. Apenas servidores 
da segurança seguem traba-
lhando nas escolas. Gestores e 
professores seguem ativos em 
trabalhos de home office. Os 
tradicionais jogos escolares 
também estão suspensos até 
que a pandemia seja controla-
da. “Não temos uma data para 

Cláudio Furtado reforçou a importância do isolamento no combate ao Covid-19

Foto: Reprodução Instagram

O Governo do Estado da 
Paraíba anunciou a criação 
do Hospital das Clínicas em 
Campina Grande que, após 
o controle da pandemia do 
novo coronavírus, servirá 
para atender a população de 
cerca de 70 municípios da 
região de Campina Grande. 
Entidades médicas, como o 
Conselho Regional de Medi-
cina (CRM-PB), a Sociedade 
Paraibana de Ginecologia e 
Obstetrícia, a Sociedade Pa-
raibana de Pediatria e a As-
sociação Médica da Paraíba, 
elogiaram a iniciativa.

Neste primeiro mo-
mento, o uso do hospital 
será exclusivo para atender 
os pacientes com casos sus-
peitos ou confirmados da 
Covid-19. Serão 110 leitos 
de enfermaria e 10 leitos de 

UTI que irão prestar atendi-
mento. Após o controle do 
novo coronavírus,  o hospi-
tal ofertará serviços de ma-
ternidade, atendendo a uma 
demanda da região e ainda 
serviços cirúrgicos diversos. 

A unidade será o se-
gundo hospital estadual  em 
Campina Grande e, segundo 
Roberto Magliano de Mo-
rais, presidente do CRM-PB, 
“trará enorme contribuição 
para a melhora dos indica-
dores da saúde materno-in-
fantil da Paraíba”.

A estrutura que abri-
gará o hospital é da antiga 
Casa de Saúde Francisco 
Brasileiro e foi visitada pelo 
secretário de Saúde, Geral-
do Medeiros ontem. A partir 
de agora, o prédio deverá 
ser recuperado o quanto an-
tes para ampliação de leitos 
para atendimento de casos 
do coronavírus.

Entidades destacam 
novo hospital em CG
Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Pacote aprovado na Câmara

Secretário aprova ajuda 
financeira para estados

Com a queda da arreca-
dação de receita, os Estados 
e municípios brasileiros es-
peram medidas do Governo 
Federal que busquem auxiliar 
no equilíbrio das contas, visto 
que, devido à crise causada 
pela pandemia do novo coro-
navírus, as despesas aumen-
taram, principalmente em se-
tores como saúde, segurança 
e de assistência social. Para 
oferecer essa ajuda financei-
ra, foi aprovado na Câmara 
dos Deputados, na última se-
gunda-feira (13), um pacote 
de ajuda financeira voltado 
para todos os estados e pre-
feituras. O custo dessa ajuda 
para a União está calculado 
em R$ 89,6 bilhões no total. 

Para Marialvo Laurea-
no, secretário de Estado da 
Fazenda, a medida votada 
pela Câmara é bem interes-
sante para todos os estados. 
“Todos os países do mundo, 
em especial os de primeiro 
mundo, agiram proativa-
mente para liberar créditos 
para os estados, prefeituras, 
empresas e cidadãos. Nós 
precisamos disso. Tivemos 
uma queda na arrecadação 
e, em contrapartida, tivemos 
um aumento muito grande 
na despesa e no custeio, em 
especial na área da saúde, 
social e segurança. Principal-
mente na área de saúde. Es-
tamos com a receita menor e 
as despesas maiores, por isso 
a importância dos recursos 
chegarem à base – estados e 
municípios – com urgência”, 
destacou.

O Projeto de Lei Com-

plementar (PLP) 149/19 é 
um substitutivo ao antigo 
Plano Mansueto e foi propos-
to pelo deputado Pedro Pau-
lo, do partido Democratas do 
Rio de Janeiro. A PLP 149 foi 
apoiado pelas bancadas e pe-
los governadores, exceto pela 
bancada do Governo que foi 
orientada a votar contra pelo 
líder do governo na Câmara, 
o deputado Major Vitor Hugo 
(PSL-GO). 

Segundo Marialvo, a 
medida possui dois pontos 
fundamentais e o primeiro é 
a recomposição da arrecada-
ção dos impostos – no caso 
dos Estados, se trata do ICMS, 
o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e serviços, 
e no caso das prefeituras, é 
o Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, o ISS. O 
segundo ponto é a suspensão 
do pagamento da dívida dos 
bancos públicos, que são Cai-
xa Econômica Federal, Banco 
do Brasil e BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social).

Com relação ao reem-
bolso da arrecadação, o 
deputado e presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM
-RJ) explicou que funcionará 
como uma recomposição no-
minal. “Se a arrecadação era 
100 e caiu para 70, o governo 
federal recompõe 30. Não vai 
dar um valor a mais, é uma 
recompensação nominal”, 
disse.

“O impacto financeiro 
nessa crise da pandemia é 
muito grande, por exemplo, 
nós esperamos que agora em 
abril nós tenhamos uma que-
da na arrecadação de impos-
tos de 35 a 40% e em maio 

de 55 a 60%. Esse impacto 
é maior para os estados do 
eixo sul-sudeste. As transfe-
rências federais são meno-
res para os estados maiores. 
No caso da Paraíba, a receita 
do ICMS representa na faixa 
de 55%, então essa queda 
de 40% em abril e 60% em 
maio, vai ser em cima da nos-
sa receita de 55%”, pontuou 
o secretário da Fazenda da 
Paraíba.

A medida agora segue 
para o Congresso Nacional, 
para ser avaliada e votada 
pelos senadores e, se apro-
vada, seguirá para sanção do 
presidente Jair Bolsonaro. 
“No Senado, eu espero que 
os senadores votem a favor 
– inclusive os nossos três da 
Paraíba. – para a gente con-
seguir juntos combater essa 
pandemia e superá-la. A ideia 
é essa. Agora com o presiden-
te, realmente, é imprevisível”, 
afirmou Marialvo Laureano.

Contraproposta
O Governo Federal, atra-

vés do Ministério da Econo-
mia, insiste em uma proposta 
alternativa ao texto aprovado 
na Câmara dos Deputados. A 
proposta do Governo é de 
uma transferência de menor 
valor em recursos para os 
Estados e municípios e uma 
ampliação na suspensão do 
pagamento das dívidas.

O pacote defendido 
pelo Ministério da Econo-
mia soma um total de 77,4 
bilhões de reais, sendo R$ 
40 bi de repasses diretos, R$ 
22 bi de suspensão das dívi-
das com a União e, por fim, 
R$ 14,8 bi relativo às dívidas 
com bancos públicos.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

O Diário Oficial de on-
tem (14) trouxe a lista de 
classificados e de aprova-
dos para compor a linha de 
frente contra o Covid- 19 
no Hospital Solidário, que 
funcionará em Santa Rita 
nos próximos meses. A Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) realizará a convoca-
ção imediata dos profissio-
nais, de acordo com a ne-
cessidade e funcionamento 
da unidade de saúde. O con-
trato de trabalho terá vali-
dade de 90 dias, podendo 
ser prorrogado por igual 
período, de acordo com a 
necessidade.

 Os candidatos apro-
vados e classificados de-
verão aguardar as chama-
das para apresentar-se em 
local e data especificados, 
munidos da documenta-
ção prevista em edital (link 
do edital https://paraiba.
pb.gov.br/diretas/saude/
coronavirus/downloads). 
Os selecionados serão con-
vocados de forma gradativa 
para trabalhar no Hospital 
Solidário, que atenderá pa-
cientes com casos diagnos-

ticados para o coronavírus, 
moderados a graves, vindos 
de todos os 223 municípios 
paraibanos, por meio de re-
gulação. 

De acordo com um 
dos membros da comissão 
da chamada pública, Lívia 
Borralho, a seleção não 
preencheu o quantitativo 
mínimo de classificados 
nas funções de Médico, 
Médico Intensivista e Téc-
nico de Enfermagem, em 
virtude de um grande nú-
mero de candidatos não 
terem anexado a docu-
mentação comprobatória 
na inscrição. 

Para esta chamada 
foram selecionados tam-
bém profissionais para 
atuar nas bases descen-
tralizadas para transpor-
te de pacientes em João 
Pessoa, Campina Grande 
e Cajazeiras e cadastros 
de reserva para as UPAs 
de Santa Rita, Princesa 
Isabel, Guarabira e Caja-
zeiras. Em caso de dúvida, 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) disponibiliza 
o número: 3211-9084. 

Divulgado resultado 
de seleção da Saúde

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Um garoto com febre 
que viajava em um ôni-
bus proveniente de Reci-
fe/PE com destino a Gua-
rabira/PB foi identificado 
pela Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária como 
caso suspeito de infec-
ção por coronavírus e 
seus responsáveis foram 
orientados a cumprirem 
o necessário isolamento 
social por 14 dias e a pro-
curarem uma unidade de 
saúde caso haja evolução 
do quadro apresentado 
pela criança.

O quadro sintomá-
tico foi identificado na 
barreira sanitária insta-
lada na divisa da Paraí-
ba com o Estado de Per-
nambuco, no município 
de Alhandra, onde foram 
verificadas as tempera-
turas corporais de 244 
pessoas de um total de 
337 verificações realiza-
das no Estado, com 70 
aferições na divisa com o 
Estado do Rio Grande do 
Norte, próximo ao muni-
cípio de Mamanguape, e 
23 distribuídas nos ter-
minais rodoviários de 
João Pessoa (10), Gua-
rabira (10), Patos (02) e 
Cajazeiras (01).

Ontem (14) não foi 
instalada barreira sani-
tária no Aeroporto Inter-
nacional Castro Pinto, na 
Grande João Pessoa, em 
face de não haver pro-
gramação de voos, nem 
no Terminal Rodoviá-
rio de Campina Grande, 
onde também não houve 
desembarques progra-
mados provenientes de 
outros Estados.

Barreira 
identifica 
caso suspeito 
de Covid-19

as realizações dos jogos por-
que nesse momento essa não 
é uma prioridade”, falou.

O secretário também fa-
lou sobre o projeto “Gira Mun-
do” que faz intercâmbio de alu-
nos para diversos países. “Os 
nossos alunos do Gira Mundo 
que estão em outros países 
são monitorados diariamente 
por mim e pelo governador. 
O projeto não está cancelado. 
Teríamos o envio de novos 
alunos, uma turma seria en-
viada agora e foi adiada para o 
segundo semestre”, informou.

Sem previsão exata para 
retorno de aulas, Claudio Fur-
tado evidenciou a importân-
cia do isolamento social neste 
momento de intensificação da 
proliferação da Covid-19. “É 
muito importante agora que a 
gente atenda as nossas autori-
dades de saúde nesse momen-
to para que a gente mantenha 
níveis baixos de contaminação 
para que o nosso sistema hos-
pitalar seja suficiente para os 
casos. E aproveitem para ler 
livros, fazer grupos de leitura 
com os amigos. Tentem ver 
formas de sair desse isolamen-
to”, finalizou.

Hospital Solidário vai funcionar no Hospital Metropolitano de Santa Rita

Foto: Secretaria de Estado da Saúde



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de abril de 2020 5

Morre Dom Aldo
O Arcebispo Emérito da Paraíba faleceu ontem, aos 70 anos, em 
Fortaleza (CE), onde estava hospitalizado por conta de problemas 
respiratórios. Há suspeita de que ele tenha contraído Covid-19  Página 8 Fo
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Além da Capital, todos os municípios que fazem parte das 16 Regiões de Saúde do Estado vão realizar a testagem

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Teste rápido para Covid-19 
começa na próxima semana

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) começou a prepa-
rar o Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em João Pessoa, para o 
início da testagem rápida para 
detectar casos de coronavírus 
na população paraibana a par-
tir da próxima semana. Nesta 
terça-feira (14), grupos como 
os de profissionais de saúde e 
de segurança já começaram a 
receber a aplicação dos testes.

Cidadãos que se enqua-
drem nos critérios elegíveis 
para um possível diagnóstico da 
Covid-19 com sintomas como 
febre, dores do corpo, tosse e 
coriza deverão ser testados.

Além da Capital paraibana, 
os testes rápidos também deve-
rão ser realizados em Campina 
Grande, Patos, Pombal, Sousa, 
Cajazeiras, Monteiro, Picuí e 
nos demais municípios que in-
tegram as 16 regiões de Saúde 
do Estado. 

No momento, segundo a 
secretária executiva da Saúde, 
Renata Nóbrega, está sendo rea-
lizado um estudo sobre a melhor 
forma de aplicação dos testes 
que podem ser em regime de 
drive thru ou com filas. 

Testagem em grupos
A testagem para o novo co-

ronavírus em profissionais da 
saúde e da segurança pública 
foi iniciado nesta terça-feira. A 
aplicação dos testes está sendo 
realizada em 42 locais, distri-
buídos nos 12 municípios sede 
das Regionais de Saúde e em 
unidades da Rede Hospitalar 
do estado. Segundo o Governo 
do Estado, por meio da Secre-
taria de Estado da Saúde (SES), 
8.700 testes rápidos foram en-
caminhados pelo Ministério da 
Saúde.

O resultado dos testes rá-
pidos é entregue entre 15 e 30 
minutos, muito similar ao de He-
patite e Aids, no qual é preciso 
apenas uma pequena gota de 
sangue em uma fita reagente. 
Os testes são, no entanto, uma 
metodologia de triagem e não 
de diagnóstico. Caso resultem 
positivamente para o vírus, o 
exame laboratorial deverá ser 
realizado e o isolamento social 
deverá ser cumprido.

Os municípios sede para 
onde os testes foram distribuí-
dos são: João Pessoa, Guarabira, 
Campina Grande, Cuité, Montei-
ro, Patos, Piancó, Catolé do Ro-
cha, Cajazeiras, Sousa, Princesa 
Isabel e Itabaiana.

Medidas para evitar aglomerações
O Governo do Estado su-

geriu a solicitação de auxílio 
do Exército para orientar a 
população que está nas filas 
sobre a necessidade do cum-
primento do distanciamento 
para evitar a contamina-
ção, o reforço policial nas 
imediações das localidades 
elencadas pelas instituições 
bancárias e o fornecimento 
de máscaras para os clien-
tes. O assunto foi discutido, 
ontem, pelo governador João 
Azevêdo com representantes 
de agências bancárias por 
videoconferência.

Os representantes dos 
bancos também apontaram 
medidas adotadas na área 
interna das agências para 
garantir a segurança dos 
colaboradores e dos clientes, 
como a disponibilidade do 
álcool gel, o atendimento 
em horários específicos para 
idosos e a demarcação para 
o distanciamento entre as 
pessoas. Participaram da reu-
nião, representantes da Caixa 
Econômica Federal, Banco do 
Brasil, Santander, Bradesco e 
Itaú.

Paraíba chega a 21 mortes em decorrência do coronavírus

Nesta terça-feira, a Paraíba 
chegou ao número de 152 ca-
sos confirmados para o novo 
coronavírus. 21 destes casos 
vieram a óbito, 16 estão hos-
pitalizados e 52 estão curados. 
Entre os falecimentos, a morte 
de uma bebê de quatro meses 
foi confirmada. A Secretaria do 
Estado da Saúde (SES) também 
informou que 888 casos já fo-

ram descartados após exame 
laboratorial.

Cinco novos falecimentos 
foram confirmados pelo órgão 
ontem. Dos cinco, quatro foram 
registrados na região metro-
politana de João Pessoa e um 
na cidade de Taperoá, região 
imediata de Campina Grande. 
Um bebê de quatro meses veio 
a óbito no último sábado em um 
hospital público em Taperoá. 
Em Santa Rita, um idoso de 65 
com histórico de diabetes teve 

a confirmação para a doença, 
o agravamento e veio a óbito 
nesta segunda-feira. A Capital 
paraibana registrou três mor-
tes no boletim divulgado pela 
SES. São eles: Homem de 46 
anos portador de deficiência 
intelectual. 

O paciente estava inter-
nado em hospital público e 
faleceu no último domingo; 
Homem, 88 anos, portador de 
comorbidade, residente que 
estava internado em hospi-

tal privado e teve óbito dia 10 
de abril; E uma mulher de 95 
anos, cardiopata, que estava 
internada em hospital priva-
do e falecimento no dia 23 de 
março.

Os casos estão distribuídos 
em 13 municípios. João Pessoa 
lidera com 115, Santa Rita che-
gou a 12, Campina Grande segue 
com 3, Cabedelo tem 5, Bayeux 
e Patos possuem 4 casos cada, 
Junco do Seridó 3, Serra Branca, 
Sapé, Sousa, Igaracy, Taperoá e 

São João Rio do Peixe possuem 
um caso cada.

No momento, 85 pessoas 
estão internadas com notifica-
ção de suspeita para Covid-19 
na Paraíba, sendo 70 deles em 
enfermarias regulares e 15 em 
leitos de UTI.

Síndrome Respiratória
Segundo o Boletim Epi-

demiológico divulgado ontem 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde, a Paraíba já registrou 

este ano 88 hospitalizações 
em decorrência da chamada 
Síndrome  Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) - 5,5 vezes mais 
do que no mesmo período de 
2019, quando foram registra-
dos 16 casos. Dos casos con-
firmados por vírus respirató-
rios, 57% correspondem ao 
Covid-19, 16% são de Influenza 
B, 12% de Influenza A (H1N1), 
10% de Rinovírus e os demais 
para outros tipos de vírus que 
circulam no Estado.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

A iniciativa tem o objetivo 
de assegurar o atendimento 
essencial à população, respei-
tando as orientações sanitárias 
para combater a disseminação 
do coronavírus no Estado. 

A medida pela liberação 
dos atendimentos presenciais 
nas casas lotéricas e agências 
bancárias para o pagamento 
de salários, aposentadorias e 
benefícios do Bolsa Família e 

para os serviços que não po-
dem ser realizados nos caixas 
eletrônicos e canais de atendi-
mento remoto foi liberada por 
meio do decreto 40.141 do dia 
26 de março.

Reunião do governo com representantes de agências bancárias elencou formas para que distanciamento seja cumprido fora de estabelecimentos

Foto: Roberto Guedes

Estrutura no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, está sendo montada para realização dos primeiros testes rápidos em pessoas que apresentem sintomas de gripe

Foto: Secom-PB
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Nas ações, a Polícia Militar conseguiu evitar um confronto de grupos rivais em bairro de Campina Grande

A Operação Semana San-
ta atendeu 198 denúncias 
de aglomerações e descum-
primento das medidas de 
prevenção contra o novo co-
ronavírus, da noite da quar-
ta-feira (8) até o início da 
madrugada dessa segunda-
feira (13). Os dados são da 
Coordenadoria de Estatística 
e Avaliação (EM/7) da Polícia 
Militar e mostram que, além 
do trabalho de orientação 
sobre a necessidade do isola-
mento social, a PM prendeu e 
apreendeu 136 suspeitos de 
vários crimes e retirou 32 ar-
mas de fogo das ruas.

O relatório final da 
operação foi apresentado 
ao comandante-geral da 

corporação, coronel Euller 
Chaves, que fez uma reu-
nião por videoconferência 
com comandantes de todo 
o estado para definir as es-
tratégias operacionais para 
os próximos dias. Entre os 
objetivos, está a intensifica-
ção de várias ações contra 
os Crimes Violentos Patri-
moniais (CVP), que são os 
roubos, com a realização de 
abordagens, pontos-base e 
aumento das rondas para 
promover a segurança nos 
bairros e cidades.

Os resultados da Opera-
ção Semana Santa mostram 
que foram conduzidos até as 
delegacias 117 adultos, 10 
adolescentes e nove procura-

dos pela Justiça, no trabalho 
realizado nos dias do feriado. 
Os objetos de crimes apreen-
didos no período foram 32 
armas de vários calibres, 70 
munições e 23 veículos (en-
tre carros e motos) com quei-
xas de roubo ou furto. 

Isolamento social
O papel da Polícia Mili-

tar em fiscalizar, orientar e 
fazer cumprir o decreto do 
isolamento social já resul-
tou em 1.282 atendimentos 
de chamados para ir a locais 
com aglomerações de pes-
soas, nas três últimas sema-
nas. A maioria se concentra 
na região metropolitana de 
João Pessoa.

Bancos e lotéricas
A segunda-feira (13) 

começou com o registro de 
grandes movimentação em 
bancos e casas lotéricas de 
todo o estado, por causa 
do pagamento do auxílio 
emergencial a trabalhado-
res informais. Nas agências 
da Caixa Econômica, a PM 
percebeu maior fluxo de 
pessoas e nesses estabeleci-
mentos foi feito um trabalho 
de orientação sobre o que 
diz o decreto nº 40.141, de 
26 de março de 2020, para 
manter a distância mínima 
de 1,5 metro entre as pes-
soas nesses locais. As fisca-
lizações continuam nos pró-
ximos dias.

Operação atende 198 denúncias de aglomerações 

PM também prendeu e apreendeu 136 suspeitos de vários crimes
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Em todo o Estado

Em 24 horas, PM apreende armas que 
seriam usadas em roubos e homicídios

Em ações realizadas 
em pelo menos seis cidades 
de várias municípioas do 
estado, somente na segun-
da-feira, 13, a Polícia Mili-
tar apreendeu dez armas 
de fogo, entre revólveres, 
pistolas e espingardas, além 
de uma arma de brinquedo, 
conhecida como simulacro. 
O material apreendido e 
os suspeitos presos foram 
levados para as delegacias 
das áreas onde ocorreram 
os fatos.

Em João Pessoa, as 
apreensões aconteceram 
nos bairros do Costa e Silva 
e Cristo Redentor. No Costa 
e Silva policiais da força Tá-
tica do 5º BPM abordaram 
um carro com dois homens, 
perto das Três Lagoas, na 
entrada da cidade onde foi 
localizado um revólver. Os 
ocupantes do veículo, de 35 
e 44 anos, foram levados 
para a Central de Flagrantes.

No bairro do Cristo 
Redentor, uma guarnição 
do 1º BPM, na comunida-
de Boa Esperança abordou 

e prendeu um suspeito de 
40 anos, que estava com 
uma pistola calibre 9 milí-
metros, com 12 munições 
prontas para o uso. Ao per-
ceber a presença da PM, ele 
ainda tentou fugir.

No assentamento Boa 
Vista, zona rural de Sapé, 
policiais do 7º BPM apreen-

deram uma espingarda que 
estava com uma dupla em 
uma moto, que fugiu ao per-
ceber a chegada dos poli-
ciais militares. A suspeita é 
de que os homens estariam 
planejando cometer assal-
tos na região, mas os planos 
foram frustrados com a pre-
sença da PM. 

Em Araruna, duas es-
pingardas foram apreen-
didas com um homem de 
53 anos, dono de um bar, 
que apresentava sintomas 
de embriaguez e estaria 
ameaçando pessoas na lo-
calidade. Ele foi levado para 
a delegacia de Polícia Civil, 
em Solânea.

Foto: PMPB

Campina supera o número de apreensões
O maior número de 

apreensões de armas acon-
teceu em Campina Grande. 
No bairro do Alto Branco, 
um cabo do 10º BPM, que 
estava de folga, prendeu 
dois suspeitos, ambos de 18 
anos, que planejavam assal-
tar em uma farmácia.

A dupla estava com o 
simulacro de uma pistola, 
tentando roubar clientes 
que estavam em um carro, 
em frente da farmácia.. O 
policial fez a intervenção e 
livrou as vítimas da aborda-
gem e prendeu um suspeito 
no local. Após imobilizar o 
preso, ele pegou uma moto 
emprestada e foi atrás do se-
gundo homem, que foi preso 
próximo ao viaduto Elpídio 
de Almeida. O terceiro sus-

peito conseguiu fugir. 
O cabo recebeu apoio de 

uma guarnição do Canil do 
BOPE. Um dos suspeitos ti-
nha sido preso há 15 dias com 
uma arma, no bairro do Cato-
lé. Eles são vizinhos e moram 
no bairro José Pinheiro.

