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Paraibanos terão que usar 
máscaras a partir de maio
Em entrevista à Tabajara, João Azevêdo afirma que medida tem por objetivo conter a propagação do coronavírus. Página 13
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NA PARAÍBA
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Pesquisadores brasileiros descobrem medicamento 
com 94% de eficácia