No Bairro da Concei-
ção, uma ação do BOPE da 
PM evitou um ataque que 
um grupo criminoso plane-
java realizar contra rivais 
do bairro do Jeremias. Um 
suspeito de 20 anos, que já 
responde a processos por 
formação de quadrilha e 
adulteração de veículo, foi 
preso em flagrante com um 
revólver e uma escopeta ca-
libre 12.

Equipes do GATE e da 5ª 
Companhia do Choque ocu-

param o bairro da Conceição, 
onde os suspeitos estariam se 
organizando para promover o 
ataque. Nas buscas, os policiais 
encontraram o suspeito, que 
estava na calçada de casa e, 
ao ser surpreendido pela PM, 
jogou o revólver no quintal da 
residência. Na ação o jovem foi 
preso e no local foram apreen-
didos o revólver e a escopeta.

A ação criminosa, evi-
tada pela antecipação da Po-
lícia Militar, estaria ligada à 
vingança de um crime que 
aconteceu no domingo (12), 
que deixou um morto e dois 
jovens feridos, no bairro da 
Conceição.

Na mesma noite, poli-
ciais da Força Tática do 2º 
BPM apreenderam uma es-
pingarda, durante rondas 

no bairro das Cidades. A 
arma foi abandonada por 
um suspeito, que percebeu 
a presença da PM e fugiu.

Outras ações
Em Mamanguape, uma 

dupla suspeita de assaltar 
um mercadinho foi inter-
ceptada e houve a apreen-
são de uma arma. Os sus-
peitos estariam planejando 
cometer outros assaltos. A 
PM chegou a trocar tiros e 
nas proximidades da BR-
101, abandonaram o revól-
ver, a moto e fugiram.

Em Monteiro foi 
apreendido um revólver ca-
libre 38 que teria sido usa-
do para tentar matar um 
homem de 23 anos, após 
discussão. 

Suspeito cometia crimes aproveitando o aumento no número de profissionais de entrega nas ruas por causa da quarentena

Polícia Militar prende homem 
que assaltava entregadores

A Polícia Militar pren-
deu um homem de 27 anos 
suspeito de praticar vários 
assaltos a entregadores de 
comida e pedestres que 
fossem encontrados circu-
lando nas ruas, neste perío-
do de quarentena por cau-
sa do novo coronvírus, em 
João Pessoa. Ele foi inter-
ceptado na Avenida Beira 
Rio, no começo da tarde de 
ontem  e tinha recebido há 
dois meses o benefício para 
cumprir a pena de roubo 
em liberdade condicional, 
após passar quatro anos e 
seis meses preso na Peni-
tenciária Desembargador 
Sílvio Porto. 

A prisão foi realizada 
por policiais da Companhia 
Especializada em Apoio ao 
Turista (CEATur), que per-
seguiram o acusado, que 
estava em uma moto, até as 
proximidades do bairro da 
Torre. Com ele, foi apreendi-
do um revólver e recuperado 
dinheiro, celular e a moto, 
que tinha sido roubada na 
hora do almoço, quando um 
entregador de comidas fa-
zia entregas, na rua Cordélia 
Velloso Frade, no Jardim Ci-
dade Universitária.

O comandante da Com-
panhia Especializada em 
Apoio ao Turista (CEATur), 
major Bruno Rodrigues, 
disse que o suspeito saiu 

da zona sul com a moto e 
praticou um roubo no bair-
ro do Bessa. “Seguindo as 
orientações do comandan-
te-geral, coronel Euller, que 
determinou um aumento 
das ações contra os crimes 
violentos patrimoniais, as 
guarnições já estavam se 
posicionando nas possíveis 
rotas de fuga do acusado 
para a região da orla, quan-
do fomos informados que 
o suspeito com as mesmas 
características roubou uma 
estudante, perto do Parque 
Parahyba, no Bessa. A par-
tir daí, o cerco aumentou 
e ele acabou sendo preso 
em uma ação da viatura 
do coordenador do poli-
ciamento, na avenida Beira 
Rio”, detalhou.

O suspeito estava com 
uma camisa preta, que co-
bria a camisa de um time de 
futebol carioca que ele es-
tava usando durante os as-
saltos. Há suspeitas de que 
ele teria agido em pelo me-
nos cinco bairros de João 
Pessoa, sempre na hora do 
almoço.

O preso foi apresenta-
do na Central de Flagrantes, 
no Geisel, onde três vítimas 
dele já compareceram e fi-
zeram o reconhecimento 
como sendo ele o autor de 
roubos praticados contra 
elas.

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio do trabalho 
investigativo desenvolvido 
pela Delegacia de Crimes 
Contra a Pessoa (homicí-
dios) da Capital, realizou, 
no início da madrugada de 
terça-feira, a prisão em fla-
grante de J.G.O (25 anos) 
e P.H.S.N (20 anos), pelos 
crimes de porte ilegal de 
arma de fogo, receptação e 
por tomar refeição ou hos-
pedar-se sem o respectivo 
pagamento.  

Segundo informações 
do delegado Carlos Othon, 
da Homicídios de João 
Pessoa, os autuados foram 
presos no instante em que 
participavam de uma “far-
ra” com várias mulheres em 
suíte master de um conhe-

cido motel da capital.
“Os policiais apreen-

deram no local um revól-
ver Rossi, calibre 38, “três 
janelas”, municiado, que 
estava escondido em um 
buraco inundado com água 
no jardim da referida suíte. 
Constatamos ainda, após 
consulta, que a arma tinha 
sido roubada na cidade de 
Natal (RN)”, revelou o de-
legado.

“Os presos também fo-
ram autuados por não paga-
rem a conta do “aluguel” da 
suíte e consumo no motel. 
Eles serão autuados pelos 
crimes previstos, respecti-
vamente, nos art. 14 da Lei 
10.826/2003, art. 180 e art. 
176 c/c art. 29 do Código 
Penal”, concluiu.

Dupla é presa durante 
“farra” em motel de JP
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Dez moradores da Aspan estão internados nos hospitais Clementino Fraga e São Luiz, em João Pessoa

Aumentou para 10 o nú-
mero de idosos que foram 
transferidos da Associação 
Promocional do Ancião (As-
pan) para os hospitais Cle-
mentino Fraga e São Luís, 
em João Pessoa. Segundo a 
promotora de Justiça da Ci-
dadania e Defesa do Idoso da 
Capital, Sônia Maria de Paula 
Maia, depois dos nove que já 
haviam sido encaminhados 
do Lar de Longa Permanên-
cia para os hospitais, mais 
um idoso de 82 anos, teve 
que ser levado na noite de 
segunda-feira (13), após o 
exame para coronavírus ter 
dado positivo.

“Dos cinco lares de longa 
permanência existentes na 
Capital, até agora só tivemos 
diagnóstico da Covid-19 na 
Aspan.  Nos demais, os cui-
dados continuam rigorosos, 
porque a maioria tem histó-
rico de problemas respirató-
rios”, observou a promotora, 
afirmando que já foram re-
gistrados dois óbitos entre 
os idosos da instituição com 
resultados positivos para 
Covid-19.

Sônia Maia relatou que, 
no último final de semana, a 
Gerência de Vigilância Epide-
miológica (Viep) de João Pes-
soa foi acionada para avaliar 
e fazer testes rápidos para 
coronavírus nos idosos que 
apresentavam sintomas de 
síndrome gripal. 

Dentro da avaliação 
epidemiológica foram rea-
lizados testes rápidos nos 
idosos e nos trabalhadores 
da instituição. Os resultados 
deram negativos para os tra-
balhadores e colaboradores, 
porém positivo para três 
idosos.

Na segunda, os três ido-

José Alves 
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Instituição de idosos registra 
dois óbitos por coronavírus
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sos que tiveram resultados 
positivos foram transferidos 
para o Hospital Clementino 
Fraga, enquanto os outros 
seis, com suspeitas da Co-
vid-19, foram encaminhados 
para o Hospital São Luís.

 “A situação nos lares de 
longa permanência mere-
cem atenção total apesar de 
todos estarem sendo moni-
torados pela Vigilância Am-
biental e Sanitária, mesmo 
eles já tendo sido vacina-
dos contra a gripe. A maio-
ria dos que estão acamados 
têm quadro de doenças res-
piratórias e boa parte tem 
histórico de pneumonia”, 
explicou.

Funcionários afastados
A promotora informou 

também que 10 pessoas, 
entre funcionários e colabo-
radores da Aspan, tiveram 
que ser afastados por serem 
do grupo de risco e por este 
motivo a instituição está 
atendendo os idosos com di-
ficuldades. Por isso, a Promo-
toria de Defesa dos Direitos 
do Cidadão e do Idoso tomou 
algumas medidas adminis-
trativasde enfrentamento a 
Covid-19 e pede ajuda com 
urgência as administrações 
municipal e estadual.

Em razão dos 10 funcio-
nários afastados por apresen-
tarem comorbidades (asma, 

hipertensão, diabetes, etc) ou 
pertencerem à faixa etária su-
perior a 60 anos, a Promotoria 
do Idoso solicita que as admi-
nistrações públicas municipal 
e estadual disponibilizem–
com urgência – pessoas para 
desenvolverem as seguintes 
funções: um para serviços ge-
rais, uma cozinheira, quatro 
cuidadoras, três técnicas de 
enfermagem e uma auxiliar 
administrativa. “Essas pessoas 
passarão a desenvolver suas 
atividades na Aspan, enquan-
to perdurar a crise ocasionada 
por essa pandemia”, ressaltou.

Técnico de enfermagem
Ainda segundo a promo-

tora, a direção do Hospital 
São Luís,para onde foram 
levados os idosos com sus-
peita do coronavírus, solicita 
que a Secretaria Municipal 
de Saúde disponibilize mais 
técnicos de enfermagem 
para a nova ala, que tem ca-
pacidade para 40 leitos. 

O motivo é que a maio-
ria dos pacientes idosos fica 
acamados e não pode ter 
acompanhantes.O Hospital 
São Luís é uma referência 
em patologias respiratórias 
e ante a debilidade desses 
pacientes que necessitam de 
atenção especial e perma-
nente junto aos leitos, preci-
sa urgentemente de suporte 

para o atendimento da de-
manda. Ainda de acordo com 
a promotora, todos os cinco 
lares de longa permanência 
da Capital são instituições 
filantrópicas que necessitam 
de doações. Cada idoso paga 
pela moradia 70% da apo-
sentadoria. Até o meio-dia de 
ontem, os idosos continua-
vam em tratamento nas uni-
dades de saúde onde foram 
internados. 

Sobre os lares
João Pessoa conta com 

cinco Lares de Longa Perma-
nência: Lar da Providência, Vila 
Vicentina, Nosso Lar, Casa da 
Divina Misericórdia e Aspan.

Promotoria chama atenção das unidades 
sanitária para redobrar atenção aos lares de 

longa permanência, como é a Aspan

Foto: Marcus Antonius

Refugiados

Venezulanos são transferidos para Centro Social 

Cerca de 70 venezue-
lanos foram transferidos 
na tarde de ontem da vila 
em que moravam, no bair-
ro do Roger, para o Centro 
social Arquidiocesano São 
José, localizado no centro 
de João Pessoa. As famílias 
estavam vivendo em situa-
ção precária, sem dinheiro 
para pagar os aluguéis ou 
se alimentarem. 

A maioria dos vene-
zuelanos refugiados traba-
lhava na informalidade ou 
era pedinte no trânsito ou 
nas ruas da Capital. Devi-
do à situação da pandemia 
de Covid-19, a situação se 
agravou com a dificuldade 
de eles conseguirem di-
nheiro. O chefe do serviço 
de promoção aos direitos 
Sociais da Fundação Na-
cional do Índio (Funai-PB), 
Antônio Neto, explicou 
que a iniciativa é uma for-
ma de fazê-los sobreviver 

de maneira mais digna. 
No Centro Social, além 

de não haver mais despesa 
com aluguel, eles também 
irão receber três refeições 
por dia. “Na Vila eles pre-
cisavam pagar um aluguel, 
então todo o dinheiro que 
eles recebiam nos semáfo-
ros era para pagar o alu-
guel, pouco sobrava para a 
alimentação. cerca de 60% 
das pessoas transferidas 
são crianças”, comentou. 

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) dis-
ponibilizou um caminhão 
para transportar a mobília e 
um ônibus para levar os ve-
nezuelanos até o novo local 
de moradia. De acordo com 
o secretário de Desenvolvi-
mento Social do Município, 
Vítor Cavalcante, a trans-
ferência das famílias teve 
início há algumas semanas. 
“Ali eles estão pagando um 
aluguel muito alto, que 
não está nas condições de-
les. Fomos buscando cami-
nhos para fazer com que 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

eles saíssem daquela si-
tuação. Um dos caminhos 
foi levá-los para uma esco-
la no Ernani Sátiro e esses 
agora estão saindo para o 
Centro Social Arquidioce-
sano”, comentou. 

O secretário enfatizou 
que, além da assistência 
de saúde, as famílias vão 
continuar recebendo um 
auxílio moradia de R$ 350. 
“Nós distribuímos cestas 
básicas e kits com másca-
ras, sabonetes e material 
de limpeza. O nosso Cras, 
do Padre Zé, fazemos todo 
o acompanhamento de 

saúde. Além disso, nesse mo-
mento, a prefeitura vai dar 
continuidade no pagamento 
do auxílio moradia que eles 
já estão inclusos e vai ajudar 
nessa mudança”, ressaltou. 

O venezuelano Nelson 
Mata, de 40 anos, mora na 
vila com a esposa e mais 
três filhos. Ele conta que na 

Venezuela trabalhava com 
serviços gerais, mas em João 
Pessoa precisou pedir nos 
sinais para alimentar os fi-
lhos. Com o aluguel atrasado 
e se alimentando através de 
doações, a mudança levou 
esperança para ele e a famí-
lia. “Aqui está muito caro o 
aluguel, pagava energia tam-

bém. Estou há três semanas 
sem trabalhar, trabalho pe-
dindo na rua, e não consegui-
mos o dinheiro, agora esta-
mos devendo. A dona daqui 
falou ontem que precisava 
pagar. Queremos ir para esse 
lugar, será melhor para nós”, 
contou, algumas horas antes 
de se mudar com a família.

 Além da 
assistência de saúde, 

as famílias vão 
continuar recebendo 

um auxílio moradia de 
R$ 350 para ajudar 
nas despesas 

Local fica situado no Centro de João Pessoa e prédio foi cedido, em parceria, pela Arquidiocese da Paraíba

Foto: Marcus Antonius
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Arcebispo emérito da Paraíba tinha 70 anos; corpo só será liberado após exame indicar se ele contraiu coronavírus

O arcebispo emérito da 
Paraíba, Dom Aldo Di Cillo Pa-
gotto, morreu na tarde de on-
tem após ser internado devido 
ao agravamento de uma crise 
de insuficiência respiratória. 
De acordo com o comunicado 
da Arquidiocese da Paraíba, 
o religioso veio a óbito às 15 
horas, na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital da 
Unimed, na cidade de Forta-
leza (CE), onde morava atual-
mente. Há suspeitas de que o 
sacerdote, de 70 anos, tenha 
sido infectado pelo novo coro-
navírus.

De acordo com a Arqui-
diocese, Dom Aldo estava com 
sintomas equivalentes aos 
apresentados por pacientes 
vítimas da Covid-19. No en-
tanto, esta informação ainda 
não foi confirmada pela Secre-
taria de Saúde do Estado do 
Ceará. O órgão foi procurado 
pela reportagem, mas até o fe-
chamento desta matéria ainda 
não havia informado acerca 
do resultado do exame que 
comprovaria a contaminação.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Arquidiocese de 
Fortaleza, o corpo do arcebis-
po emérito da Paraíba ficará 

guardado, refrigerado no hos-
pital onde ele veio a óbito, até 
que saia o resultado do exame 
que ateste se ele estava, ou 
não, acometido da Covid-19. A 
previsão é que o resultado seja 
divulgado hoje. Caso seja con-
firmado que ele foi vítima do 
coronavírus, o corpo deve se-
guir direto para o sepultamen-
to, obedecendo as normas das 
autoridades sanitárias e de 
saúde do Estado do Ceará e da 
Prefeitura de Fortaleza.

Dom Aldo Pagotto ficou 
à frente da Arquidiocese da 
Paraíba entre 2004 e 2016 e 
estava enfrentando um câncer. 
Inclusive, em novembro do 
ano passado, a Paróquia São 
Benedito, na capital cearense, 
fez uma campanha pedindo 
doações de plaquetas para 
Dom Aldo que, na época, havia 
passado por um transplante 
de medula óssea. Inicialmen-
te, ele foi diagnosticado com 
câncer de próstata e se tratava 
da doença. Depois, foi acome-
tido por outros problemas de 
saúde.

A Arquidiocese da Paraí-
ba fez o anúncio da morte de 
Dom Aldo através de nota. “A 
Arquidiocese da Paraíba la-
menta profundamente o fa-
lecimento de seu arcebispo 
emérito, Dom Aldo di Cillo Pa-

gotto, da Congregação do San-
tíssimo Sacramento (SSS). Aos 
70 anos, Dom Aldo descansa e 
volta aos braços do Pai. Neste 
momento de luto, nos solidari-
zamos com os familiares e ir-
mãos da congregação do San-
tíssimo Sacramento, da qual 
ele fazia parte”.

O arcebispo da Paraíba, 
Dom Manoel Delson declarou 
em seguida, através de um 
áudio, que “a Arquidiocese da 
Paraíba lamenta profunda-
mente o falecimento de Dom 
Aldo, que parte para a casa do 
Pai, deixando esse sentimento 
de tristeza. Uma grande tris-
teza invade o nosso coração. 
Nós nos unimos a sua família, 
nos unimos aos sacramenti-
nos, a todos os seus amigos 
da Arquidiocese da Paraíba, 
em oração pedindo a Deus 
pelo seu descanso eterno. Que 
Deus, que neste mundo foi 
servido pelo ministério sacer-
dotal e episcopal de Dom Aldo, 
o tenha no reino celeste e o 
faça participar da Páscoa do 
ressuscitado. A ele as nossas 
orações e o nosso sentimento 
de quem crê e serve o Senhor 
com fé tem os pecado perdoa-
dos e ressuscita para a vida 
eterna. Dom Aldo descanse 
em paz na presença do Cristo 
vivo e ressuscitado”. 

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Dom Aldo Pagotto morre 
com suspeita de Covid-19 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Trajetória de uma vida religiosa 

No dia 5 de maio de 2004, Dom 
Aldo foi nomeado arcebispo da 
Arquidiocese da Paraíba, em substi-
tuição a Dom Marcelo Carvalheira, 
sob o lema: “Unum Corpus + Unus 
Spiritus” (Um só Corpo e um só Es-
pírito – Ef. 4,4).

Dom Aldo se considerava pró-
ximo das correntes vinculadas à 
Renovação Carismática Católica e 
definia sua ação pastoral como um 
esforço para o resgate da família e 
da parceria entre a Igreja e o estado 
na obtenção de políticas públicas 
que promovessem o bem-estar da 
população.

Em outubro de 2007, Dom Aldo 
recebeu da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) a medalha Papa João 
Paulo II. Também foi agraciado com 
a medalha do Mérito da Cidade de 
João Pessoa pela Câmara Municipal 
do município (CMJP). Além disso, o 

religioso ainda foi presidente do Con-
selho Diretor da Pastoral da Criança.

Em 6 de junho de 2016, Dom 
Aldo Pagotto renunciou ao cargo de 
arcebispo da Paraíba, tendo o seu 
pedido de saída acolhido pelo Papa 
Francisco.  Após a renúncia, o admi-
nistrador apostólico da Arquidiocese 
da Paraíba, Dom Genival Saraiva de 
França, bispo emérito de Palmares 
(PE), foi nomeado. Em seguida, Dom 
Manoel Delson assumiu a Arquidio-
cese do Estado.

Desde que deixou a Arquidio-
cese, o bispo católico e arcebispo 
emérito  morava na residência de sua 
congregação religiosa, a Congrega-
ção do Santíssimo Sacramento, em 
Fortaleza.  Depois de 12 anos à fren-
te da Arquidiocese da Paraíba, Dom 
Aldo recebeu o título de emérito, 
que é uma espécie de aposentadoria 
dentro da Igreja Católica.

Próximo da Renovação Carismática

Dom Aldo Di Cillo Pagotto nasceu 
na cidade Santa Bárbara D’Oeste, no 
Estado de São Paulo, no dia 16 de 
setembro de 1949. Cursou Filosofia 
e Teologia no Seminário Diocesano 
Nossa Senhora do Rosário Caratin-
ga, em Minas Gerais, e no Seminário 
S. Pio X dos Padres Sacramentinos, 
em Caratinga. Na Universidade Gre-
goriana, formou-se em Filosofia e 
especializou-se em Teologia Dogmá-
tica (entre 1988 e 1991). O religioso 
é primo do falecido cardeal de São 
Paulo, Dom Agnelo Rossi.

Em setembro de 1977, foi or-
denado diácono. Em dezembro do 
mesmo ano recebeu a ordem sacer-
dotal das mãos de Dom José Eugênio 
Corrêa, em Caratinga, e emitiu os 
votos perpétuos na Congregação do 

Santíssimo Sacramento (SSS).
Mudou-se para Fortaleza, em 

1985, quando exerceu a função de 
vigário paroquial em São Benedito 
e foi vigário episcopal da Região 
Metropolitana de Fortaleza (1992-
1996). Ele ainda deu aulas de 
Teologia Fundamental no Instituto 
Teológico Pastoral do Ceará entre 
1985 e 1988 e 1991 e 1995. 

Em 1997, Dom Aldo foi vigário-
geral na Arquidiocese de Olinda 
e Recife, sendo ordenado bispo 
no dia 31 de outubro daquele 
ano, por Dom Cláudio Hummes, 
na época arcebispo de Fortaleza. 
Pastoreou a Diocese Sobral como 
coadjutor entre 1997 e 1998, de-
pois assumindo como bispo titular, 
onde ficou até o ano de 2004. 

Aldo di Cillo Pagot-
to. Ou simplesmente Dom 
Aldo Pagotto. Entre tantas 
histórias, muitas polêmi-
cas constam no seu currí-
culo, até a principal delas, 
que forçou seu pedido de 
renúncia. No dia 6 de julho 
de 2016, o Papa Francisco 
acatava o pedido do então 
arcebispo da Paraíba. O mo-
tivo foi com base no Artigo 
2 do cânone 401 do Código 
de Direito Canônico: “Roga-
se instantemente ao bispo 
diocesano que, em virtude 
da sua precária saúde ou 
outra causa grave, se tenha 
tornado menos apto para o 
desempenho do seu ofício, 
que apresente a renúncia”. 
Antes disto, outras car-
tas chamavam a atenção e 
agitavam os bastidores da 
Igreja Católica na Paraíba.

Em setembro de 2015, 
uma carta denunciava uma 
série de polêmicas em um 
mosteiro na cidade de Itatu-
ba. Tratava-se do mosteiro 
Mãe da Ternura, construído 
pelo monsenhor Jaelson de 

Andrade. Este documento, 
publicado pelo Jornal da 
Paraíba, foi escrito por dom 
Raphael Caneschi.

A carta, que trazia uma 
série de denúncias, foi es-
crita em 2013 e entregue 
a Dom Aldo Pagotto e ao 
então arcebispo de Gara-
nhuns, dom Fernando Gui-
marães. Dentre as polêmi-
cas, consta que o mosteiro 
não funcionava de acordo 
com as normas da Igreja, 
consentindo, por exemplo, 
relacionamentos homoafe-
tivos dentro do local. O do-
cumento ficou sob sigilo du-
rante dois anos, só vindo à 
tona em 2015.

Esta não seria a primei-
ra polêmica de Dom Aldo. 
Ele já havia sido transferido 
de Fortaleza para a Paraíba 
com acusações de cumpli-
cidade em crimes de pedo-
filia, sendo, inclusive, inves-
tigado pelo Vaticano.            

Outra carta que expôs 
o que se passava por trás 
dos muros da Arquidiocese 
da Paraíba foi escrita pela 
fiel Mariana José Araújo da 
Silva, também em 2015. No 
documento, ela denunciou 

um suposto acobertamen-
to de casos de exploração 
sexual contra crianças e 
adolescentes por padres 
e seminaristas. Nem Dom 
Aldo foi poupado. Segun-
do Mariana, ele tinha en-
volvimento em relações 
homoafetivas. O religioso 
entrou com um pedido de 
injúria e difamação contra 
ela, mas foi negado pelo Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, 
em março de 2019.

Em 2016, já após sua 
renúncia, vieram à tona 
novas acusações sexuais de 
um ex-seminarista contra 
Dom Aldo. Já em novembro 
de 2017, o Conselho Supe-
rior do Ministério Público 
homologou o arquivamento 
da investigação contra dom 
Aldo e outros religiosos. De 
acordo com o documento, 
a decisão se deu porque o 
procurador Francisco Sa-
gres Macedo Vieira consi-
derou não haver provas que 
comprovassem o crime.

Dom Aldo também foi 
figura presente nos protes-
tos que pediam o impeach-
ment da então presidente 
Dilma Rousseff (PT). 

Polêmicas e denúncias ao 
longo da vida religiosa
Rammom Monte
rammom511@hotmail.com

A vida de Dom Aldo foi 
marcada também por 

denúncias, inclusive, de 
envolvimento com prática 

de pedofilia, chegando 
a ser investigado pelo 

Vaticano

Dom Aldo, que ficou à frente da Arquidiocse da Paraíba por 12 anos, também tratava um câncer de próstata

Foto: Evandro Pereira

Foto: Evandro Pereira
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Ferramenta aberta lançada pelo Observatório Itaú Cultural permite pesquisar vários indicadores nos setores, incluindo na PB

Plataforma digital analisa a 
cultura e a economia criativa

Nesta semana foi lançada 
uma plataforma digital inteira-
mente dedicada à atualização 
de dados sobre cultura e eco-
nomia criativa no Brasil. A ini-
ciativa partiu do Observatório 
Itaú Cultural e permite o aces-
so a indicadores de emprego, 
empresas, financiamentos pú-
blicos e comércio internacional 
de produtos e serviços criati-
vos para subsidiar pesquisas, 
agentes do mercado e formula-
ção de políticas públicas.

A plataforma foi desenvol-
vida em conjunto com o pes-
quisador Leandro Valiati, PhD 
em Economia do Desenvolvi-
mento (UFRGS) e pós-PhD em 
Indústrias Criativas (Sorbon-
ne-Paris 13). Leandro esteve 
na tarde desta segunda-feira, 
juntamente com a equipe de 
comunicação do Observatório 
Itaú Cultural, em uma coletiva 
de imprensa on-line, esclare-
cendo dúvidas de jornalistas 
sobre a novidade.

São disponibilizados três 
eixos que se subdividem à me-

dida que o pesquisador explora 
o site: emprego/empresas, fi-
nanciamento público e impor-
tação e exportação de produtos 
e serviços.

De acordo com Valiati, a 
ideia é que a plataforma “seja 
utilizada como uma ferramen-
ta para a dimensão econômica 
da cultura. Ela está em evolu-
ção e o painel vai crescer com o 
passar do tempo. Um dos obje-
tivos é garantir que ele seja de 
boa usabilidade por todos.

No momento, o desafio 
é produzir boas evidências, 
ainda mais agora, que o Brasil 
precisa tanto debater sobre 
esses investimentos”, defen-
deu o pesquisador durante a 
coletiva. “Estamos implemen-
tando uma análise baseada na 
metodologia de intensidade 
criativa para que possamos 
realizar o raio-x de setores da 
cultura e da economia e en-
tender uma produção de valor 
agregado”, completou.

A metodologia estudada 
por Valiati foi inspirada nas 
experiências do Departamen-
to de Cultura, Mídia e Esporte 
(DCMS) do Reino Unido, pelas 

quais se observou um cresci-
mento econômico nas áreas 
de economia criativa. Esta área 
empregava, antes da pandemia 
do novo coronavírus, mais de 
4,9 milhões de trabalhadores 
no Brasil. Como disse o dire-
tor do Itaú Cultural, Eduardo 
Saron, a plataforma tem a in-
tenção de “suprir a lacuna de 
informações sobre a economia 
criativa e subsidiar o trabalho 
de pesquisadores, agentes de 
mercado, jornalistas e formu-
ladores de políticas públicas 
para o setor”.

Criativos na PB
O site tem navegabilidade 

intuitiva e permite ao visitan-
te encontrar ferramentas en-
tre quadros comparativos por 
ano, região, Estados e setores 
específicos que, de acordo com 
informações disponibilizadas 
pelo Itaú Cultural, representam 
4% da receita bruta total da 
economia brasileira.

A plataforma permite ao 
visitante encontrar a quantida-
de de trabalhadores de acordo 
com a região/UF, sexo, faixa 
etária, nível de escolaridade, 

contribuição para Previdência 
ou categoria ocupacional, no 
período entre o primeiro tri-
mestre de 2012 até o primeiro 
trimestre de 2019.

Foram inclusas as áreas 
de moda, atividades artesanais, 
editorial, cinema, música, foto-
grafia, rádio e TV, tecnologia da 
informação, arquitetura, publi-
cidade e serviços empresariais, 
design, artes cênicas e artes 
visuais, museus e patrimônio, 
alpem de gastronomia.

Através do Eixo 1, por 
exemplo, poderá ser acessado 
seções como Intensidade Cria-
tiva, Trabalhadores Criativos, 
Empregados dos Setores Cria-
tivos, Trabalhadores Incorpo-
rados e Empresas Criativas. 
Poderá ser visto os dados do 
Brasil, bem como também dos 
Estados individualmente.

Pegando como exemplo a 
seção de Trabalhadores Criati-
vos, ao consultar os dados na 
Paraíba, pode-se concluir que 
as áreas com mais trabalhado-
res são as Atividades Artesa-
nais, com 17.930, seguida de 
Moda, com 16.352, e Cinema, 
Música, Fotografia, Rádio e TV, 

com 11.952. Em seguida, es-
tão áreas como Publicidade e 
Serviços, Tecnologia da Infor-
mação e não identificados. A 
maioria não paga a contribui-
ção previdenciária (62%), e, de 
todos os registrados, a maior 
parte do público paraibano é 
feminina, ocupando 54%.

Os dados, de acordo com 
informações disponibilizadas 
durante a coletiva, serão atua-
lizados a cada seis meses, visto 
que dependem da disponibi-
lidade das novidades de 10 
fontes distintas: PNAD Contí-
nua (IBGE); RAIS (Secretaria 
de Trabalho do Ministério da 
Economia); Pesquisa Anual 
de Serviços - PAS (IBGE); Pes-
quisa Industrial Anual - PIA 
(IBGE); SalicNet (Secretaria 
Especial de Cultura do Minis-
tério da Cidadania); Observa-
tório Brasileiro do Cinema e do 
Audiovisual (Ancine); Painel 
do Orçamento Federal (Gover-
no Federal); Sistema de Infor-
mações Contábeis e Fiscais do 
Setor Público Brasileiro (Si-
confi); Comércio Internacional 
de Produtos (MDIC); e Portal 
da Transparência.

O Itaú Cultural se dedica 
à pesquisa, mapeamento, in-
centivo, produção e difusão 
de manifestações artísticas 
em distintas áreas de ex-
pressão. Entre as atividades 
oferecidas, está uma progra-
mação gratuita que, no mo-
mento da suspensão social 
devido à pandemia da crise 
envolvendo o vírus Covid-19, 
pode ser encontrada on-line 
na íntegra. Também estão 
disponibilizados materiais 
como podcasts, cursos Ensi-
no a Distância (EAD), víde-
os e lançamentos de editais 
emergenciais, tanto no site 
quanto nas redes sociais.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Francisco França/Secom

Foto: Ophelia/Divulgação

Foto: Mateus Bruxel/Divulgação

Diretor do Itaú Cultural, Eduardo 
Saron, diz que a plataforma vai 
suprir a lacuna de informações

Desfile do projeto ‘Somos Todos Paraíba’: 
o artesanato e a moda são as áreas com 
maior número de trabalhadores criativos 
no Estado, segundo pesquisas

VALOR TOTAL SEXO

Dentre os diversos dados 
disponíveis na plataforma, 
podemos observar que, na 
Paraíba, os trabalhadores 
criativos se encontram mais 
em Atividades Artesanais, 
seguido de Moda e Cinema, 
Música, Fotografia, Rádio 
e TV, além desse setor ter 
mais profissionais mulheres 
do que homens

Através do QR Code acima, 
acesse a plataforma

‘Observatório Itaú Cultural’

Fonte: Observatório Itaú Cultural

Site foi desenvolvido em conjunto 
com Leandro Valiati, que é PhD em 
Economia do Desenvolvimento
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Para minha irmã, Maria da Graça, que aniversaria no dia 13

Reli minha crônica da semana passada (Domingo de 
Ramos) e me dei conta de que fui um tanto dura e parcial 
com a Igreja Católica, a Santa Madre Igreja, que me aco-
lheu e guiou na infância e adolescência. Era a Igreja do 
Papa Pio XII.

Acho que meus questionamentos começaram a 
partir do início do meu curso ginasial, quando fui ma-
triculada num colégio de freiras, o mais exclusivo da 
cidade. Foi aí que me dei conta da venalidade e da sub-
serviência de parte da Igreja ao dinheiro e aos podero-
sos. Naquele colégio, a divisão de classes sociais se fazia 
muito clara. Era um colégio exclusivamente feminino e 
as filhas dos médicos e de outras classes abastadas da 
sociedade gozavam de privilégios que as outras não ti-
nham e as freiras não escondiam suas preferências pela 
filha de Dr. Fulano ou Dr. Sicrano. A inteligência era me-
nos valorizada que as posses. 

E havia também a classe das filhas dos produtores 
rurais que enchiam o colégio de presentes valiosos, que 
ajudavam na manutenção da comunidade. Além de quei-
jos e cereais, tinha as carnes que enchiam as geladeiras.

Fui expulsa daquele colégio por não me submeter 
às regras de conduta impostas. Meu temperamento ex-
pansivo também não me permitia refrear o riso ou a fala, 
quando o momento propício surgia. Assim, aos 13 anos 
fui “transferida” para o colégio onde sempre desejara es-
tudar: o Colégio Estadual da Prata, em Campina Grande. 

 O ano? 1960! Início da década que revolucionou os 
costumes em todo o mundo. No meio dessa década (em 
1964) tivemos um golpe militar no Brasil. E passamos a 
viver sob o signo do terror e do medo. Tudo era proibi-
do.  Mas, ironicamente, duas foram as forças que se opu-
seram aos nossos algozes, aos nossos perseguidores: a 
Música Popular Brasileira (a MPB) e (pasmem!) a Igreja 
Católica, que passou a adotar uma atitude revolucionária, 
pondo-se do lado dos pobres, dos oprimidos, dos campo-
neses, dos estudantes, enfim, mudando radicalmente de 
lado, ela que sempre estivera do lado dos poderosos, dos 
proprietários de terra, enfim, do lado dos que tinham di-
nheiro. E muitos foram sacrificados, torturados, mortos, 
mesmo alguns de dentro da Igreja.

Lembro bem que na minha infância, em Campina 
Grande, havia um padre muito influente, que vivia nas 
casas das matriarcas ricas da cidade. Ironia das ironias: 
recentemente fiquei sabendo que uma dessas orgulhosas 
senhoras morrera de inanição na velhice, não porque não 
tinha dinheiro para comprar comida, mas porque não ti-
nha ninguém que a alimentasse e cuidasse dela. Morava 
só e os filhos, netos e parentes tinham-na esquecido e 
abandonado completamente. De que lhe servira ter tanto 
dinheiro? Morreu igual àqueles que desprezara e orgu-
lhosamente ignorara durante a vida.

E a Igreja? Essa se transformou, passou a proteger 
os “fracos e os oprimidos”, interpondo-se entre esses e as 
baionetas e as botas dos soldados.

E aí surgiu a Teologia da Libertação na América La-
tina e nomes como os do Arcebispo Dom Helder Câma-
ra, em Recife e Olinda, Dom José Maria Pires, na Paraíba, 
Dom Marcelo Carvalheira, de Recife, que assumiu o lugar 
de Dom José, na Paraíba. Depois que Dom José cumpriu 
seu tempo à frente de Diocese da PB despontaram  outros 
nomes no horizonte da Igreja, que voltou-se para sua ver-
dadeira vocação: a defesa dos pobres. Aqui na Paraíba, 
não podemos esquecer o Padre Zé Coutinho, um humilde 
sacerdote que colocou os pobres sob sua proteção, tendo 
inclusive criado um hospital beneficente para abrigá-los. 
Uma ordem particularmente politizada e comprometida 
com o seu tempo, a Ordem dos Dominicanos, uma ordem 
politicamente engajada, passou a ter uma grande proe-
minência a partir desses anos, chamados “de chumbo”. 
Nomes como os de Frei Beto, Frei Tito entraram para a 
história como verdadeiros defensores da fé e dos oprimi-
dos. A Igreja da América Latina teve uma grande proemi-
nência na derrubada da ditadura militar no Brasil e na 
reconquista do país e do poder para e pelos civis. Infeliz-
mente, vemos todas essas conquistas ameaçadas agora 
com a saída dos militares dos quartéis voltando a ocupar 
os lugares historicamente ocupados por civis. Claro que 
não podemos esquecer que foi um marechal que procla-
mou nossa república e vieram outros depois dele, inclusi-
ve o primeiro presidente da ditadura militar.

Acho que agora fiz justiça à Igreja dos meus pais e 
fico feliz por ter tornado público o que penso. Neste do-
mingo de Páscoa quero comemorar com o Papa Francisco 
o renascimento dessa nova/velha Igreja, que já esteve aos 
pés dos poderosos, dos reis e resiste aos golpes dos pode-
rosos há mais de dois milênios. Aliás, muito me comoveu a 
solidão e o isolamento do Papa Francisco na Praça de São 
Pedro dando início às comemorações da Semana Santa. 
Uma responsabilidade enorme, quase sobre-humana, re-
pousa sobre os frágeis ombros daquele homem.

Last, but not least, gostaria de registrar aqui minha 
experiência como professora de inglês numa instituição 
religiosa (o Juniorado dos jesuítas), em João Pessoa, onde 
conheci padres e jovens aspirantes ao sacerdócio que 
mudaram, resgataram e consolidaram minhas opiniões 
sobre a Igreja Católica. Essa experiência foi muito impor-
tante e apaziguadora para minha vida e sou muito grata 
por aquela oportunidade que me foi dada.

Domingo de
Páscoa

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

O clima estava agradável quando passei uma parte 
das minhas férias em Nova York no ano passado. Na ver-
dade, o clima estava perfeito, tirando uma chuva ou outra. 
A Big Apple foi o começo e o fim do mês sabático, rechea-
do com uma viagem inesquecível ao Japão no intermédio 
(escrevi uma série especial sobre ela aqui na coluna, 
lembra?). Na ida, ficamos hospedados perto do Central 
Park, no meio da frenética vida nova iorquina, justamente 
para um caloroso início de viagem. Pensamos que a volta 
seria mais cansativa e mais apertada financeiramente, 
então nos aconchegamos no Brooklyn a fim de conhe-
cer um outro lado dos ianques. Li nas resenhas do hotel 
escolhido que aquela era uma área tranquila, ocupada por 
judeus ortodoxos. Mas eu não imaginava o quanto aquilo 
seria um outro universo para nós.

Víamos uma vizinhança branca conversando numa lín-
gua a qual não entendíamos. As mulheres e as crianças, que 
eram muitas, vestiam-se como aquelas da década de 1940. 
Os homens, com as tradicionais vestimentas, tinham sobretu-
dos e inúmeras camadas de panos pertencentes à tradições e 
rituais religiosos. Confesso que posso ter sido mal-educada, 
mas foi difícil não olhar para tudo que acontecia ao redor em 
uma ocasião ou outra. Tudo causou uma impressão nova, 
mas um detalhe ficou comigo desde então: todas as mulheres 
usavam peruca de cabelos lisos e morenos, num estilo de 
corte um pouco maior que um “chanel”.

Estava zapeando pelo catálogo Netflix quando me de-
parei com o trailer de uma minissérie dramática intitulada 
Nada Ortodoxa. Não li a sinopse mas fui fisgada pelo título 
e pelo cartaz. Assisti o trailer e lá estava a garota de cabeça 
raspada, metade imersa num rio, com lágrimas nos olhos 
enquanto segurava em mãos a peruca recém-tirada. Esque-
ça a música dramática, as tradições religiosas, as interpre-
tações fortes e até mesmo o idioma iídiche presentes no 
trailer. Foi a peruca que me fez querer assistir a minissérie. 
Sorte a minha que o contexto da peruca não seria o único 
cenário o qual a série me apresentaria.

Com apenas quatro episódios de duração, a produção ger-
mano-americana conta a história da jovem Esther (Shira Haas), 
nascida e crescida em meio a hassídica comunidade Satmar, em 
Nova York (descobri que a série se passa exatamente no bairro 

onde ficamos hospedados, Williamsburg). A fuga da garota é 
movida pela vontade de pertencer e ser acolhida em algum local 
do mundo e, graças à cidadania alemã, o país que infelizmente 
foi berço de muito sofrimento para a comunidade judaica no 
início do Século 20 é exatamente para onde ela vai. 

Esther tem apenas 19 anos e vive um frustrante casa-
mento arranjado. Além disso, o excesso de regras provindo 
de uma comunidade descendente de húngaros sobreviven-
tes da Segunda Guerra Mundial fica insustentável para a 
garota. O fato de que a história é baseada na vida e obra de 
Deborah Feldman, autora do livro Unorthodox: The Scan-
dalous Rejection of My Hasidic Roots (em tradução livre, 
“Não Ortodoxa: A Escandalosa Rejeição das Minhas Raízes 
Hassídicas”), torna a experiência da série muito mais real e 
incrivelmente detalhista. Feldman acompanhou de perto as 
filmagens e foi consultora de todo o processo, que envolveu 
inclusive aulas do idioma iídiche para os atores e atrizes (o 
dialeto é uma mistura do germânico, de dialetos modernos 
como o eslavo, e ainda da linguagem semita). Nos sentimos 
dentro de uma comunidade marginalizada, repleta de cos-
tumes complexos e extremos. Detalhe interessante: a série 
foi toda filmada em Berlim.

Nada Ortodoxa não traz uma fotografia inovadora nem 
planos dinâmicos, mas conta com sensibilidade e maes-
tria os conflitos de uma comunidade religiosa por vezes 
alienada, que vive às sombras do horror do Holocausto 
e o genocídio do seu povo. É 
uma história que pode ter uma 
conjuntura distante da nossa, 
mas nos proporciona empatia 
e identificação quando nos de-
paramos com uma adolescente 
tentando encontrar seu lugar 
no mundo. Graças à interpre-
tação da israelense Shira Haas, 
com um ápice emocionante no 
último episódio, e à direção de 
Maria Schrader, Nada Ortodo-
xa dá uma aula de como uma 
obra ficcional pode levar tanta 
verdade ao público.

‘Nada Ortodoxa’: o cotidiano 
numa comunidade hassídica

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Documentário

‘Brincante’ é exibido de graça na web
Quase seis anos de-

pois do lançamento nos 
cinemas, festivais e mos-
tras, o longa-metragem 
Brincante, dirigido pelo 
cineasta paraibano Walter 
Carvalho,  será disponibi-
lizado gratuitamente ao 
público por meio do Canal 
do Instituto Brincante no 
YouTube. A estreia acon-
tece hoje, às 19h.

Um misto de ficção e 
documentário, com pai-
sagens brasileiras como 
pano de fundo, o flime 
mergulha no universo 
dos personagens do mul-
tiartista e pesquisador 
da cultura brasileira, An-
tonio Nóbrega, e da atriz, 
dançarina e pesquisado-
ra da cultura brasileira, 
Rosane Almeida.

A história dos dois, 
desde a saída de Recife 
(PE) até a chegada a São 
Paulo (SP), onde criaram 
o Instituto Brincante há 
pouco mais de 27 anos, 
é recriada numa leitura 
onírica, por meio de lin-
guagens artísticas como o 
teatro, a música e dança. A 
viagem musical e visual é 
guiada pelos personagens 
João Sidurino e Rosalina, 

Hoje, às 19h, o longa do paraibano Walter Carvalho (E) sobre Antonio Nóbrega (D) estará disponível no Youtube

Foto: Divulgação

das peças Brincante e Se-
gundas histórias.

O lançamento do fil-
me faz parte de uma sé-
rie de ações do Instituto 
Brincante para manter 
seu trabalho de difusão 
da cultura brasileira em 
meio à quarentena por 
conta do combate ao 
novo coronavírus.

O canal do Youtube 
traz conteúdos diversos, 
diariamente, às 19h. A par-

tir da próxima segunda-fei-
ra, serão exibidas um total 
de 40 aulas com os profes-
sores do Brincante. Pes-
soas de todo o Brasil (e do 
mundo) poderão frequen-
tar virtualmente aulas de 
música, dança e poesia. A 
programação é gratuita, 
mas o Instituto pede con-
tribuições voluntárias para 
conseguir se manter du-
rante o pico da pandemia 
do Covid-19. 

Foto: Divulgação

Minissérie conta a história de uma 
jovem nascida e crescida em meio 

a hassídica comunidade Satmar, 
em Nova York, Estados Unidos

Através do QR Code acima,  
acesse o trailer oficial de 

‘Nada Ortodoxa’

Através do QR Code acima,  
acesse o canal oficial do 

Instituto Brincante
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Em sua obra Ricardo III, o bardo inglês, Shakes-
peare, descreve a derrota do soberano bretão diante 
do Conde Richmond na batalha de Bosworth. Ao per-
der seu potro em plena refrega, o monarca teria dito 
a célebre frase: “Meu reino por um cavalo”.

Bem, sempre tive comigo que Shakespeare 
foi um grande mentiroso. Genial, sim. Mentiroso 
também e não tivesse essas duas virtudes seus 
escritos não teriam chegado à notoriedade que 
alcançou. Escritores, romancistas e outras gentes 
que se arriscam no mundo da ficção são notórios 
mentirosos. Como a obra em questão tem seu viés 
histórico, nem é tragédia, nem é comédia, há de se 
concluir que Ricardo III, poderia mesmo dito a frase 
reclamando por um ginete, porque guerrear mon-
tado era mais seguro e aristocrático do que empu-
nhar um florete de pés no chão.

Mesmo assim não creio. Vindo de quem veio, só 
pode ser invencionice desse celebrado vate. Mas con-
fesso que ainda sabendo ser essa frase uma conversa 
fiada, devo admitir que me inspirou. E como inspi-
rou. Calma que chego lá.

A batalha na qual pelejamos hoje não é a de Bos-
worth, mas é mais prolongada e entediante. Esse tal 
de Covid-19 vai ficar para história e está matando 
mais gente do que aquela briga em que o rei inglês le-
vou uma pisa. E nós estamos no meio do conflito, cada 
um se defendendo como pode, mas sem condições de 
atacar o inimigo. Não temos garrucha, mosquetão, 
bazuca ou metralhadora capaz de ferir de morte esse 
“bichinho” que ataca a gente pela boca, pelos olhos e 
quiçá por outros buracos disponíveis. Um safado esse 
corona. Nossa arma de defesa é a reclusão que ga-
nhou a alcunha de quarentena. E é aí, que como se diz, 
a coisa pega. Esses dias não têm sido fáceis

Já li uns cinco livros. Comecei pelo Moleque 
Ricardo, do Zé Lins, e estou terminando o Instinto 
Supremo, do português Ferreira de Castro. Filmes? 
Nem mais sei quantos. O melhor foi O Homem que 
descobriu o infinito. Só que não aguento mais ler, ver 
filmes e até para escrever estou começando a per-
der a vontade.

E a cervejinha? Por que não toma umas em casa?, 
perguntarão vocês. Tem coisa mais sem graça do que 
beber sozinho? A cerveja parece que fica choca. Fa-
lar o quê e com quem? Aprecio ouvir as mentiras dos 
amigos (a maioria deles tem essa virtude) e fingir 
que acredito em todas elas. Também dizer as minhas 
e achar que eles creem no que digo. Não é bom parti-
cipar de uma resenha dessa?

E a vontade de ir à praia para ver aquelas geo-
grafias morenas?  Imaginar a cartografia daqueles 
pontos cardeais. Bom ou não é? Ou acha melhor ficar 
em casa lavando louça e molhando as plantas?

O que consola – um pouco só – é que estamos no 
Século 21. Já pensou no tempo da peste bubônica ou 
mesmo da gripe espanhola? Sem celular para se co-
municar com os amigos, sem televisão, sem computa-
dor, sem internet, seria mil vezes pior. Mas não temos 
nada com isso, não é hora de se viver de história, te-
mos que viver é o hoje e não outros tempos. E hoje não 
está fácil. Estão até dizendo que o coronavírus é como 
mocinha de programa: todo mundo pode pegar, mas 
os velhos não aguentam. Pelo menos é o que dizem.

Mas, fica um segredo aqui, se vazar aos ouvidos 
daquele despotismo de saias que comanda minha 
casa estarei eu frito, mas vou contar: não suporto 
mais o cuscuz com ovo e um copo de leite pela ma-
nhã, feijão, arroz, bife e salada no almoço e aquela 
sopa grudenta de macarrão à noitinha. Isso de se-
gunda a sábado com inexpressivas variações nos do-
mingos. Que sufoco!

Já diziam que para morrer basta estar vivo e eu 
que estou no grupo de risco? Sou diabético, hiperten-
so, mais de 60 e mentiroso, com essas quatro carac-
terísticas estou do lado ruim das estatísticas e posso 
não sobreviver à pandemia. Então fica aqui meu grito 
de protesto. Caso não escape, meus amigos ficarão 
encarregados de gravar em minha lápide: Meu reino 
por um acarajé! Sim isso mesmo: um acarajé.

A reclusão é horrível, a abstinência da cerveji-
nha não é fácil, mas o que está me matando, dentre 
outros castigos que já mencionei é o cardápio. Ah, 
que falta faz aquela tripinha crocante com uma ama-
relinha gelada, um caranguejo no coco... Mas, nesta 
hora em que rabisco estas linhas, meu pensamento 
está lá praia, numa baiana que fica por lá. Ela serve o 
melhor acarajé que conheço com pimenta na quentu-
ra certa. Meu reino nem tem patrimônio, mas hoje o 
trocaria por um acarajé. Isso mesmo, tudo do pouco 
que tenho não vale um acarajé.

Meu reino por 
um acarajé

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

‘Meu Espaço’ abrange mais 
de 20 municípios no Estado

O edital Meu Espaço se-
gue em andamento. Após a 
divulgação da lista de sele-
cionados divulgada ontem, a 
equipe de curadoria recebe 
a documentação necessária 
para continuar com o calen-
dário previsto. Serão con-
templados 105 artistas no 
total, abrangendo mais de 20 
municípios no Estado. A pro-
gramação de vídeos deverá 
ser exibida a partir do dia 28. 
A iniciativa pretende estimu-
lar a classe artística paraiba-
na e o isolamento domiciliar 
da população em geral, que 
cumpre a medida preventiva 
em relação ao Covid-19.

De acordo com Nézia 
Gomes, presidente da Fu-
nesc, a equipe recebeu 544 
inscrições que abrangeram 
todas as áreas oferecidas e 
vindas de 50 municípios do 
Estado. Ela diz que este foi o 
edital que abarcou mais mu-
nicípios desde que assumiu 
o cargo na fundação. “To-
das as linguagens artísticas 
receberam bastante inscri-
ções e foi bem complicado 
para a curadoria realizar a 
seleção. Mas conseguimos 
dar conta”, revela. 

O edital voltado para 
as artes é mais uma medi-
da emergencial do Governo 
do Estado para prevenção 
do novo coronavírus, como 
explica Nézia. Para ela, esta 
iniciativa representa um im-
portante papel em relação ao 
acesso à cultura. Os próximos 
passos, de acordo com a ges-
tora, são os que se referem à 
seleção dos documentos da 
segunda etapa de inscrições e 
da definição da programação 
de vídeos. “Também vamos 
montar uma estratégia de 
divulgação para disponibili-

Edital

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Secom/Divulgação

Segundo Nézia Gomes, presidente 
da Funesc, a equipe recebeu 544 
inscrições vindas de 50 municípios

Eu Fico em Casa PB

Webfestival encerra terceira edição

O webfestival Eu Fico Em 
Casa PB chega ao final de sua 
terceira edição, Hoje, a partir 
das 19h, apresentam-se os 
artistas: Matheus Brisa, Thia-
go Valério, Clara Bione, Pupilo 
e Chico Limeira. A progra-
mação é transmitida ao vivo 
através do canal do evento no 
YouTube, Facebook e Insta-
gram (@EuFicoEmCasaPB). 

Ao final da terceira pro-
gramação, o canal do YouTube 
ultrapassa os 1.600 inscritos 
e, no Instagram e Facebook, 
os seguidores somam mais de 
7 mil perfis. As transmissões 
alcançaram cerca de 32 mil 
visualizações, e as apresenta-
ções abarcaram, até agora, 91 
artistas e grupos. 

“Estamos conseguindo 
ampliar o espaço de reflexão 
e de debate de ideias entre os 
artistas e agentes culturais, 
além de fazermos conexões 
importantíssimas entre pro-
fissionais e trabalhadores da 
cultura que até antes desta 
pandemia não existiam”, con-
ta Dina Faria, idealizadora do 
projeto. Além de ter visitantes 
virtuais de todos os Estados 
do Brasil, ela revela que o fes-

Chico Limeira encerra o evento com show no formato de voz e violão

Foto: Divulgação

tival já alcançou visualizações 
da Espanha, Portugal, Argen-
tina e Suíça. “Isso é uma de-
monstração clara da potência 
cultural nossa e de como po-
demos agir de forma unifica-
da para nos fortalecermos”. 

Iniciativas como essa e 
o edital promovido pela Fu-
nesc, Meu Espaço, fortalecem 
a cena artística local. “O edital 
é essencial, a gente precisa 
mesmo de medidas emergen-
ciais que evidenciem a cadeia 
produtiva. Entendemos en-
quanto movimento cultural 
que deva ser pensado no se-
tor de 360 graus, abrangendo 
também técnicos e maquia-
dores, por exemplo, que fica-
ram de fora neste momento”, 
analisa a produtora. 

Chico Limeira, que en-
cerra a noite da terceira edi-
ção do festival, vai realizar 
uma apresentação com for-
mato de voz e violão, que já 
vinha explorando nos palcos. 
“De certa forma, deixa o texto 
mais exposto e a música mais 
nua, do jeito que veio ao mun-
do, e acho esse formato sem-
pre desafiador, mas muito 
rico”, aponta, adiantando que 
o repertório será baseado 
no disco lançado em 2017 e 
singles, incluindo as canções 
vencedoras de festivais: ‘Im-
própria’ e ‘Carta pra Maria’.

Clara Bione, que inte-
gra a noite musical, adianta 
que será uma apresentação 
também intimista, com voz, 
violão e a possibilidade de 

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

PrograMação
Quarta-FEira 
(dia 15)
 
n 19h: Matheus Brisa
@matheusbrisaoficial
n 19h30: Tiago Valério
@tiagovaleriooficial
n 20h: Clara Bione
@bioneclara
n 20h30: Pupilo
@_.pupilo
n 21h: Chico Limeira
@ochicolimeira

incluir o cavaquinho. “Toca-
rei algumas músicas autorais 
e outras canções de artistas 
que aprecio, incluindo uma 
canção especial, de Flávia 
Wenceslau, ‘Te Desejo Vida’, 
que diz algo que desejo para 
todos nós nesse momento”. 

Bione fará a live pela pri-
meira vez, e revela que a von-
tade de integrar o festival veio 
de uma necessidade. “Por 
sermos artistas e estarmos 
ligados nessas ferramentas 
de divulgação, essa iniciativa 
é muito importante”, anali-
sa. “Vejo a arte cumprindo o 
seu papel, contribuindo para 
a saúde emocional de todos 
nesse momento de crise”.

zar para as pessoas que estão 
cumprindo o isolamento do-
miciliar, considerando como 
estará o cenário até lá e quais 
medidas podemos tomar”. 

Medidas como o Meu 
Espaço são importantes a 
partir de quando estimulam 
a produção artística e ofe-
recem entretenimento para 
a população que segue em 
quarentena. Nézia Gomes de-
fende o edital enquanto uma 
ideia de formar uma relação 
de parceria com os artistas 
e como fortalecimento da 
campanha de isolamento do-
miciliar. “Ao mesmo tempo, 
proporcionar para a popula-
ção um momento de cultura, 
através do qual se pode apro-
fundar ou conhecer de fato 
os nossos artistas”. 

A medida emergencial 
tem os prazos mais aperta-

dos, portanto, os artistas se-
lecionados poderão enviar 
os documentos necessários 
até o dia 19. O envio dos ví-
deos deverá ser feito até dia 
24 deste mês e os vídeos 
devem ser transmitidos a 
partir do dia 28. O conteúdo 
inscrito deve ser exclusivo 
para o projeto, gravado na 
horizontal e ter classifica-
ção etária livre, deve ainda 
ser gravado na casa onde 
o artista ou grupo reside, e 
pode ser realizado através 
de dispositivo móvel. A uti-
lização de recursos de edi-
ção de vídeo é opcional.

Cada artista receberá o 
valor de R$ 1 mil e serão con-
templadas, com a iniciativa, 
as seguintes linguagens: con-
tação de histórias (9 vagas); 
circo (13 vagas); teatro (13 
vagas); dança (13 vagas); lite-

ratura (6 vagas); histórias em 
quadrinhos (4 vagas); música 
(15 vagas); culturas popula-
res (8 vagas); artes visuais (7 
vagas); poesia falada (7 va-
gas); e cinema (10 vagas). A 
duração do vídeo varia entre 
cada categoria, bem como o 
conteúdo das propostas.

Através do QR Code acima,  
acesse a lista de seleção do 

edital ‘Meu Espaço’



Deslocamento em busca de serviços de baixa e média complexidade é de 50 km; no restante do país é de 72 km

Paraibano anda menos para 
obter atendimento de saúde

Rammom Monte
rammom511@hotmail.com
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O paraibano precisa 
se deslocar em média 50 
quilômetros em busca de 
serviços de saúde de com-
plexidade baixa e média. 
É o que aponta o resulta-
do preliminar da pesquisa 
Regiões de Influência das 
Cidades (Regic) 2018, cuja 
íntegra será divulgada ain-
da este ano pelo IBGE. Ain-
da de acordo com o estudo, 
a média percorrida pelo 
paraibano em busca de 
atendimento de alta com-
plexidade é de 158 quilô-
metros.

A pesquisa mostra ain-
da que João Pessoa recebe 
pacientes que percorreram 
em média 83 e 231 quilôme-
tros para atendimentos de 
baixa e média complexidade 
e atendimentos de alta com-
plexidade, respectivamente.

O número estadual 
está bem abaixo da média 
nacional, já que no Brasil 
as pessoas precisam per-
correr, em média, 72 qui-
lômetros para atendimento 
de baixa e média comple-
xidade, como consultas 
médicas e odontológicas, 
exames clínicos, serviços 
ortopédicos e radiológicos, 
fisioterapia e pequenas 
cirurgias, dentre outros 
atendimentos que não im-
pliquem internação.

O estudo foi anteci-
pado pelo IBGE para o Mi-
nistério da Saúde e para a 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Com os dados, os 
órgãos poderão elaborar 
políticas públicas, planos 
e logística para enfrentar a 
Covid-19, doença causada 
pelo novo coronavírus. 

A pesquisa mostra 
também que João Pessoa 
atende pacientes de 31 ci-
dades em se tratando de in-
tervenções de baixa e mé-
dia complexidade. Quando 
se refere a atendimentos 
de alta complexidade, a 
capital recebe pessoas de 
126 outros municípios.

Estudo levantou a distância percorrida pelos pacientes em busca de atendimento médico, como o de alta complexidade 

Foto: SecomPB

Rede do Estado tem 32 hospitais
A Paraíba possui, proporcional-

mente ao tamanho da população, no 
comparativo com os demais estados, 
a melhor pública estadual do país. A 
quantidade de hospitais, de tipos de 
unidades e leitos, proporcionam que o 
paraibano tenha que percorrer distân-
cias menores para encontrar atendi-
mento em relação ao restante do Brasil. 

O secretário Estadual da Saúde, 
Geraldo Medeiros, lembrou que são 
32 hospitais públicos na rede hospitalar 
mantidos pelo Governo do Estado. “A 
rede pública dispõe de 250 hospitais 
públicos quando somamos os hospitais 
municipais, federais e filantrópicos”, 
comentou. 

Geraldo Medeiros resssaltou, ain-
da, que o paraibano conta com dois 
hospitais de alta complexidade na área 
de traumatologia, os Hospitais de Trau-
ma de João Pessoa e Campina Grande, 
além de um cardiovascular, o Hospital 
Metropolitano, em Santa Rita. “Isso 
faz com que a rede seja capacitada e 
consiga atender bem a população”, 
acrescentou.

Diferenças regionais
Os dados da Regic 2018 também 

revelam que os estados de Roraima e 
Amazonas apresentaram as maiores 
médias de deslocamento para trata-
mento de saúde de alta complexidade, 
471 e 462 quilômetros.

Apesar da concentração dos deslo-
camentos para as capitais, a pesquisa 
destaca que há municípios que ultra-
passam os limites estaduais. É o caso da 
cidade de Barretos, no interior de São 
Paulo, para os tratamentos de câncer. 
Ela recebe pacientes de 122 cidades, 
de oito estados diferentes.

Para o gerente de Redes e Fluxos 
Geográficos IBGE, Bruno Hidalgo, esses 
dados da Regic, quando cruzados com 
outros dos órgão de saúde, fornecerão 
informações importantes para o en-
frentamento da pandemia. “É possível 
identificar, por exemplo, municípios 
onde podem ocorrer superlotação das 
unidades de saúde. Os órgãos poderão 
correlacionar com a quantidade de res-
piradores e verificar pontos no território 
menos assistidos”, comentou ele.

Mapeamento no país

Covid-19 monitorada

Manaus, a capital do Amazonas, é a cidade 
que recebe pacientes que tiveram que percorrer 
as maiores distâncias, em média, 418 quilômetros 
para atendimento ou procedimento de baixa e 
média complexidade. Já Goiânia (GO) é o muni-
cípio que atende pacientes do maior número de 
cidades, 115 no total. Santa Catarina é o único 
estado onde ocorrem deslocamentos médios infe-
riores a 40 quilômetros, os menores do país, com 
destaque para o município de Chapecó.

“Se uma cidade tem um hospital regional, isso 
significa que ele não atende somente pacientes do 
município onde está localizado, mas também das 
cidades vizinhas. Os dados dessa pesquisa ajudam 
a dimensionar o impacto disso na saúde. Daí a 
importância de sabermos como as pessoas se 
deslocam no território das cidades”, disse o coor-
denador de Geografia do IBGE, Claudio Stenner.

Realizada a cada dez anos, a Regic define a 
hierarquia dos centros urbanos brasileiros e de-
limita as regiões de influência a eles associados. 
A pesquisa saiu a campo no segundo semestre 
de 2018 e investigou, entre outros aspectos, o 
deslocamento dos usuários da rede pública e pri-
vada de saúde, que saem de seus municípios com 
destino a outros para acesso à serviços de saúde 
de baixa, média e alta complexidade.

O IBGE vem contribuindo com as ações de 
combate ao coronavírus desde o início da pan-
demia, quando decidiu adiar para 2021 o Censo 
Demográfico que seria realizado este ano. Os 
recursos que seriam aplicados na operação cen-
sitária foram disponibilizados pelo Instituto ao Mi-
nistério da Saúde para enfrentamento à doença.

Na última semana, o instituto também anunciou 
parceria com o Ministério da Saúde para imple-
mentar versão inédita da PNAD Contínua, que irá 
monitorar a incidência da Covid-19 nacionalmente. 
O IBGE vai continuar munindo os órgão de saúde 
com dados relevantes para controle da doença.

“Além da pesquisa sobre o deslocamento, 
planejamos liberar também dados sobre os locais 
de compra da população para contribuir com as 
ações de abastecimento durante este período de 
contenção da disseminação do novo coronavírus. 
Cederemos também informações sobre os setores 
censitários, que foram demarcados para o Censo”, 
adiantou o diretor de Geociências do IBGE, João 
Bosco de Azevedo.

Hawking redefiniu os buracos negros

tudo? “Mas, infelizmente, até o momen-
to, as teorias de unificação são apenas 
um pote de ouro no fim do arco-íris”.

Felipe Tovar aponta contribuições 
de peso acertadamente salientadas no 
filme. Destaca que Hawking contribuiu 
de modo significativo no desenvolvi-
mento dos teoremas de singularidade 
aplicados à cosmologia, fez a proposta 
pioneira de que buracos negros emi-
tem radiação térmica (hoje chamada 
de radiação Hawking) e publicou tra-
balhos relevantes na área de cosmolo-
gia quântica, área fenomenológica que 
descreve o passado remoto do univer-

so e na qual a gravitação é uma 
interação quântica.

Recorro novamente a Felipe 
Tovar:

“A aspiração pela teoria de 
tudo se afina, embora não tenha 
nenhuma relação direta, com a 
explícita postura cética do cien-
tista ateu. Em um dos momentos 
finais do filme, Jane, sua então 
mulher, lê uma passagem do livro 
‘Uma breve história do tempo’, 
em que Hawking parece rever 
sua postura de cético ateu. Ela 
pergunta com ar de surpresa se 
ele passou a reconhecer a pre-

sença divina. A cena é bem construída e 
pode deixar dúvidas pelas reticências de 
Hawking, mas seu silêncio provavelmen-
te é apenas mais uma amostra de seu 
respeito e carinho por Jane”.

Apesar do título “A teoria de tudo”, o 
filme não desenvolve o assunto de teorias 
de unificação. A trama tem um enfoque 
pessoal, centrado nas relações e nos des-
dobramentos da vida do casal. 

A história foi inspirada no livro “Tra-
velling to infinity: my life with Stephen”, 
escrito por Jane, o que permite reinterpre-
tar o título como as visões e lembranças (a 

Há um filme de James Marsh - “A Teoria de 
Tudo” - tendo como enredo a vida do físico Ste-
phen Hawking, conhecido não só por trabalhos 
sobre cosmologia e buracos negros, mas também 
por sua doença. A esclerose amiotrófica acabou 
por colocá-lo na condição de gênio com cérebro 
brilhante em condições físicas limitadas.

Em análise publicada na revista “Ci-
ência Hoje”, o pesquisador Felipe Tovar 
Falciano, do Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas, ressaltou que o filme “A teoria de 
tudo” dá mais destaque à biografia de Ste-
phen Hawking do que à sua busca por uma 
equação capaz de explicar todos os fenôme-
nos da natureza.

nnnnnnnnnn

O título do filme (cena acima, à dir.) 
é uma menção direta à ideia das chamadas 
teorias finais, as quais seriam capazes de 
explicar todos os fenômenos da natureza 
com um único formalismo. A afeição de 
Hawking por esta idéia aparece no filme, 
por exemplo, quando ele faz uma pergunta 
retórica a Dennis Sciama, seu orientador 
de doutorado: não seria bom se houvesse 
uma simples equação que pudesse explicar 

teoria dos fatos e acontecimentos de tudo) na 
vida de Jane e Hawking.

Em tempo: Eddie Redmayne, ganhou 
o Oscar de melhor ator por sua interpre-
tação de Stephen Hawking em “A teoria 
de tudo”.

nnnnnnnnnn

Um buraco negro é um objeto astrofí-
sico que tem um horizonte de eventos. Esse 
horizonte atua como uma membrana que 
só deixa passar em uma direção (entrando 
no buraco negro). Nada pode escapar dessa 
região, nem mesmo a luz, e, por isso, o nome 
buraco negro. 

A novidade proposta por Hawking foi 
que, ao interagir com campos quânticos, os 
buracos negros podem emitir uma radia-
ção térmica cuja temperatura depende do 
inverso da massa do buraco negro – ou seja, 
quanto menor a massa de um buraco negro, 
mais rapidamente ele evaporaria. 
       

nnnnnnnnnn

       Stephen Hawking faleceu no dia 14 de mar-
ço de 2014, aos 76 anos, em Cambridge, na In-
glaterra. De acordo com familiares, estava em 
casa e morreu “em paz”.
    Hawking era portador de esclerose lateral 
amiotrófica (ELA), doença degenerativa sem cura 
que causa a paralisia progressiva dos músculos.
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Ajuda aos estados
A equipe econômica do Governo Federal propôs ontem novas 
medidas de ajuda aos estados e municípios, de R$ 77,4 bilhões, em 
substituição ao Projeto de Lei Complementar 149/19. Página 14
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Com os 164 aprovados no dia 8, a Paraíba terá cerca de 200 municípios com decretos de enfrentamento à pandemia 

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) realiza hoje mais 
uma sessão remota para apreciar 
e votar pedidos de estado de ca-
lamidade pública em outros mais 
de 30 municípios paraibanos. Em 
virtude da pandemia do corona-
vírus (Covid-19), 164 pedidos já 
foram aprovados no último dia 
8 e, com esses agora, subirá para 
cerca de 200 o número de cidades 
em estado de calamidade pública.

Todos esses municípios já 
haviam decretado situação de 
calamidade pública durante a 
pandemia, mas precisavam da 
autorização da Assembleia para 
homologar os atos. Entre o mu-
nicípios que tiveram os decretos 
de calamidade pública e de emer-
gência aprovados estão: Princesa 
Isabel, Alagoa Nova, São Sebastião 
do Umbuzeiro, Catingueira, Lagoa 
Seca, Bayeux, Assunção, Desterro 
e Cabaceiras.

Até o meio da tarde de on-
tem, a Secretaria Legislativa da 
ALPB ainda não tinha divulgado 
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ALPB vota hoje mais de trinta 
novos pedidos de calamidade

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Ação Parlamentar

Contribuições previdenciárias
O senador Veneziano Vital do Rego (PSB) 
defende a aprovação de projeto de sua 
autoria que suspende o pagamento das 
contribuições previdenciárias dos muni-
cípios, dos estados e do Distrito Federal, 
referentes aos respectivos empregados 
públicos vinculados ao Regime Geral da 
Previdência Social (RPPS). Pela proposta, 
a suspensão da cobrança pela União será 
válida enquanto perdurar o período de 
calamidade pública decorrente da pan-
demia de Covid-19. Após a crise sanitária, 
os entes da Federação poderão parcelar o 
pagamento das contribuições suspensas.

Maior São João do Mundo 
O prefeito de Campina Grande, Romero 
Rodrigues (PSD), foi citado para que apre-
sente defesa em até 15 dias úteis sobre a 
representação que questiona a realização 
do ‘São João de Campina Grande 2020’. O 
Ministério Público de Contas, do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), questionou à 
Prefeitura de Campina Grande o motivo de 
manter a festa neste ano em meio à pande-
mia do novo coronavírus.

‘Selo Ouro’ em Patos
Com competência na área Cível, Fazenda 
Pública e Execução Fiscal, a 4ª Vara da Co-
marca de Patos alcançou bons índices de 
produtividade no ano de 2019 e, mesmo 
com um acervo novo recebido das comar-
cas desinstaladas de São Mamede e Malta, 
a unidade conseguiu atingir percentuais 
que lhe conferiram o ‘Selo Ouro’, emitido 
pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). 
No período, a unidade baixou um total de 
1.372 processos e julgou 900.

‘Responsabilidade Social’
Ao buscar estratégias de atuação para 
diminuir os efeitos da pandemia do novo 
coronavírus na população mais carente, 
a Defensoria Pública da Paraíba (DPE
-PB) criou um selo de responsabilidade 
social para motivar empresas a contri-
buírem com a proteção das pessoas em 
situação de vulnerabilidade e amenizar 
os danos decorrentes da pobreza e da 
desigualdade social. O ‘Selo Defenso-
ria Pública de Responsabilidade Social’ 
tem a parceria do Programa Mesa Brasil, 
do Serviço Social do Comércio (Sesc) e 
já está a caminho da primeira certifica-
ção: o Supermercado Hiper Queiroz, da 
cidade de Patos, que doou 500 kits de 
limpeza para distribuição entre famílias 
carentes.

Violência doméstica
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
determinou aos tribunais de todo o país 
que divulguem, em seus canais de comu-
nicação, os telefones e e-mails de con-
tato de serviços públicos para denúncia 
de casos de violência doméstica. Por 
telefone, whatsapp, e-mail ou mesmo 
presencialmente, é possível denunciar 
agressões e receber proteção do estado, 
mesmo no período emergencial de saú-
de provocada pelo novo coronavírus.

Escolas da rede privada
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) 
recomendou a todas as escolas da rede 
privada de ensino localizadas no esta-
do a adoção de medidas em relação aos 
contratos celebrados com pais e respon-
sáveis dos alunos, em razão da suspen-
são das aulas, durante a pandemia da 
Covid-19. Dentre as providências suge-
ridas estão o repasse da diminuição dos 
custos nas mensalidades; a concessão 
de descontos; a revisão de contratos; e 
o cancelamento de cobrança de multas, 
por exemplo.

Justiça & Adjacências

a pauta da sessão com todos os 
temas a serem apreciados e vo-
tados e com a relação dos novos 
municípios com decretação de 
calamidade, mas já confirmava 
para as 10h desta quarta-feira o 
início de mais uma sessão por vi-
deoconferência.

As sessões remotas vão con-
tinuar acontecendo pelo menos 
até o dia 20 deste mês, isso por-
que, ontem, o presidente da Casa, 
deputado Adriano Galdino (PSB), 
confirmou que, com base em reco-
mendações da Organização Mun-

dial de Saúde (OMS), do Ministério 
da Saúde e da Secretaria de Estado 
da Saúde, o período se suspensão 
das atividades presenciais foram 
prorrogadas até o dia 19.

“Precisamos contribuir com 
o enfrentamento ao novo coro-
navírus e permanecer adotando 
medidas que preservem a saúde 
dos servidores, deputados e todos 
aqueles que frequentam a Casa 
Epitácio Pessoa”, afirmou Adriano 
Galdino, ao justificar que, com isso, 
acompanha decreto assinado pelo 
governador João Azevêdo, que 

prorroga as medidas de distancia-
mento social.

A Assembleia suspendeu suas 
atividades desde o dia 19 de mar-
ço para voltar no dia 2 deste mês. 
No entanto, devido à pandemia da 
Covid-19, através de ato da mesa 
diretora, o presidente prorrogou o 
período de isolamento até o último 
dia 10 e agora até o dia 19, quando 
deve ser avaliado mais uma vez as 
condições de retorno ao trabalho, 
sempre orientado pelas recomen-
dações das autoridades sanitárias 
do estado, do Brasil e do mundo.

Foto: Agência/ALPB

Os deputados estaduais vão votar os novos pedidos de calamidade pública a partir das 10h de hoje, por meio de videoconferência

Decretos “não são cheque em branco”, avisa Galdino
A decisão da Assembleia Legislativa 

da Paraíba (ALPB) em aprovar os decretos 
de calamidade púbica dos 164 municípios 
paraibanos por causa da pandemia do 
novo coronavírus, durante a última sessão 
ordinária, permitirá que essas cidades 
garantam o equilíbrio da economia e 
minimizem os efeitos das dificuldades 
geradas por causa do isolamento social 
na quarentena da doença.

O presidente da ALPB, Adriano Galdi-
no (PSB), garantiu que o Poder Legislativo 
vai reconhecer a calamidade em todos 
os municípios que apresentarem os pla-
nos de ações. Ele afirmou que sabe do 
esforço dos prefeitos e da preocupação 
que estão tendo em relação à pandemia. 
O parlamentar explicou que não é o fato 
de o vírus estar instalado no local ou não, 
que gera dificuldades. “Os transtornos 
estão sendo causados pelo isolamento. 
Queremos que o decreto seja necessário 
para que possa atender as necessidades 
da saúde pública e os problemas sociais, 
como o alimento que vai faltar para muitas 
famílias”, ressaltou.

A medida busca reduzir a burocracia 
nas ações administrativas no combate ao 
novo coronavírus. O estado de calamidade 

pública desobriga os gestores municipais 
de cumprirem uma série de restrições e 
prazos definidos na Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF). Dessa forma, as prefeituras 
poderão adotar todas as medidas neces-
sárias para o enfrentamento da pandemia 
provocada pelo vírus.

Segundo o secretário legislativo da 
ALPB, Guilherme Benício de Castro, a 
calamidade pública não se dá necessaria-
mente em razão da quantidade  de casos 
nas cidades, mas sim pelos efeitos eco-
nômicos que a pandemia vem causando. 
“O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 
afastar diversos dispositivos da Lei de 
Responsabilidade fiscal para a União, os 
Estados e os municípios que decretarem a 
calamidade pública, em razão da pande-
mia do coronavírus, não necessariamente 
por causa do contágio da doença, mas 
em razão dos efeitos econômicos que ela 
causa”, explicou

Guilherme Benício disse ainda que, 
com as dificuldades econômicas causadas 
pelo isolamento social, muitos gestores 
podem ser responsabilizados por não 
atingirem as metas fiscais previstas no 
orçamento, caso não decretem situação 
de calamidade pública.

“Os municípios terão sua cota-parte 
de ICMS, que é repassado pelo estado, 
praticamente zerada. Também sofrerão 
uma queda muito grande na arrecadação 
do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM), e do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS), e por outro 
lado precisam aumentar a despesa com o 
pagamento de adicional de insalubridade 
aos profissionais da linha de frente, devem 
manter os pagamentos em dia, adquirirem 
EPI’s, insumos e realizarem uma assisten-
cial social básica, sobretudo com atenção 
aos mais pobres, sendo impossível cum-
prirem as metas fiscais fixadas em suas 
LDOs e LOAs. É preciso salvar vidas agora 
e depois o equilíbrio fiscal”, afirmou.

O presidente Adriano Galdino con-
clui afirmando que “a Assembleia não 
está dando um cheque em branco aos 
prefeitos, mas sim meios de enfrentar a 
crise». «Os desvios de finalidade e abusos 
são passíveis de fiscalização e punição 
pelas câmaras municipais e órgãos con-
troladores, configurando assim crimes 
de responsabilidade, improbidade admi-
nistrativa, condutas vedadas e abuso de 
poder político e econômico, se realizados 
com viés eleitoral”, observou.

Deputado contesta valores que governo 
federal quer repassar para a Paraíba

O deputado federal Frei 
Anastácio (PT) criticou ontem o 
governo federal por ter deixado 
a Paraíba com o menor valor de 
investimentos para combater o 
coronavírus na Região Nordeste. 
“Foi destinada a quantia de ape-
nas R$ 11,9 milhões para o Execu-
tivo estadual. É preciso que o go-
verno reveja os critérios e destine 
mais dinheiro para nosso estado”, 
disse o deputado.

A ajuda do governo federal 
aprovada até agora fará com que 
um total de 45 municípios parai-
banos, por exemplo, irão receber 
valores abaixo de R$ 1 mil, impos-

sibilitando a compra até mesmo 
de material básico de equipamen-
tos de proteção individual (EPI). 

Frei Anastácio afirmou que 
o governo federal não deu a aten-
ção à Paraíba. “Os levantamentos 
mostram que 47 cidades da Paraí-
ba receberão apenas um salário 
mínimo para combater o corona-
vírus. O restante, muito menos 
que isso. Tem cidade que ficará 
com R$ 28,04. Exceto João Pes-
soa e Campina Grande, que terão 
ajuda maior que a do governo do 
estado”, relatou.

O parlamentar relata que João 
Pessoa terá R$ 25 milhões e Cam-
pina Grande ficará com R$ 12,5 
milhões. Já o governo da Paraíba 
terá a destinação de uma quantia 

menor que a disponibilizada para 
as duas cidades, R$ 11,9 milhões.

“De acordo com o boletim do 
Ministério da Saúde mais recen-
te, publicado no dia 11 de abril, a 
Paraíba aparece como o sexto es-
tado do Nordeste com mais casos 
de pessoas contaminadas pelo co-
ronavírus. Sendo assim, fica a per-
gunta: por que os recursos não 
foram destinados de acordo com 
o número de casos confirmados?”, 
questionou o deputado.

Segundo Frei Anastácio, o 
mesmo boletim do Ministério da 
Saúde aponta Piauí como o esta-
do nordestino com menos casos 
confirmados no ranking. “A Paraí-
ba tem o dobro de casos daquele 
estado. Mas o Piauí recebeu R$ 7 

milhões a mais que a Paraíba. Sin-
ceramente, não dá pra entender. 
O que parece é que os recursos 
estão sendo destinados sem o de-
vido estudo”, lamentou.

De acordo com Frei Anas-
tácio, essa não foi a única incoe-
rência da verba recebida pelos 
estados, outro exemplo dado pelo 
deputado é que o Ceará é o esta-
do com mais casos confirmados, 
mas foi o terceiro estado a rece-
ber mais verbas. “Bolsonaro e sua 
equipe precisam rever a destina-
ção dessas verbas com urgência. 
Se não, isso poderá levar os esta-
dos com mais casos confirmados 
a entrarem em um colapso na 
área da saúde por verbas mal des-
tinadas”, concluiu o parlamentar.
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A equipe econômica do 
Governo Federal propôs on-
tem novas medidas de ajuda 
aos estados e municípios, de R$ 
77,4 bilhões, em substituição ao 
Projeto de Lei Complementar 
149/19 (Plano Mansueto), apro-
vado na segunda-feira (13) na 
Câmara dos Deputados.

O texto substitutivo do de-
putado Pedro Paulo (DEM-RJ) 
ao Plano Mansueto, que prevê 
ajuda financeira da União a es-
tados, Distrito Federal e muni-
cípios para o enfrentamento à 
pandemia de covid-19, seguiu 
para tramitação no Senado.

A proposta da equipe eco-
nômica, apresentada no início 
da tarde de ontem, prevê a 
transferência direta de R$ 40 
bilhões para estados e municí-
pios, sendo que 80% desse valor 
pelo critério per capita. Serão R$ 
21 bilhões para os municípios e 
R$ 19 bilhões para os estados. 
“Desses 40 bilhões [de reais], 
mais de 80% desenharemos 
para que seja pelo critério per 
capita e não traga distorções de 
concentração [de transferência 
de recursos] em alguns estados 
ou municípios”, explicou o secre-
tário especial de Fazenda do Mi-
nistério da Economia, Waldery 
Rodrigues.

Desses R$ 40 bilhões, R$ 
14 bilhões são para a saúde 
(R$ 7 bilhões para estados e R$ 
7 bilhões para municípios); R$ 
2 bilhões para o Sistema Único 
de Assistência Social (Suas) nos 
munícipios; R$ 1,5 bilhões para 
o programa de alimentação nas 
escolas (R$ 750 milhões para 
estados e o mesmo valor para 
municípios); e R$ 22,5 bilhões 
de transferências livres (R$ 
11,25 bilhões para estados e o 
mesmo valor para municípios), 
pelo critério per capita.

Dívidas
A equipe econômica tam-

bém propôs a suspensão de R$ 
22,6 bilhões em dívidas com a 
União, sendo a maior parte dos 
estados (R$ 20,6 bilhões), e a 
suspensão de dívidas dos esta-
dos e municípios com a Caixa 
e o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES), de R$ 14,8 bilhões (R$ 
10,6 bilhões dos estados e R$ 4,2 
bilhões dos municípios).

De acordo com o secretário 
especial de Fazenda, se as me-
didas anunciadas ontem forem 
somadas às já anunciadas, o total 
chega a R$ 127,3 bilhões.

O valor das medidas anun-
ciadas anteriormente somam 
R$ 49,9 bilhões, sendo trans-
ferência de R$ 4 bilhões para 
estados e R$ 4 bilhões para os 
municípios aplicarem na saúde; 
suplementação de R$ 2 bilhões 
para o Suas nos municípios; re-
composição de R$ 16 bilhões 
aos fundos de participação dos 
estados e do Distrito Federal 
(FPE) e municípios (FPM); atra-
so no pagamento de PIS/Pasep 
e Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), no total de 
R$ 3,9 bilhões: e renegocia-
ção de dívida com garantia da 
União, sendo R$ 15 bilhões no 
caso dos estados e R$ 5 bilhões, 
dos municípios.

Segundo Waldery Rodri-
gues, a transferência de recursos 
pode ser feita por meio de Me-
dida Provisória, e a suspensão 
das dívidas precisaria ser feita 
por projeto de lei complementar.

O assessor especial de Rela-
ções Institucionais do Ministério 
da Economia, Esteves Colnago, 
disse que haverá negociação no 
Senado para fazer o ajuste no 
texto do PL 149-19, aprovado 
ontem (13), agora em trami-
tação na Casa, para adequar a 
proposta do governo. “É uma 
opção natural”, disse.

O secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, afirmou que a transferência de recursos  para estados e municípios pode ser feita por meio de Medida Provisória

O Governo Federal insti-
tuiu um grupo de trabalho para 
coordenar ações de recupera-
ção, crescimento e desenvolvi-
mento do país, em resposta aos 
impactos da crise gerada pela 
pandemia do coronavírus. A 
resolução foi publicada ontem 
no Diário Oficial da União.

Coordenado pela Casa 
Civil da Presidência da Repú-
blica, o grupo terá duração de 
90 dias e, ao final desse prazo, 
deverá apresentar um plano 
de trabalho contendo proposta 
de ações estruturantes e estra-
tégicas para recuperação e re-
tomada do crescimento econô-
mico. Poderão ser consultados 
especialistas e representantes 
de órgãos e entidades públicos 
e privados para a elaboração 
das medidas.

Entre as ações que po-
derão ser apresentadas estão 
propostas de atos normativos 
e medidas legislativas, arti-
culação com governo locais, 
empresas públicas e privadas, 
obras públicas e em parceria 
com setor privado, diretrizes 
para a destinação de emen-

das parlamentares e medidas 
para alocação e distribuição da 
atuação do Estado, para redu-
zir as desigualdades regionais 
causadas pelos impactos eco-
nômicos e sociais da covid-19.

O grupo de trabalho tam-
bém poderá propor medidas 
que promovam a desburo-
cratização de procedimentos 
administrativos por meio da 
informatização, da simplifica-
ção de procedimentos relativos 
aos registros cartoriais, às con-
tratações públicas, à criação e 
extinção de pessoas jurídicas, 
a aspectos regulatórios e de li-
cenciamento ambiental, dentre 
outros.

Além da Casa Civil, o 
grupo será composto por 
representantes de mais 15 
ministérios: Relações Exte-
riores; Defesa; Economia; 
Infraestrutura; Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; 
Minas e Energia; Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações; Meio Ambiente; 
Turismo; Desenvolvimento 
Regional; Controladoria Geral 
da União; Secretaria Geral; Se-
cretaria de Governo; Gabinete 
de Segurança Institucional; e 
Advocacia-Geral da União.

Casa Civil criará grupo 
com foco na economia
Andreia Verdélio
Agência Brasil

Pandemia de Covid-19

Itália relaxa isolamento e inicia 
reabertura parcial do comércio

 A Itália começou on-
tem uma fase inicial de rea-
bertura, liberando parcial-
mente algumas atividades 
paralisadas pela pandemia 
do novo coronavírus. O país 
também adotou novas re-
gras, anunciadas na sexta-
-feira (10) pelo primeiro-
-ministro Guiseppe Conte.

Livrarias, papelarias e 
lojas de roupas para bebês 
e crianças poderão reabrir, 
exceto em Emilia-Romana 
e nas províncias de Piacen-
za e Rimini. Já nas regiões 

de Lombardia e Piemonte, 
apenas as lojas de roupas 
infantis poderão funcionar.

A Itália também pas-
sará a permitir que estran-
geiros possam ingressar 
no país - exclusivamente a 
trabalho - por um período 
de até três dias, que pode 
ser prorrogado por mais 
dois. Para isso, o viajante 
deve entregar um certifi-
cado ao chegar e, caso não 
possa retornar ao seu lugar 
de origem após esses cin-
co dias, deverá entrar em 
quarentena.

Outras atividades libe-
radas a partir desta terça 

- desde que se respeitem 
rigorosas regras de higie-
ne e distanciamento físico 
- são relacionadas à produ-
ção industrial e incluem fa-
bricação de computadores, 
cuidados e manutenção da 
paisagem, obras hidráuli-
cas e vendas por atacado 
de papel e papelão.

Também nestes setores 
há exceções para algumas 
regiões do país, detalhadas 
em um decreto assinado por 
Conte no último dia 10. O 
decreto também permite 
que empresas que não estão 
funcionando possam auto-
rizar a entrada de funcioná-

rios ou terceirizados para 
serviços de manutenção, 
conservação, limpeza ou de-
sinfecção e segurança, além 
do despacho e recebimento 
de mercadorias.

Uma série de regras 
foi estabelecida para que 
estas atividades possam 
ser adotadas, incluindo a 
distância que as pessoas 
devem respeitar umas das 
outras, o tipo de limpeza 
e ventilação que deve ser 
introduzido nos locais e 
o uso de acessórios como 
máscaras e luvas, além do 
controle do número de pes-
soas por metro quadrado.

Agência Estado

Obama oficializa apoio para o 
democrata Joe Biden nos EUA

O ex-presidente Ba-
rack Obama formalizou 
apoio ao agora único pré-
-candidato do Partido De-
mocrata à Presidência dos 
Estados Unidos, Joe Biden. 
Em um vídeo gravado de 
casa, e postado no Twit-
ter, Obama diz que Biden 
é o melhor líder do país 
durante a crise de saúde 
e econômica provocada 
pela pandemia do novo 
coronavírus.

“Se há algo que apren-
demos como país, em mo-
mentos de grande crise, é 

que o espírito de cuidar 
um do outro não pode 
ser restrito a nossas ca-
sas, locais de trabalho, 
vizinhanças ou casas de 
culto, mas deve se refletir 
também no governo na-
cional”, disse Obama. “O 
tipo de liderança guiada 
por conhecimento e expe-
riência, honestidade e hu-
mildade, empatia e graça. 
Esse tipo de liderança não 
pertence apenas a legisla-
dores e líderes estaduais, 
pertence à Casa Branca, e 
é por isso que tenho tanto 
orgulho em apoiar Joe Bi-
den como presidente dos 
Estados Unidos”, acres-

centou Obama.
No discurso, Obama 

faz questão de frisar que 
“o outro lado republicano 
tem um enorme arsenal de 
guerra, uma rede de pro-
paganda com pouca con-
sideração pela verdade”, 
atacando diretamente o 
presidente Donald Trump.

“Pela segunda vez na 
história do nosso país, te-
mos o desafio de recons-
truir nossa economia”, 
acrescentou Obama. “Ago-
ra precisamos que ameri-
canos de boa vontade se 
unam em um grande des-
pertar contra uma políti-
ca que, muitas vezes, tem 

sido caracterizada por 
corrupção, descuido, ne-
gação, desinformação, ig-
norância e pura maldade”, 
atacou o ex-presidente.

Marcela Guimarães
Agência Estado

Se há algo que 
aprendemos como 

país, em momentos de 
grande crise, é que o 
espírito de cuidar um 

do outro não pode
ser restrito a nossas 

casas. 
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Técnico que contraiu a Covid-19 passou 14 dias de quarentena e sofreu “uma dor de cabeça enlouquecedora”

Curado, Simões afirma que 
o controle da mente é difícil 

O técnico René Simões 
é um dos poucos casos di-
vulgados de personalidades 
do futebol no Brasil que con-
traiu o novo coronavírus e se 
curou. Ele passou os 14 dias 
da quarentena confinado em 
seu quarto, em sua casa no 
Rio, onde sofreu com dores, 
receios. Ele lembra com alí-
vio tudo que passou.

René conta que ao sen-
tir os sintomas da covid-19, 
como “uma dor de cabeça 
quase enlouquecedora”, fe-
bre, dor de garganta e dores 
no corpo, ele preferiu ficar 
sozinho, longe da esposa e 
filha, antes mesmo de saber 
o resultado do exame. O tes-
te deu positivo e o técnico e 
empresário só voltou a con-
viver com a sua família de-
pois do dia 30 de março.

O maior desafio de René 
durante a fase em que teve 
de se isolar foi cuidar da saú-
de mental. Nesses dias, ele 
se manteve atento ao noti-
ciário sobre a doença e tam-
bém passou o tempo vendo 
jogos de basquete, futebol e 
de outros esportes. “Joguei 
sudoku, fiz leituras e aprendi 
tudo o que podia sobre polí-
tica internacional”, disse.

“Estamos vivendo um 
problema global. Temos que 
ter cuidado com a saúde do 
corpo e também mental. Te-
nhamos medo, o vírus nos 
deixa alerta e precavidos, 
mas não tenhamos pânico 
porque ele tira nosso contro-
le”, alertou. “A vantagem dis-
so é que estamos tendo um 
aprendizado de muitas coi-
sas que não tínhamos como 
sociedade”

René também é empre-
sário e já voltou a ocupar 
as suas funções na rede de 
restaurantes especializados 
em frutos do mar da qual é 

Ricardo Magati
Agência Estado

Arrascaeta pede
por Edinson Cavani

Em período de férias forçadas 
no futebol brasileiro, o nome 
de Edinson Cavani passou a 
ser comentado em diferentes 
clubes do País, pois seu con-
trato com o PSG se encerra ao 
fim da temporada 2019/2020. 
Além disso, ele possui vários 
amigos uruguaios em clubes 
nacionais, o que aumenta o 
"lobby" pela sua contratação. 
Não é diferente no Flamengo, 
que tem Arrascaeta. Em um 
programa de entrevistas da 
FlaTV, o meia afirmou que 
iria se comunicar com Cavani, 
pedindo para ele se transferir  
para o Flamengo.

Rio cria protocolo
do “Jogo Seguro”

A Federação de Futebol do Rio 
de Janeiro (Ferj) decidiu, em 
reunião com representantes 
de clubes do Campeonato Ca-
rioca, montar uma comissão 
de médicos que ficará respon-
sável pela preparação de um 
protocolo denominado “Jogo 
Seguro”. Esse material vai bali-
zar a retomada das atividades, 
quando elas foram permitidas 
pelas autoridades sanitárias. 
“A confecção desse protocolo 
é uma diretriz responsável e 
planejada para o retorno. É 
um trabalho pioneiro no Brasil. 
, disse o presidente da Ferj, Ru-
bens Lopes.

Jogos de seleções
seguem ameaçados

As partidas internacionais 
entre seleções podem não 
ser disputadas até 2021 de-
vido às restrições advindas 
da pandemia de coronavírus 
para viagens e a necessida-
de de dar às competições de 
clubes a chance de serem re-
tomadas em 2020, disse um 
dos vice-presidentes da Fifa. 
O canadense Victor Monta-
gliani, que também preside 
a Concacaf, lidera os trabalho 
de um grupo da Fifa que for-
mula planos para lidar com 
as implicações da covid-19 
no futebol, que praticamente 
está paralisado desde o mês 
passado.

Tottenham não vai
reduzir os salários

Depois de sofrer inúmeras crí-
ticas na Inglaterra,  por uma 
decisão anunciada há alguns 
dias, a direção do Tottenham 
comunicou que decidiu reto-
mar o pagamento integral de 
seus funcionários, desistindo da 
ideia, portanto, de recorrer ao 
governo britânico para honrar 
os compromissos durante a 
pandemia do novo coronaví-
rus. Há cerca de duas semanas, 
o Tottenham anunciou que 
faria um corte salarial de 20% 
a 550 funcionários (excluindo 
comissão técnica e jogadores) 
em abril e maio para proteger 
empregos, seguindo um proje-
to das autoridades britânicas.

Curtas
Foto: Divulgação

Maior desafio de René no isolamento foi cuidar da saúde mental. Nesses dias, esteve atento ao noticiário sobre a doença e também passou o tempo vendo jogos

proprietário. São seis unida-
des espalhadas no Ri e, que, 
neste período de afastamen-
to social, estão com as portas 
abertas apenas para realiza-
ção de entregas.

O treinador usou os dias 
em que ficou isolado, em “ca-
tiveiro” como disse, para fa-
zer algumas reflexões. Umas 
delas se refere ao esporte, 
para o qual, em sua avalia-
ção, haverá uma nova reali-
dade, bem como em outros 
segmentos da sociedade as-
sim que o surto da doença for 
controlado.

René fez essa projeção 
ao falar sobre as finanças do 
clubes durante e depois da 

pandemia. Vários times, em 
todo o mundo, anunciaram 
reduções salariais de jogado-
res, comissão técnica e dire-
tores como forma de mitigar 
o impacto econômico em 
decorrência da paralisação 
das competições pelo surto 
do coronavírus. Alguns acei-
taram as medidas de boa-fé, 
outros, a contragosto, e ain-
da há várias equipes que não 
mexeram nos vencimentos.

“Vamos viver um outro 
mundo, uma outra realidade. 
Quem vai comprar jogado-
res, por exemplo? O mundo 
inteiro vai estar detonado”, 
analisou o empresário, que 
atualmente está fora do fu-

tebol. “Contratos, preço dos 
ingressos, planos de sócio-
torcedor, tudo terá que ter 
redução. O Flamengo, por 
exemplo, não pode pagar 
mais o que o Jorge Jesus que-
ria para renovar. E ele não 
pode pedir a mesma quantia 
nesse cenário”, continuou.

Dentro da “nova realida-
de” do futebol, o ex-coman-
dante da seleção brasileira 
feminina apresentou modifi-
cações que farão bem à mo-
dalidade, em sua opinião. Ele 
citou a possibilidade de fazer 
mais substituições e a exclu-
são de um jogador de campo 
depois de cometer um de-
terminado número de faltas. 

Além disso, o ex-treinador se 
mostrou favorável ao projeto 
clube-empresa no Brasil.

O treinador tem um lon-
ga carreira no futebol. Entre 
várias equipes, o carioca de 
67 anos dirigiu Portuguesa, 
Fluminense, Coritiba, Bahia 
e Botafogo, além de ter co-
mandado as seleções da Ja-
maica e Costa Rica. Seu úl-
timo trabalho foi no Macaé, 
em 2017. Atualmente, ele 
faz parte ao lado de Joel San-
tana do reality show “Uma 
Vida, Um Sonho”, apresen-
tado pela jornalista Glenda 
Koslowski, no SBT. O pro-
grama busca revelar novos 
talentos do futebol.

 A visão do Palmeiras
Um dia antes da realização de uma reunião 

liderada pela FPF para discutir possibilidades para 
a retomada do Campeonato Paulista, o Palmeiras 
se manifestou sobre o tema. O clube assegurou 
que gostaria de voltar a entrar em campo logo, 
mas que só será favorável a essa possibilidade 
caso exista o aval, sem qualquer restrição, das 
autoridades sanitárias diante da pandemia do 
coronavírus.

"O Palmeiras irá disputar todas as competi-
ções, honrar com os seus compromissos esportivos 
e espera poder entrar em campo o mais rapida-
mente possível. Entretanto, isso apenas ocorrerá 
quando existir liberação das autoridades de saúde 
competentes e um ambiente totalmente seguro 
para os atletas, comissão técnica e demais cola-
boradores", afirmou o clube em um comunicado 
oficial.

A declaração do Palmeiras indica que o time 
deverá ser contrário a algumas possibilidades, 
como a realização de jogos sem a presença de 
torcida ou em uma sede fixa, alternativas que es-
tão sendo avaliadas pela federação para viabilizar 
o fim dentro de campo do Paulistão, ainda mais 
que a cidade de São Paulo concentra os casos de 
covid-19 no Brasil. O Estadual teve a sua última 
partida disputada em 16 de março, quando foi 
paralisado em função da pandemia do corona-
vírus. Nessa data foi concluída a décima das 12 
rodadas da primeira fase, sendo que os jogos em 
São Paulo e Campinas foram sem público.

Campeonato

Federação garante que vai
concluir o Paulistão 2020

Não existe nenhuma 
chance de o Campeonato 
Paulista, em suas diferentes 
divisões, ser encerrado fora 
de campo por causa da pan-
demia do coronavírus. Quem 
garantiu isso foi o presidente 
da Federação Paulista de Fu-
tebol (FPF), Reinaldo Carnei-
ro Bastos.

"Apesar de alguns não 
acreditarem ou não quere-
rem, os campeonatos que 
já começaram vão terminar. 
Mas não sabemos quando", 
afirmou o presidente em en-
trevista ao Fox Sports.

Para Carneiro Bastos, os 
campeonatos estaduais são 
mais fáceis de serem concluí-
dos porque os jogadores e 
equipes não precisam neces-
sariamente usar aeroportos 
para viajarem, devido às dis-
tâncias pequenas entre uma 
cidade e outra.

"O estadual é a compe-
tição mais fácil de terminar, 
apesar de sabermos que va-
mos enfrentar enormes di-
ficuldades. O futebol de São 
Paulo e os clubes são cum-
pridores dos seus compro-
missos", comentou.

Hoje, os representantes 
dos 16 clubes que disputam 
o Paulistão vão participar 
de uma reunião virtual com 
membros da FPF para inicia-

rem a discussão sobre o futu-
ro do campeonato. A situa-
ção das séries A2 e A3 serão 
discutidas nos dias seguintes

Faltam duas rodadas 
para o final da primeira fase 
do Paulistão. Ponte Preta e 
Água Santa estariam rebai-
xados. Já Santos, Oeste, Santo 
André, Palmeiras, São Paulo, 
Mirassol, Red Bull Braganti-
no e Guarani formariam as 
quartas de final.

Foto: Divulgação

Agência Estado

Reinaldo Bastos reúne os clubes, hoje, em videoconferência na FPF



Equipe feminina do clube é uma das cinco beneficiadas da Paraíba pelo pacote de ajuda financeira da Confederação

Único representante 
da Paraíba na Série A2 do 
Campeonato Brasileiro de 
Futebol Feminino, o Auto 
Esporte, campeão paraiba-
no em 2019 entre as mulhe-
res, ao lado do Atlético de 
Cajazeiras (Série D), Bota-
fogo (Série C), Treze (Série 
C) e Campinenes (Série D), 
será um dos cinco clubes do 
estado a receber recursos 
do pacote de R$ 19 milhões 
anunciado pela Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
(CBF). No caso do alvirru-
bro de João Pessoa, a equi-
pe recebeu R$ 50 mil, valor 
que, segundo a diretoria do 
clube, suficiente para que 
os compromissos firmados 
sejam cumpridos durante o 
período da crise com o Co-
vid-19 (novo coronavírus).

O recurso destinado 
pela CBF chega em boa hora 
para o clube paraibano que 
disputa pela primeira vez a 

competição e está no Grupo 
C da competição ao lado do 
Bahia, Cruzeiro-RB, Sporte
-PE, Náutico-PE e UDA-AL 
– chave considerada como 
uma das mais complicadas 
da disputa. O aporte finan-
ceiro chega em um momen-
to vital para o clube, ainda 
que o Auto Esporte não pos-
sua um elenco com salários 
elevados, pelo contrário, já 
que boa parte das atletas 
não possui vínculo salarial 
e recebe apenas ajudas de 
custo para alimentação e 
transporte.

A realidade do Auto 
Esporte é, infelizmente, a 
mesma encontrada de for-
ma majoritária no cená-
rio do futebol feminino no 
Brasil, onde clubes pratica-
mente amadores ainda são 
a maior parte das equipes 
que promovem a modali-
dade entre as mulheres. 
Há uma mudança de cená-
rio, especialmente com a 
obrigatoriedade de manu-
tenção de equipes profis-

sionais de futebol feminino 
por parte dos times que fa-
zem parte da Série do bra-
sileirão entre os homens A 
– medida também adotada 
pela CBF.

O Auto Esporte, clube 
de grande tradição na Paraí-
ba e que busca um redenção 
financeira, administrativa e 
também esportiva dentro 
e fora dos gramados, sob o 
comando de Guilherme Pai-
va, treinador e com bom his-
tórico no futebol feminino e 
da equipe campeã estadual 
em 2019, num trabalho que 
têm conseguido fazer o seu 
retorno entre as mulheres. 

Nessa caminhada, o 
recurso advindo do fundo 
criado pela entidade máxi-
ma do futebol será funda-
mental, de acordo com Hela-
mã Nascimento, presidente 
do Auto Esporte. De acordo 
com o mandatário do clube, 
o valor será utilizado para 
assegurar o cumprimento 
de todos os compromissos 
firmados durante o perío-

do da pandemia e também  
para viabilizar o retorno da 
equipe para a participação 
na Série A2, assim que for 
permitido pelas autorida-
des sanitárias.

“Esse dinheiro chega em 
bom momento e será usado 
para fazer frente a custos 
e despesas que vínhamos 
tendo, mas principalmente 
para a volta do Campeonato 
Brasileiro Feminino. É uma 
ajuda de grande relevância 
e que mostra sensibilidade 
e atenção para com o fute-
bol feminino nesse momen-
to tão difícil que estamos 
vivendo”, comentou o presi-
dente do clube.

Recurso na retomada
O fundo criado pela 

CBF surge para apoiar os 
clubes da terceira e quarta 
divisão no masculino, assim 
também como as equipes da 
primeira e segunda divisão 
no naipe feminino. No caso 
do Auto Esporte, o recurso 
é fundamental para a sobre-

vivência da equipe. Vivendo 
dificuldades financeiras ao 
longo das últimas décadas, 
o Clube do Povo tem per-
dido seu espaço no futebol 
masculino durante os últi-
mos anos e foi justamente 
através do futebol feminino 
que a equipe reencontrou o 
caminho das glórias ao ven-
cer o Campeonato Paraiba-
no do ano passado.

A conquista veio após 
o Auto Esporte deixar para 
trás equipes importantes 
do cenário local e quebrar 
a hegemonia do seu maior 
rival, o Botafogo, que vinha 
dominando o Certame Es-
tadual nos dois gêneros. O 
triunfo serviu para recolo-
car a equipe pessoense no 
cenário nacional após oito 
anos sem participar de ne-
nhuma competição da CBF 
– a última aparição havia 
ocorrido na Copa do Brasil 
de 2012 quando o clube foi 
eliminado pelo Bahia ainda 
na primeira ronda da dis-
puta.

É graças ao sucesso en-
tre as mulheres, que o clu-
be pôde entrar no grupo de 
equipes brasileiras que irão 
receber o auxílio da CBF du-
rante o período de crise por 
conta do novo coronavírus 
que gerou a paralisação nos 
esportes em todo o mundo. 
O Auto até chegou a estrear 
na Série A2 em partida fora 
de casa diante do Náutico
-PE, jogo vencido pelo time 
paraibano por 3 a 1. 

A partida ocorreu no 
dia 15 de março e foi um 
dos últimos confrontos 
disputados no país antes 
da paralisação de todos os 
campeonatos realizados 
pela entidade máxima do 
futebol brasileiro. A CBF 
anunciou a interrupção de 
suas competições na mes-
ma data da partida que 
ocorreu no Estádio dos 
Aflitos, em Recife, marco 
que completa hoje seu pri-
meiro mês desde que a bola 
deixou de rolar nos grama-
dos brasileiros.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Apoio da CBF garante fôlego 
extra ao time do Auto Esporte

Foto: Ortilo Antonio

Jogadoras do Auto Esporte em treinamento no Estádio Mangabeirão no mês de fevereiro, antes das medidas de isolamento social para conter a propagação do coronavírus, que paralisaram todas as atividades do futebol no mundo

Foto: Ortilo Antonio

Jogadoras do Auto Esporte antes 
da paralisação das atividades. O 
clube representa a Paraíba no 
Brasileiro A2 Feminino



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de abril de 2020

Geral
17

Número de óbitos subiu de 1.328 para 1.532. Mais de 25 mil pessoas já testaram positivo para o coronavírus

Covid: Brasil registra mais 
de 200 mortes em 24 horas

O Brasil registrou novo 
recorde de mortes por novo 
coronavírus nesta terça-fei-
ra, com 204 óbitos decor-
rentes da doença em um 
intervalo de 24 horas, um 
aumento de 15% em relação 
ao dia anterior. No total, o 
País possui até o momento 
1.532 mortes confirmadas.

De acordo com balanço 
feito pelo Ministério da Saú-
de, o Brasil possui um total 
de 25.262 casos confirma-
dos de covid-19. De segun-
da-feira para ontem, houve 
registro de 1.832 novos ca-
sos, um aumento de 8% em 
um dia. Com isso, a taxa de 
letalidade está em 6,1%.

São Paulo concentra o 
maior número de mortes 
(695), com mais da meta-
de do total contabilizado na 
atualização. O estado é segui-
do por Rio de Janeiro (224), 
Pernambuco (115), Ceará 
(107) e Amazonas (90).

Também foram regis-
tradas mortes no Paraná 
(36), Maranhão (32), Minas 
Gerais (27), Santa Catarina 
(26), Bahia (22), Pará (19), 
Rio Grande do Norte (18), 
Rio Grande do Sul (18), Dis-
trito Federal (17), Espírito 
Santo (17), Paraíba (16), 
Goiás (15), Piauí (8), Amapá 
(6), Sergipe (4), Mato Grosso 
do Sul (4), Alagoas (4), Mato 
Grosso (4), Acre (3), e Rorai-
ma (3) Rondônia (2). Tocan-
tins é o único estado onde 
ainda não houve morte.

Jonas Valente
Da Agência Brasil
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Casos confimados
Já o número de casos 

somou 25.262, o que repre-
senta um crescimento de 8% 
em relação a segunda-feira, 
quando o balanço do Mi-
nistério da Saúde registrou 
23.430. No comparativo com 
domingo (12), quando foram 
identificados 22.169 pessoas 
infectadas, o aumento signi-
ficou 14%.

A taxa de letalidade do 
país está em 6,1%, maior do 

que a registrada ontem (13), 
quando o índice foi de 5,7%.

São Paulo
Em entrevista coletiva 

realizada pela Secretaria Es-
tadual da Saúde, o infectolo-
gista Paulo Menezes, um dos 
coordenadores do Centro de 
Contingência do Covid-19, 
afirmou que cerca de 50% 
dos leitos de internação do 
Estado de São Paulo já são 
ocupados por pacientes com 

a doença. “O número de lei-
tos disponibilizado flutua 
muito. Em algumas condi-
ções, o hospital consegue 
liberar leitos que estavam 
sendo ocupados para outras 
coisas, como por exemplo 
trauma (acidentes), e dedi-
car ao Covid conforme eles 
são desocupados”, disse. “A 
gente tem no Estado, hoje, 
uma ocupação média de 
cerca de 50%, mas ela varia 
muito conforme a região do 

Estado, porque a epidemia 
está mais forte aqui no muni-
cípio de São Paulo e na Gran-
de São Paulo”.

“Quando você olha a 
grande São Paulo e alguns 
hospitais da cidade de São 
Paulo, você tem números di-
ferentes”, disse o infectolo-
gista David Uip.

Em nota, a secretaria in-
formou que há centros médi-
cos em que esse percentual é 
até maior. “Alguns dos hospi-

tais com maior percentual de 
uso da capacidade de leitos 
de Terapia Intensiva desti-
nados especificamente para 
a doença, nesta data, são: 
Hospital Sancta Maggiore Hi-
gienópolis (83%), Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP (77%), Hos-
pital Municipal do Tatuapé 
(77%), Conjunto Hospitalar 
do Mandaqui (76%) e Santa 
Casa de São Paulo (71%)”, 
disse o texto.

Ilustração: Agência Brasil

Caio Sartori
Agência Estado

O governador do Rio, 
Wilson Witzel, testou po-
sitivo para o novo corona-
vírus. O anúncio foi feito 
por ele na tarde de ontem. 
“Desde sexta-feira (10) 
não venho me sentindo 
bem e pedi para que fos-
se feito o teste do covid, e 
hoje veio o resultado posi-
tivo”, disse.

Witzel sentiu febre, 
dor de garganta e perda 
de olfato. No comunicado, 
afirmou que continuará 
trabalhando no Palácio 
Guanabara, sede e resi-
dência oficial do governa-
dor, “mantendo as restri-
ções e as recomendações 
médicas”.

O mandatário flumi-
nense aproveitou o anúncio 
para pedir para os cidadãos 
não desrespeitarem a doen-
ça e cumprirem as reco-
mendações de isolamento 
social. “Vou continuar traba-
lhando. E eu peço, mais uma 
vez, para que fiquem em 
casa. Porque a doença não 
escolhe ninguém e o contá-
gio é rápido”.

Governador 
do Rio testa 
positivo para 
coronavírusVinícius Valfré

Agência Estado
Respirador pulmonar 

criado por equipe de pes-
quisadores da Universidade 
Federal da Paraíba foi citado 
ontem pelo ministro da Saú-
de, Luiz Henrique Mandetta, 
durante entrevista coletiva, 
como uma das opções surgi-
das entre pesquisadores de 
todo o país para atendimen-
to dos pacientes diagnosti-
cados com coronavírus.

Segundo ele, o minis-
tério já pediu à Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) que acelere os 
testes desses equipamentos 
para que possam ser produ-
zidos e usados pelo sistema 
de saúde. “Estamos tentan-
do encontrar caminhos”, 
disse o ministro, com rela-
ção à produção nacional e 
pesquisas feitas em busca 
de modelos mais baratos.

O equipamento criado 
pela UFPB, que custa em 
torno de R$ 400 e é 37 ve-
zes mais barato que o dis-
ponível no mercado, já teve 
a licença liberada para pro-
dução. O diretor da Agên-
cia UFPB de Inovação Tec-
nológica (Inova), Petrônio 
Athayde Filho, avalia que, 
diante da urgência, as trami-
tações burocráticas poderão 
ser acelerados.

Mandetta admitiu que 
o governo não tem consegui-
do importar respiradores da 
China. “Nada que seja digno 
de nota”, lamentou. Diante 
do quadro, a testagem e a 
produção de equipamentos 
como o desenvolvido pela 
UFPB se tornam ainda mais 
urgentes e necessárias, se-
gundo ele.

O ventilador pulmo-
nar desenvolvido na UFPB 
faz uso da tecnologia tou-
ch-screen, é equipado com 
sistema multibiométrico e 
tem conectividade wireless. 
Assim, é possível acessá-lo, 
monitorá-lo e operá-lo em 
tempo real, remotamente, 
por meio de aplicativo em 
dispositivos móveis como 
smartphones.  O modelo foi 
criado em 48 horas pelos 
inventores Railson Ramos, 
Mario Ugulino, Válber Al-
meida, Tiago Maritan e Mar-
cos Alves.

Mandetta menciona 
respirador da UFPB

Se eleição for adiada, juízes 
podem assumir prefeituras 

A possibilidade de adiar 
as eleições deste ano por cau-
sa da pandemia de covid-19 
no País pode levar juízes ao 
comando das prefeituras do 
País. A disputa está marca-
da para outubro, mas a falta 
de perspectiva de quando a 
crise se encerrará preocupa 
políticos e magistrados, que 
já discutem cenários para o 
caso de não ser possível a po-
pulação ir às urnas neste ano.

Entre as alternativas co-
gitadas nos bastidores estão 
postergar as eleições até de-
zembro, unificá-las com as dis-
putas de 2022 ou realizá-las 
no início do ano que vem, mas 
sem prorrogar mandatos dos 
atuais prefeitos e vereadores, 
o que poderia gerar contesta-
ções de adversários políticos. 
Nestes dois últimos cenários, 
a linha sucessória prevê que o 
juiz responsável pela comarca 
da cidade assuma a adminis-
tração local provisoriamente 
em caso de ausências de pre-
feito, do vice e do presidente 
de Câmara Municipal.

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM/RJ), chegou a mencio-
nar a hipótese durante uma 

palestra, há duas semanas. 
Mas a manifestação foi vista 
por aliados apenas como ma-
neira de posicionar-se contra 
a ideia de prorrogar manda-
tos de prefeitos e vereadores.

No meio jurídico, a pos-
sibilidade também é vista 
com ressalvas. Isso porque 
comarcas enfrentam déficit 
de magistrados e excesso de 
processos. “Não vislumbro 
esse cenário”, afirmou a pre-
sidente da Associação dos 
Magistrados do Brasil, Rena-
ta Gil de Alcantara Videira.

Debate
Propostas para alterar a 

data da s eleições por causa 
do novo coronavírus já foram 
protocoladas no Congresso 
Nacional. A cúpula do Legis-
lativo, porém, só pretende 
abrir algum debate a respeito 
em meados de maio ou junho. 
Cabe ao Legislativo alterar a 
Constituição.

“Temos somente duas 
opções. A melhor é que esteja 
tudo normal em outubro. A 
pior é termos que aprender a 
viver dentro da normalidade, 
descobrir como praticar os 
atos do calendário eleitoral 
nessas novas condições”, afir-
mou Henrique Neves, jurista 
e ex-ministro do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), con-
trário ao adiamento.

Ainda que parlamentares 
promovam uma emenda cons-
titucional, ela deverá ser judi-
cializada porque a alteração 
ocorreria a menos de um ano 
até o domingo de votações. 
Portanto, é possível que o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
seja instado a se manifestar.

Enquanto isso, os atuais 
prefeitos fazem pressão. 
Preocupados em não serem 
politicamente afetados na 
reta final dos mandatos, eles 
desejam postergar os pleitos 
- com a prorrogação de seus 
mandatos - e colocam como 
contrapartida a chance de 
destinar o dinheiro do fundo 
eleitoral deste ano para ações 
de contenção. Os R$ 2 bilhões 
previstos no Orçamento es-
tão reservados para gastos de 
candidatos como viagens, ca-
bos eleitorais e publicidade.

“A suspensão, neste mo-
mento, me parece adequada. 
Para quando? Teremos que 
avaliar, mas me parece que em 
outubro não tem como. Sus-
pendendo, poderíamos usar 
o dinheiro do Fundo Eleitoral 
para combater a pandemia”, 
afirmou Glademir Aroldi, pre-
sidente da Confederação Na-
cional dos Municípios.

O ministro disse que 
já pediu à Anvisa 

para que teste 
equipamentos o mais 

rápido posível
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 02 ao Contrato 00141/2019 decorrente daDISPENSA DE 
VALOR 00012/2019. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE AREIAe DIOCESE DE GUARABIRA, CNPJ 
nº 08.298.416/0023-55. OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 
65, II, b, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de 
Albuquerque BarachoeDIOCESE DE GUARABIRA. DATA DA ASSINATURA:14/04/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
O Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado 

de julgamento de propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00002/2020, cujo objeto 
é contratação de empresa médica para a realização de exames de radiografias, ultrassonografias 
e outros. Tendo como VENCEDORAS e HABILITADAS as empresas: VALE – IMAGEM CLINICA 
DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA – ME, cadastrada no CNPJ nº 18.557.568/0001-73, vence-
dora de vários itens com o valor global de R$ 83.510,00 (oitenta e três mil, quinhentos e dez reais), 
JOSÉ EURIDES LIBERALINO – ME, cadastrada no CNPJ nº 04.675.428/0001-73, vencedora de 
vários itens com o valor global de R$ 93.106,00 (noventa e três mil, cento e seis reais), FERREIRA 
MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS – EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 23.343.424/0001-54, vencedora 
de vários itens com o valor global de R$ 23.790,00 (vinte e três mil, setecentos e noventa reais) e UDI 
PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA – EPP, cadastrada no CNPJ nº 09.442.754/0001-
76, vencedora de vários itens com o valor global de R$ 1.738,00 (hum mil, setecentos e trinta e 
oito reais). Sendo INABILITADA a empresa FERNANDO FRANCO DE CARVALHO – ME. Abre-se 
vistas aos interessados do inteiro teor da decisão do Pregoeiro Substituto e equipe de apoio, não 
havendo nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será encaminhado 
ao ordenador de despesas para fins de homologação e adjudicação.  

Aguiar-PB, 14 de Abril de 2020
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
CHAMADA PÚBLICA N.º 00001/2020

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, 

destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução FNDE 
n.º 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública 
nº 00001/2020. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta da 
seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FPM/PRO-
GRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM e:

JOSÉ AILTON FERNANDES DOS SANTOS – CONTRATO Nº 00042/2020
DAP: SDW0051212244001203190816
Valor: R$ 8.300,00
ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA – CONTRATO Nº 00043/2020
DAP: SDW0059572024283009191212
Valor: R$ 18.480,00
RUBENS BATISTA DOS SANTOS – CONTRATO Nº 00044/2020
DAP: SDW0075869394030103191041
Valor: R$ 19.440,00
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB – 

COOPAFAB – CONTRATO Nº 00041/2020
DAP: SDW1649178100012101201101
Valor R$ 332.369,90
Datas dos contratos: 07/04/2020.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
Prefeita 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2020

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 008/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO-CONTRATO DE 
REPASSE nº 1003.824-60/2013. Data de abertura: 04/05/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia 
do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 14/04/2020. Crystiane Gomes Bezerra-Presidente-CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até as 08:00 horas do dia 28 de Abril de 2020, na sala da 
referida comissão, sediada na Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559-1021. E-
-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 14 de Abril de 2020
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE torna 
público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos ter-
mos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO 
para empresas enquadradas nos Benefícios da LC n.º 123/2006 e alterações no dia 07 de Maio de 
2020 as 09:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
FROTA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICÍPIAL DE SAÚDE DE CAPIM. A reunião ocorrerá na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Capim, na Av. São Sebastião, s/n°, Centro, 
Capim – PB. Maiores informações na CPL no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do link http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/

Capim-PB, 14 de Abril de 2020.
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE torna 
público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos ter-
mos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, 
que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 07 
de Maio de 2020 as 11:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICÍPIAL DE 
SAÚDE DE CAPIM. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Capim, na Av. São Sebastião, s/n°, Centro, Capim – PB. Maiores informações na CPL no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do link http://
transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/

Capim-PB, 14 de Abril de 2020.
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Suprimentos de informática para atender 
a demanda do Centro de Processamento de Dados (CPD). 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 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 18 de Março de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Abril 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Carnes e Frios para atender as necessidades 
da SEMAS. 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 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 11 de Março de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Contratação 
dos Serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações 
junto á Receita Federal Brasil, C.E.F., e Ministério da Previdência Social das informações da GFIP, 
DCTF, DIRF, RAIS como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos 
fiscalizadores, Durante o exercício de 2020; ADJUDICO o seu objeto a: ROGERIO LACERDA 
ESTRELA ALVES - R$ 22.500,00.

Curral Velho - PB, 14 de Abril de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
O Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste 

tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020, com o seu objeto: Contratação dos Serviços técnicos 
contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações junto á Receita Fede-
ral Brasil, C.E.F., e Ministério da Previdência Social das informações da GFIP, DCTF, DIRF, RAIS 
como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores, 
Durante o exercício de 2020. Conforme especificação do edital. Com os licitantes classificados em 
todas as fases deste certame a pessoa Jurídica: ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - Valor: 
R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

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

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO UTILITÁRIO MOTOR 2.0, COMBUSTIVEL 

GASOLINA, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO APARTIR 
DE 2008, BANCADA EM COURO, KIT MUTIMIDEA, CÁMBIO MANUAL, SEM MOTORISTA, 
EMPLACDO, COM SEGURO, REVISADO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO para Câmara 
Municipal de Curral Velho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2020. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral Velho: 01.000 CÂMARA MUNICIPAL, 01 031 1001 
2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS LEGISLATIVAS, 011 3390.36 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, 012 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Curral Velho e: CT Nº 00003/2020 - 10.04.20 - JEAM 
JEFFESON FURTADO LEMOS - R$ 25.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Contratação dos 
Serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações 
junto á Receita Federal Brasil, C.E.F., e Ministério da Previdência Social das informações da GFIP, 
DCTF, DIRF, RAIS como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos 
fiscalizadores, Durante o exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - R$ 22.500,00.

Curral Velho - PB, 14 de Abril de 2020
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00002/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Material de 

Construção Diversos, Destinado a Esta Prefeitura e ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Costa e Nascimento Comercio 
de Materiais para Construção Ltda. - CNPJ 31.608.580/0001-28. Irmãos Trajano Construções 
Ltda. - ME - CNPJ 18.200.150/0001-04. Jsa Comercio e Serviços Ltda. - CNPJ 28.302.534/0001-
91. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de 
Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99342-2582.

Cuité de Mamanguape - PB, 14 de Abril de 2020
GENILSON DUTRA DOS SANTOS

Prefeito

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

COMISSÃO DE PREGÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020.034/2020                                                     

 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2020 
OBJETIVO: Aquisição Parcelada de material médico hospitalar, odontológico, destinado as 

atividades da secretaria de saúde do município de DESTERRO conforme termo de referência em 
anexo ao edital.

ONDE-SE- LÊ: A reunião será no dia 08:30 horas do dia 21 de abril de 2020,
LEIA -CORRETAMENTE: A reunião será no dia 08:30 horas do dia 24 de abril de 2020,
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – 

Centro – Desterro PB., Centro, DESTERRO- PB de 08:00 as 12:00hs de segunda a sexta.
Desterro - PB, 14 de abril de 2020

Francisco de Assis Ferreira Silva
Pregoeiro Oficial/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO - RETOMADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 04 de maio de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo de construção civil para executar a obra de construção de área de recreação coberta na Escola 
Mun. Ana Lucia Fernandes, neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 14 de Abril de 2020
JOSE RODRIGUES DA SILVA

Presidente da Comissão
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

A Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público que a licitação modalidade Pregão Pre-
sencial nº 00018/2020, objetivando a Prestação de serviços para treinamento em corte e costura 
industrial, visando a capacitação profissional e geração de emprego e renda, para atender as 
necessidades do Centro de Inclusão produtiva desta Cidade, referenciado pelo Centro de Refe-
rência de Assistência Social - CRAS deste Município, foi considerado FRACASSADO, em virtude 
da única empresa participante, ter sido inabilitada e no prazo concedido não ter apresentado nova 
documentação. Abrindo-se novo procedimento com o mesmo objeto.

Dona Inês - PB, 31 de março de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO - RETOMADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Abril 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, 
para: Aquisição parcelada de pedras (paralelepípedos e meio fio), destinados à pavimentação de 
ruas desta cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.
br. Edital:www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 14 de Abril de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO - RETOMADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Abril 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, 
para: Aquisição parcelada de pedras (paralelepípedos e meio fio), destinados à pavimentação de 
ruas desta cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.
br. Edital:www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 14 de Abril de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO - RETOMADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, 
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aqui-
sição parcelada de cimento portland, destinado à pavimentação de ruas desta cidade. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital:www.pmdonaines.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 14 de Abril de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de mão de obra de 
pessoa física (calceteiro e servente) para realizar tarefas, reparos, consertos, recuperação, amplia-
ção, demolição, reforma e construção, por administração direta. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30   horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 14 de Abril de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2020, por meio 
do site , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
carnes e frios para atender as necessidades de diversas Secretarias 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 Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. 
E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.com. Edital: https://portalcompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 14 de Abril de 2020. 
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA 00001/2020

O Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições, comunica o adiamento da Sessão Pública 
destinada ao recebimento dos envelopes relativos à Concorrência 00001/2020, objeto do Processo 
2020.795.2-011.05/01, para o dia 23 de abril de 2020, às 11h no Auditório do Centro Administrativo.

O adiamento justifica-se como medida de prevenção ao novo coronavírus,ao tempo em que 
espera-se que até a nova data estejam melhoresas condições sanitárias e de controle da pandemia.

Excepcionalmente em razão da impossibilidade de atendimento presencial devido às medidas 
de enfrentamento ao coronavírus, a garantia de proposta de que trata o item 7.12 do Edital poderá 
ser encaminhada para o e-mail da Comissão Especial de Licitação (esperanca.pb.certames@gmail.
com) até às 12h00min do dia 22/04/2020.

Considerando ainda a impossibilidade de atendimento presencial, fica dispensada a Visita 
Técnica exigida no item 7.13 do Edital, bastando que a empresa participante do certame apresente 
declaração afirmando que “tomou pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 
à natureza dos serviços relativos ao objeto da Concorrência 00001/2020 realizada pela Prefeitura 
Municipal de Esperança – PB”.

Por razões de interesse público, a Sessão Pública ora remarcada poderá ser novamente remar-
cada, adiada sem data definida ou ainda cancelada em definitivo, a depender das diretrizes que 
forem expedidas no transcurso do enfrentamento da pandemia.

Maiores informações pelo e-mail esperanca.pb.certames@gmail.com.
Esperança - PB, 14 de abril e 2020.

Nobson Pedro de Almeida
PREFEITO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MÁSCARAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19 OUTROS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo – 3.3.90.32.01 
– Material para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e FAM INDÚSTRIA, COM. E CONFECÇÕES 
DE ROUPAS LTDA- R$ 38.000,00 – Trinta e Oito Mil Reais - CT Nº 00248/2020 – 13.04.2020

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00008/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00008/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÕES DE MÁSCARAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19 OUTROS; RATIFICO o cor-
respondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FAM INDÚSTRIA, COM. E CONFECÇÕES 
DE ROUPAS LTDA - R$ 38.000,00 – Trinta e Oito Mil Reais.

Guarabira - PB, 13 de Abril de 2020.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 
– Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ: 30.366.238/0001-
04 - CT Nº 00245/2020 – 08.04.2020 - R$ 582.384,00 – Quinhentos e Oitenta e Dois Mil Trezentos 
e Oitenta e Quatro Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

IN00018/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00018/2020, que objetiva a Contratação de aterro sanitário para recebimento e disposição final 
de resíduos sólidos urbanos produzidos pelo município de Guarabira/PB. RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL 
DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ: 30.366.238/0001-04, R$ 582.384,00 – Quinhentos e Oitenta e Dois 
Mil Trezentos e Oitenta e Quatro Reais.

Guarabira - PB, 08 de Abril de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 01.2020
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00001/2020.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para construção da Sede própria do IAPM.
CLASSIFICAÇÃO:
Empresa vencedora: AQUINO DINIZ DA SILVA CONSTRUTORA LTDA – ME – R$ 360.452,10 – 

(Trezentos e Sessenta Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Dez Centavos)
RVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA – R$ 361.769,30
JRP CONSTRUÇOES E COMÉRCIO LTDA – ME – R$ 369.066,83
AGUIAR & AGUIAR  CONSTRUCOES LTDA – R$ 396.421,93
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos 
interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - 
Centro – Guarabira. Podendo os interessados para interpor recurso ou verificar os autos solicitação 
e encaminhar por email. Publique-se para sua eficácia.

Guarabira, 13 de abril de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020 SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 009/2020 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para eventual 
aquisição de combustíveis. Data de Abertura: 28/04/2020 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na 
sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba 
Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 06 de fevereiro de 2020.
Diego Gurjão Ramos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Abril de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de  PNEUS para o 
Município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais 
deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 14 de Abril de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de 
construção civil, para execução dos serviços de construção da estação de captação de distribuição 
de água, localizados nas comunidades Melancia e Água Fria, Zona Rural, junto ao Município de 
Itatuba-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

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

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 28 de Abril de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de MATERIAL DE 
CONSTRUÇAO para o Município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as 
demandas operacionais deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2006. Informações: no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: 
licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 14 de Abril de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para, execução de 
reforma e ampliação dos PSFs localizados nas Comunidades Tabocas e Serra Velha, Zona Rural 
de Itatuba-PB.LICITANTES HABILITADOS:MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 
01.088.740/0001-94 - JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.157.468/0001-08 
- GR CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.450.426/0001-01 - PLANENG ENGENHARIA LTDA 
- CNPJ: 27.700.986/0001-69 - CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - CNPJ: 33.777.036/0001-35 - 
CONSTULAU CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.989.197/0001-20.LICITANTES 
INABILITADOS:MULTI CONSTRUÇÕES EIREL - CNPJ: 20.298.792/0001-30.Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB,14deAbril2020
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de veículo tipo VAN, em bom estado de conservação, capacidade mínima 

de 15 lugares, para atender a todas secretárias do Município de Igaracy - PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 
02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
GABINETE DA PREFEITO, 019 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 032 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 
1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 054 3390.39 00 
001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRA-
ESTRUTURA, 15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
ESTRUTURA, 073 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - FUS, 092 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 
07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 189 3390.39 00 
001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL, 08 244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 212 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNAS, 260 3390.39 00 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 09.000 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 323 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA, 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 364 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00030/2020 - 14.04.20 - LUIZ SANCHO 
DE FARIAS FILHO 25254124865 - R$ 13.410,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
CONTRATO Nº: 00031/2020-CPL

 TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
E MARCOS ANTONIO TAVARES 93114486487, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME 
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

 Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Igaracy 
- Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, CNPJ nº 08.885.139/0001-71, neste 
ato representada pelo Prefeito José Carneiro Almeida da Silva, Brasileira, Casado, Funcionário 
Público, residente e domiciliado na Rua Padre Manoel Otaviano, SN - Centro - Igaracy - PB, 
CPF nº 453.026.424-68, Carteira de Identidade nº 1.061.380 SSP/PB, doravante simplesmente 
CONTRATANTE, e do outro lado MARCOS ANTONIO TAVARES 93114486487 - RUA ETELVINA 
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LOPES BRASILEIRO, 00 - CENTRO - IGARACY - PB, CNPJ nº 36.181.421/0001-03, neste ato 
representado por Marcos Antônio Tavares, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado 
na Rua Etelvina Lopes Brasileiro, 00, Casa - Centro - Igaracy - PB, CPF nº 931.144.864-87, Carteira 
de Identidade nº 1655173 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes 
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº DV00008/2020, processada nos termos da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 147, de 07 de Agosto de 2014; Lei 
Federal nº 155, de 27 de Outubro de 2016; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: Mão de obra especializada para operador e serviços de 

manutenção e conservação corretiva e preventiva de maquinas agrícolas a serviço da secretaria 
agricultura de segunda a sexta com 08:00 horas diárias.

 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, 
proposta apresentada, Dispensa nº DV00008/2020 e instruções do Contratante, documentos esses 
que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o 
regime de empreitada por preço unitário.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 16.002,00 (DEZESSEIS MIL 

E DOIS REAIS).
 CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no 

Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

 CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de Igaracy: 07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 

AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, 
AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 189 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA.

 CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte 

maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
 CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da emissão da Ordem de Serviço:

 Início: Imediato
Conclusão: 9 (nove) meses
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro 

de 2020, considerado da data de sua assinatura.
 CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo 

com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços 

contratados;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 

serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 
responsabilidades contratuais e legais.

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da 
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, 
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a 
essas atribuições.

 CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, 

dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada 
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do 
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclareci-
mentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorren-
tes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem 
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apre-
sentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

 CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as 

partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto 
nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato.

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 
8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre 
o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contra-
tado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial 
do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 

Piancó.
 E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai 

assinado pelas partes e por duas testemunhas.
 Igaracy - PB, 14 de Abril de 2020.

 TESTEMUNHAS                                                        PELO CONTRATANTE
 
____________________________________
 
                                                           _____________________________________
                                                                             JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA
                                                                             Prefeito Constitucional
                                                                            453.026.424-68

                                                                              PELO CONTRATADO
 

__________________________________________________________________________
                                                                            MARCOS ANTONIO TAVARES 93114486487
                                                                            MARCOS ANTONIO TAVARES
                                                                           931.144.864-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.017/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HI-
GIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012494.
Data da sessão: 29/04/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1111, 1113, 1120, 1124, 1001, 1312, 1311, 1090, 1214).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 14 de abril de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.009/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS MANU-
TENÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/123753.
A pregoeira responsável pelo Pregão Eletrônico em tela, comunica aos interessados que a 

sessão pública definida para o dia 22/04/2020, tendo em vista alterações no Edital e seus anexos, 
em face impugnação interposta e pedido de esclarecimento, fica SUSPENSA, ‘sine die’, devendo 
oportunamente ser fixada nova data.  

João Pessoa, 14 de abril de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
A Prefeitura de Livramento/PB, vem através do seu Pregoeiro, tornar público para conhecimento 

dos interessados, a interposição de recurso administrativo encontrado no endereço eletrônico 
(prefeituradelivr@gmail.com)no dia 13/04/2020, encaminhado pela licitante: Andreia Lorenzi-ME, 
CNPJ:17.189.700/0001-79, onde solicita a desclassificação de 04 (Quatro) licitantes (Aldo; Emilly; 
Inteligência, S D A Ferreira) e convocar a próxima licitante melhor classificada no item 01, referente 
aoPregão Presencial Nº 011/2020, para que os demais licitantes, nos termo do Art. 109 inciso 3º, 
da Lei 8.666/93. Cópia completa do recurso:(http://www.princesa.pb.gov.br).

Livramento/PB, 13 de março de 2020.
Gilson Fernandes dos Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
A Prefeitura de Livramento/PB, vem através do seu Pregoeiro, tornar público para conhecimen-

to dos interessados, o julgamento do recurso administrativo encontrado no endereço eletrônico 
(prefeituradelivr@gmail.com)no dia 13/04/2020, encaminhado pela licitante: Andreia Lorenzi-ME, 
CNPJ: 17.189.700/0001-79, onde solicita a desclassificação de 04 (Quatro) licitantes (Aldo; Emilly; 
Inteligência, S D A Ferreira) e convocar a próxima licitante melhor classificada no item 01, referente 
ao Pregão Presencial Nº 011/2020. Julgamento do Pregoeiro: Diante do exposto nos autos, da 
análise da peça recursal da Recorrente, observando o item 13.1 do edital, e o disposto no Art. 4º, 
Inciso XVIII, da Lei Federal nº. 10.520, julgo o presente recuso tempestivo.Ainda diante do exposto, 
a licitante não atendeu a exigência do item 13.5 (O recurso será dirigido à autoridade superior do 
ORC, por intermédio do Pregoeiro, devendo ser protocolizado o original, nos horários normais de 
expediente das 08:00 as 12:00 horas, exclusivamente no seguinte endereço: Rua José Américo de 
Almeida, 386 - Centro - Livramento – PB) do edital, julgo o presente recuso indeferido.Esclarecimento 
do Pregoeiro: Todos os questionamentos narrados pela Recorrente, serão encaminhados(Cópia do 
Recurso) para a Secretária de Educação deste Município, para que a mesma adote as providencias 
cabíveis e possíveis, no sentido de só receber os produtos licitados através do Pregão Presencial 
Nº 011/2020, após verificar se estão sendo entregue de acordo com as normas do FNDE, as quais 
estão demonstradas no edital e no site do FNDE,dito isso, pedimos todas as venhas a Recorrente, 
por não poder atender a sua solicitação neste momento.

Livramento/PB, 13 de março de 2020.
Gilson Fernandes dos Santos

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 006/2020, que objetiva: Contratação de uma pessoa 
jurídica para prestar serviço parcelado no transporte de alunos da zona rural para zona urbana de 
Livramento/PB, (mensal e por viagens), visando atender a demanda das Secretarias, conforme termo 
de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Bomsucesso 
Construções e Serviços Ltda, CNPJ: 16.826.093/0001-48, com o valor total de R$ 373.950,00 
(trezentos e setenta e três mil novecentos e cinquenta reais) pelos itens 1, 2, 3, 4, 5.Fica notificado 
o licitante acima citado a comparecer no setor de licitação, para assinar o respectivo contrato, no 
prazo de até 05 (Cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil subsequentedesta publicação.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 007/2020, que objetiva: Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de material odontológico para os Postos 
de Saúde do município, conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: Pessoa jurídica: Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda, CNPJ: 
11.054.242/0001-84, com o valor total de R$ 182.400,00 (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos 
reais), pelo lote 3. Pessoa jurídica:In-Dental Produtos Odontológicos, Médicos E Hospitalares Ltda, 
CNPJ: 07.788.510/0001-14, com o valor total de R$ 93.100,00 (noventa e três mil e cem reais), 
pelo lote 1. Pessoa jurídica: Paulo Jose Maia Esmeraldo Sobreira, CNPJ: 09.210.219/0001-90, 
com o valor total de R$ 158.800,00 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos reais), pelo lote 2.

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 008/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de limpeza em geral, destinados as diversas Secretarias do Município de Livramento/PB, 
para o exercício de 2020, conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: Janaisa Ferreira de Araújo, CNPJ: 19.722.663/0001-48, com o valor 
total de R$ 84.900,00 (Oitenta e quatro mil e novecentos reais).Fica notificado o licitante acima 
citado a comparecer no setor de licitação, para assinar o respectivo contrato, no prazo de até 05 
(Cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil subsequentedesta publicação.

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 013/2020, que objetiva: Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar o fornecimento de 117 (Cento e dezessete) conjunto aluno / CJA-06-
ABS (Para alunos com altura entre 1,59M e 1,88m, (Item: 4.2.11.9 - Termo de compromisso Par Nº 
5225-2012); Homologo o correspondente procedimento licitatório em favor de: Industria e Comercio 
Moveis KutzEireli, CNPJ: 11.295.284/0001-07, com o valor total de R$ 22.932,00.Fica notificado 
o licitante acima citado a comparecer no setor de licitação, para assinar o respectivo contrato, no 
prazo de até 05 (Cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil subsequente desta publicação.

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 009/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de frutas 
e verduras, destinados as diversas Secretarias do Município de Livramento/PB, para o exercício 
de 2020, conforme termo de referência; Homologo o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: Janaisa Ferreira de Araújo, CNPJ:19.722.663/0001-48, com o valor total de R$ 41.951,88 
(Quarenta e um mil, novecentos cinquenta e um reais, oitenta e oito centavos). Fica notificado o 
licitante acima citado a comparecer no setor de licitação, para assinar o respectivo contrato, no 
prazo de até 05 (Cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil subsequente desta publicação.

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
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 de Condicionadores de Ar de 22.000 BTUS (Termo 
de compromisso Par Nº 202001744-5); Homologo o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: Pessoa jurídica: Aldo F. D. Dantas Eireli, CNPJ: 08.321.484/0001-82, com o valor total 
de R$ 51.414,00.Fica notificado o licitante acima citado a comparecer no setor de licitação, para 
assinar o respectivo contrato, no prazo de até 05 (Cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil 
subsequente desta publicação.

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 TERMO DEHOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 011/2020, que objetiva: Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar o fornecimento de mobiliário escolar, Berço com colchão, Conjunto 
coletivo tamanho 01 (CJC-01), (Termo de compromisso Par Nº 202000626-6); Homologo o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: Aldo F. D. Dantas Eireli, CNPJ: 08.321.484/0001-82, 
com o valor total de R$ 11.096,00 pelo item 1. Emilly Industria e Comercio de Moveis Ltda, CNPJ: 
07.239.645/0001-20, com o valor total de R$ 27.550,00 pelo item 2.Ficam notificados os licitantes 
acima citados a comparecerem no setor de licitação, para assinar o respectivo contrato, no prazo 
de até 05 (Cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil subsequente desta publicação.

Livramento - PB, 14 de abril de 2020
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 010/2020, que objetiva: Contratação de uma pessoa 
jurídica para prestar o fornecimento de mobiliário escolar (Termo de compromisso Par Nº 201400795), 
conforme termo de referência; Homologo o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Aldo F. D. Dantas Eireli, CNPJ: 08.321.484/0001-82, com o valor total de R$ 2.559,00, pelos itens 
2, 6, 10. Elohim Comercial e Serviços Eireli, CNPJ: 20.934.278/0001-43, com o valor total de R$ 
3.242,00 pelos itens: 3 e 7. Emilly Industria e Comercio de Moveis Ltda, CNPJ: 07.239.645/0001-
20, com o valor total de R$ R$ 2.880,00, pelos itens 1 e 5. Geraldo Vidal da Nobrega, CNPJ: 
18.995.457/0001-49, com o valor total de R$ 7.000,00 pelo item 9. S D de A Ferreira & Cia Ltda, 
CNPJ: 26.889.181/0001-42, com o valor total de R$ 7.130,00 pelos itens 4 e 8.Ficam notificados os 
licitantes acima citados a comparecerem no setor de licitação, para assinar o respectivo contrato, 
no prazo de até 05 (Cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil subsequente desta publicação.

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 002/2020
A Prefeitura de Livramento/PB torna público que realizará através da Comissão (CPL).Chamada 

Pública de Compra Nº 002/2020.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE, para o restante do ano letivo, com finalidade de apresentar projeto de venda de 
gênero alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar e habilitação dos fornecedores, 
conforme termo de referência. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documen-
tação e respectiva propositura até às 11h00min (Onze  horas)do dia 18 de maio de 2020, na sala 
da referida comissão, sediada na Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Bairro: Centro, Bairro: 
Livramento/PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a Sessão Públicapara abertura 
do respectivo envelope. Recursos:Previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações:No horário das 08h00minàs 12h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34771042. E-mail: prefeituradelivr@gmail.com. 

Livramento/PB, 14 de abril de 2020.
Jakeline David de Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº. 006/2020, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a Pavimentação em diversas 
ruas do Município de Puxinanã conforme contrato de repasse Nº. 1064195-55. Data de abertura: 
30/04/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – 
Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 14 de abril de 2020
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CÂMARAS DE AR E PROTETORES. 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 7892/13; Decreto Municipal nº 004/13; 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) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 16 de Março de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Peças Auto-
motivas. 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 7892/13; 
Decreto Municipal nº 004/13; 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) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 28 de Fevereiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada 
de piso Inter travado diversos, destinados a esta 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 025/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 14 de Abril de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020
A Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020, 
DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de uma empresa de construção 
civil, para execução das obras de Revitalização de Pavimentação em Paralelepípedos no Sítio 
Serra Rajada, no município de Riachão do Bacamarte, no dia 04/05/2020 às 9:00 horas, na Sala de 
Licitações deste Órgão, situada na Rua Senador Cabral 395 – Centro – Riachão do Bacamarte - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3316-1070, até 
o dia 28/04/2020.

 Riachão do Bacamarte(PB), 14 de abril de 2020.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE 

 PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até as 09:00 horas do dia 19 de Maio de 2020, na sala da referida comissão, sediada na Rua José 
Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB. Neste mesmo local, data e horário será rea-
lizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, legislação e 
normas pertinentes. 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, 14 de Abril de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL TIPO POSTO PARA FOR-

NECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 
DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00029/2019. ADITAMENTO SUPRESSÃO: Realinhamento de preço contratado, 
Itens 1,2,3. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 
00002/2020 - Auto Posto de Combustível Santana Ltda - 1º Aditivo - redução média de 10,78%. 
ASSINATURA: 14.04.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Serra Redonda – PB, em atendimento 
as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos interessados, que às 10h00min do dia 30 de Abril de 2020, na sala de reuniões 
da CPL, localizada à Rua Dom Adauto, 11, Centro, Serra Redonda– PB, fará realizar licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo “Menor Preço”, que tem por objetivo a PAVIMENTAÇÃO 
DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB

Maiores informações através do Fone (83) 3399-4081, no horário das 08h00min ás 12h00min.
Serra Redonda - PB, 14 de Abril de 2020

ADRIANO DE MACENA DE SOUZA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
    REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Serra Redonda – PB, em atendimento as 
disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conheci-
mento dos interessados, que às 09h00min do dia 06 de Maio de 2020, na sala de reuniões da CPL, 
localizada à Rua Dom Adauto, 11, Centro, Serra Redonda– PB, fará realizar licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo “Menor Preço”, que tem por objetivo a IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SITIO ISIDORO E SITIO SANTA 
CRUZ Maiores informações através do Fone (83) 3399-4081, no horário das 08h00min ás 12h00min.

Serra Redonda - PB, 14 de Abril de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Serra Redonda – PB, em atendimento as 
disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conheci-
mento dos interessados, que às 11h00min do dia 06 de Maio de 2020, na sala de reuniões da CPL, 
localizada à Rua Dom Adauto, 11, Centro, Serra Redonda– PB, fará realizar licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo “Menor Preço”, que tem por objetivo a IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SITIO TIGRE E SITIO JUCÁ VELHO 
Maiores informações através do Fone (83) 3399-4081, no horário das 08h00min ás 12h00min.

Serra Redonda - PB, 14 de Abril de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Serra Redonda – PB, em atendimento as 

disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conheci-
mento dos interessados, que às 10h00min do dia 07 de Maio de 2020, na sala de reuniões da CPL, 
localizada à Rua Dom Adauto, 11, Centro, Serra Redonda– PB, fará realizar licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo “Menor Preço”, que tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO.
Maiores informações através do Fone (83) 3399-4081, no horário das 08h00min ás 12h00min.

Serra Redonda - PB, 14 de Abril de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de veículos com 
motoristas para Transporte de Estudantes da Zona Rural para as Escolas situadas na Zona Urbanas 
do Município de São José do Bonfim/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: www.tce.pb.gov.br. 

São José do Bonfim - PB, 14 de Abril de 2020
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 15:00 horas do dia 30 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de serviços para 
Liberação de sinal via rádio de provedor da internet e manutenção da rede junto aos equipamentos 
do mesmo provedor localizados na Zona Rural e Urbana, no município de São José do Bonfim/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: www.tce.pb.gov.br. 

São José do Bonfim - PB, 14 de Abril de 2020
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

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

PREGÃO PRESENCIAL 00040/2020
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, informa aos inte-

ressados que noAviso de Licitação do Pregão Presencial 00040/2020, que objetiva a: Aquisição 
de equipamentos de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) destinados aos profissionais de 
saúde necessários ao enfrentamento e controle à disseminação do Coronavírus (COVID-19), no 
município de São José de Piranhas - PB, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba - pág. 
54e Jornal A União – pág. 19, todos do dia 14/04/2020, onde se lê:“às 15hs00min, dia 17 de Abril 
de 2020”; Leia-se: “às 08hs30min, dia 22 de Abril de 2020”; permanecendo inalteradas as demais 
informações no referido aviso. 

São José de Piranhas-PB, em 14 de Abrilde 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SOUSA, no uso de suas atribuições legais, prestigiando-se o princípio dos 
princípios da Moralidade, Isonomia, Legalidade, Eficiência, bem como, da supremacia do interesse 
público, a fim de se lograr êxito na COMPRAdireta por emergência ou por PREGÃO de 40 MIL/ 
UND /MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL E REUTILIZÁVELcomposição: TECIDO TRICOLINE /100% 
Algodão/ Medidas:18x18cm/ 4 Tiras de amarrar com 30cm cada,necessários ao enfrentamento e 
controle à disseminação do Coronavírus (COVID-19), CONVOCA empresas interessadas do ramo 
pertinente para o envio urgente de orçamentos para formalizarmos a referida compra.Os interessados 
poderão mandar os respectivos ORÇAMENTOS para o seguinte e-mail: cplsousa2017@yahoo.com.

Fundamentação legal: Lei 13.979/2020 
Sousa-PB, 14 de Abril de 2020.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 10h30min do dia 28 de abril de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Medicamentos 
Éticos, Similares e Genéricos, da linha farma, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme descritas características, informações constantes no termo de referência, anexo deste 
edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/ ou www.
tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 14 de abril de 2020.
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N° 00097/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA, CNPJ N° 

02.069.012/0001-06.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias o Contrato Original, com vigência 

a partir de 03 de abril de 2020 a 31 de agosto de 2020, baseando-se na Cláusula Segunda - Do 
Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONVÊNIO N° 868299/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES E 
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB.

02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
15.451.1004.1019 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou para-

lepípedo).
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1510 - Obras e 

Instalações.
FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias, (03/04/2020 a 31/08/2020).

DATA DO TERMO ADITIVO: 03 de abril de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 023/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que no edital, item 47.9.2 , 

ONDE LÊ-SE: Autorização de Funcionamento expedido pela ANVISA. Passa a lê se corretamente: 
Autorização de Funcionamento expedido pela ANVISA ou Vigilância Sanitária Estadual ouMunicipal. 
Outrossim, o anexoI termo de referência passou por alterações, inclusive nos preços e de acordo 
com o art 21,§4° da lei 8666/93 a sessão que ocorreria dia 24 do corrente mês, ocorrerá dia 30 de 
abril de 2020,09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os 
interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.
pb.gov.br ewww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e 
Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 13 de abril de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 023/2020

REGISTRO Nº 20-00298-4
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGE-

NHARIA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL, EM JOÃO 
PESSOA - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 14 de maio de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 14 de abril de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 030/2020

REGISTRO Nº 20-00317-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA 

PADRÃO COM 12 SALAS EM DIVERSAS CIDADES NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME 
ANEXO I.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 14 de maio de 
2020 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 14 de abril de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 032/2020

REGISTRO Nº 20-00334-4
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO DO LIGEI-

RO, EM CAMPINA GRANDE - PB - (RUA JOANA ALVES DE MELO, RUA ARNALDO CORREIA DE 
SIQUEIRA, RUA FIRMINO LEOPOLDO DA COSTA).

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 14 de maio de 
2020 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 14 de abril de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

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

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 CEL (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 20-
00363-3).PROCESSO SEIRHMA Nº 00010.000682/2020-6. OBJETO: Contrataçãode empresa 
especializada na área de engenharia de infraestrutura aeroportuária para elaboração de projetos 
do Plano Básico de Zonade Proteção de Aeródromo, Projeto Básico de Zoneamento de Ruído, 
Projeto de Terraplenagem e Pavimentação, Projeto Geométrico,Projeto de Drenagem, Projeto de 
Sinalização Horizontal e Vertical e Relatório Ambiental Simplificado, para construção de trêsaeró-
dromos, (01) na cidade de Guarabira, (01) na cidade de Conceição e (01) na cidade de Cuité no 
Estado da Paraíba.DATA: 05/05/2020. HORA: 14:00 horas – horário local. LOCAL: Av. Min. José 
Américo de Almeida - s/n - DER/SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - Torre - João Pessoa/PB - CEP: 
58.040-300. FONE: (83) 3133-1258. Solicitações através do E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com.
João Pessoa, 14 de março de 2020.

JOSÉ LUSMÁ FELIPE DOS SANTOS
PRESIDENTE CEL/PAC

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO 2020

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

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

2. Destinação do lucro líquido do exercício 2019, conforme proposta da administração;
3. Prorrogação da eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na 

oportunidade será observada a Medida Provisória – MP n° 931 de 30 de março de 2020.
4. Prorrogação da eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Compa-

nhia, na oportunidade será observada a Medida Provisória – MP n° 931 de 30 de março de 2020.
5. Outros assuntos de interesse dos acionistas.
Os documentos relativos à matéria a ser discutida encontram-se à disposição dos acionistas, na 

sede da Companhia, em conformidade com o artigo 135, §3º da Lei 6.404/1976.
João Pessoa, 13 de abril de 2020 

Deusdete Queiroga Filho
Presidente do Conselho de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2020
 Ao 01 dia do mês de Abril de 2020, na sede da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, Co-

missão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Monsenhor Walfredo Leal - Tambiá - João 
Pessoa - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, Decreto Federal nº 5.450 
de 31 de maio de 2005, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as 
demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico nº 00001/2019 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de Unidade 
Móvel para atender as necessidades da Defensoria Pública do estado da Paraíba; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ nº 10.733.319/0001-80.

VENCEDOR: UNIDAS VEICULOS SERVIÇO LTDA
CNPJ: 02.323.033/0001-06
TOTAL: R$ 569.000,00

João Pessoa - PB, 01 de Abril de 2020
RICARDO JOSÉ COSTA SOUZA BARROS

Defensor Público Geral

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020 – 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 30/04/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃO, destinado ao Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande - HRETCG, conforme anexo I do Edital.

 Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00362-5
                                                                                                         João Pessoa, 14 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 031/2020 – 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 30/04/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA INDUSTRIAL, 
destinado ao Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho - HPMGER, 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 gelic02@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 20-00342-6
                                                                                                          João Pessoa, 14 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 043/2020 – 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 04/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, destinado à 
Secretaria de Estado da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00231-2
                                                                                                          João Pessoa, 14 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Campina 

Grande, no uso de suas atribuições legais e estatutárias convoca os trabalhadores (as), da empresa 
COTEMINAS S.A. para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 
17 de abril de 2020, às 10h00min em primeira convocação e às 10h30min em segunda e última 
convocação, com qualquer número de trabalhadores(as) presentes. A Assembleia será realizada 
na sede do Sindicato, localizada na Rua Maximiano Machado, nº. 273, José Pinheiro, Campina 
Grande - PB, para discutir-se a seguinte pauta: Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho que 
entre si celebram a empresa COTEMINAS S.A E O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE CAMPINA GRANDE, NO QUE SE REFERE A 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E RENDA 
PARA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO PREVISTO NA MP 936/2020, para 
os trabalhadores da empresa. 

Campina Grande, 13 de abril de 2.020.
ANA PAULA ALVES RODRIGUES

PRESIDENTE 

 EDITAL DE CITAÇÃO
Comarca de 5ª Vara Mista de Cabedelo – PB. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº 

0001008-91.2011.8.15.1211. Ação: DE COBRANÇA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 5ª Vara Mista 
de Cabedelo, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento 
do presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, promovida por 
AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de JOÃO QUIRINO PEREIRA, brasileiro, 
solteiro, pescador, filho de Marcelina Pereira da Silva e de Francisco Quirino Pereira, RG n° 29055 
SSP - PB, inscrito no CPF sob o n° 025.154.584-91, filho de Marcelina Pereira da Silva e Francisco 
Quirino Pereira, residente e domiciliado à Rua Elísio Lopes de Mendonça, n. 80, Centro, Lucena - 
PB, atualmente estando em lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação 
no prazo de 15 dias, sob a advertência do art. 257, inciso IV do CPC, de que ser-lhe-á nomeado 
curador especial em caso de revelia. E, para que não fosse alegado ignorância, determinou o MM 
Juiz de Direito desta 5ª Vara da Comarca de Cabedelo - PB, o Dr. João Machado de Souza Júnior, 
que fosse expedido o presente EDITAL DE CITAÇÃO. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo 
- PB, aos 02 de abril de 2020. Eu, Brenda Lins Férrer Pedrosa Bezerra, Técnica do Judiciário, o 
digitei. Dr. João Machado de Souza Júnior, Juiz de Direito. 

COMARCA DE SAPÉ. 3ª. VARA. EDITAL DE CITAÇÃO CIVEL. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO: 
0001253- 92.2013.815.0351. AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. O 
MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo tramitam os termos da ação su-
pracitada, em que figura como promovente:  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL contra MARIA 
GOMES FREIRE, CPF: 965.383.414-20, atualmente em local incerto e não sabido. Pelo presente, 
CITO MARIA GOMES FREIRE, para que, no lapso de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, 
na importância de R  2.523,34 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), 
tendo ciência que esse valor foi atualizado até 09/04/2013, importando em quitação da dívida o 
pagamento devidamente atualizado até o efetivo reembolso do crédito, acrescido dos acessórios 
vencidos e vincendos, multa legal, custas e honorários advocatícios, sob pena de penhora de bens 
(art. 830 e §único, NCPC), devendo o executado apresentar sua defesa no prazo legal. O prazo 
para embargar a execução será de 15 (quinze) dias, a contar da fluirão do presente edital. Não 
embargada a presente ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 
autor. No caso de pagamento integral, no prazo fixado, os honorários advocatícios serão reduzidos 
à metade (art. 827, §1º, NCPC). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e comprovando 
o depósito de 30 , inclusive custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer seja 
admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescias de correção monetária e 
juros de 1  ao mês (art.916, NCPC). Fica advertido, desde já, que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o 
presente EDITAL. Dado e passado nesta cidade e comarca de Sapé (PB), ao 01 de abril de 2020. 
Eu, Telmar Santos de Souza, Téc. Judiciário. (a) Renan do Valle Melo Marques, Juiz de Direito.  

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

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

Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FREITAS, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como 
pela credora do Contrato de Financiamento Imobiliário nº 201800550, registrado sob o nº 1/2, na 
matrícula nº 123.626, com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: UNIDADE AUTÔNOMA 
DO TIPO B SOB Nº 1203, DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DE SÃO LOURENÇO, 
SITUADO A RUA SAFFA SAID ABEL DA CUNHA, SOB Nº 314, NO BAIRRO DE TAMBAUZINHO, 
JOÃO PESSOA/PB, venho intimar os Senhores ANDRE FRANCISCO DA SILVA e VERA REGINA 
DA SILVA, para fins de cumprimento das obrigações contratuais que se encontram vencidas, sujeitas 
à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de 
cobrança, somando-se também, os encargos que vencerem neste período. Assim, procedo a INTI-
MAÇÃO de Vossas Senhorias, para que se dirijam a este Cartório Eunápio Torres, situado na Rua 
Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 300, Altiplano Cabo Branco, nesta capital, onde deverão 
efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
desta publicação. Na oportunidade, ficam Vossas Senhorias cientificadas que o não cumprimento 
da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade 
do imóvel em favor da credora fiduciária - BANCO INTER S/A - nos termos do Art. 26 § 7° da Lei 
9.514/97. Eu, ( ) Leonardo Santos do Nascimento, o digitei.

João Pessoa, 16 de março de 2020.
Atenciosamente,

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

Cienlabor Indústria e comércio LTDA torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, a renovação da licença de operação para os devidos fins. Situada na Rua Industrial 
José Flávio Pinheiro, nº 1150, bairro do Distrito Industrial, João Pessoa – PB CEP: 58.082-057.

A TIM S/A, CNPJ -02.421.421/0016-06, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente, processo nº 2020/034873, a Renovação da Licença de Operação nº465/2019para 
o biositeSLJPMG08/PBJPA_0127 situado à Rua José dias de Oliveira, nº 209, Bairro Mangabeira 
I, João Pessoa / PB.

A TIM S/A, CNPJ -02.421.421/0016-06, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, processo nº 2020/034883, a Renovação da Licença de Operação nº799/2019para o bio-
siteSLJPBS09/PBJPA_0130 situado à Rua Targino Marques, s/n, BairroTambaú, João Pessoa / PB.

A TIM S/A, CNPJ -02.421.421/0016-06, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente, processo nº 2020/034865, a Renovação da Licença de Operação nº842/2019para 
o biositeSLJPBS14/PBJPA_0191 situado à Rua Rita Sabino de Andrade, nº 381, Setor 02, Quadra 
38, Lote 356, esquina com a Rua Reverendo Tiago dos Anjos, Bairro Aeroclube, João Pessoa / PB.

A TIM S/A, CNPJ -02.421.421/0016-06, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, processo nº 2020/034882, a Renovação da Licença de Operação nº 471/2019para o 
biositeSLJPUN04/PBJPA_0184 situado à Av.Nossa Senhora de Fátima, nº 284, Bairro Timbó/
Bancários, João Pessoa / PB.

A TIM S/A, CNPJ -02.421.421/0016-06, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, processo nº 2020/034871, a Renovação da Licença de Operação nº 518/2019 para o 
biositeSLJPDT05/PBJPA_0180 situado à Rua ProfºBitte Pereira, s/n, Setor 34, Qd. 073, Lote 0804, 
Bairro das Industrias, João Pessoa / PB.

A TIM S/A, CNPJ -02.421.421/0016-06, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, processo nº 2020/034862, a Renovação da Licença de Operação nº 570/2019 para o 
biositeSLJPJA02/PBJPA_0186 situado à RuaMauro de Moura Machado, nº 401, BairroJosé Américo 
de Almeida, João Pessoa / PB.

A TIM S/A, CNPJ -02.421.421/0016-06, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente, processo nº 2020/034880, a Renovação da Licença de Operação nº 814/2019 
para o biositeSLJPUN05/PBJPA_0202 situado à Rua Bancário Antônio Severino da Silva, nº 216, 
BairroBancários, João Pessoa / PB.

A TIM S/A, CNPJ -02.421.421/0016-06, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, processo nº 2020/034869, a Renovação da Licença de Operação nº 494/2019 para o 
biositeSLJPVL05/PBJPA_0204 situado à Rua Imaculada Conceição, nº 75, Qd. 113, BairroMuçu-
magro, João Pessoa / PB.

O SR. JAIME TRAVASSOS MOURA, CPF: 020.554.574-20, torna público que requereu da SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LO – Licença de Operação, para 
regularização de um Imóvel Comercial, situado à Rua Severino Teixeira de Oliveira, s/n, Lote-32, 
da Quadra sem Denominação, Ponta de Matos - Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 
006 de 24/01/1986) 
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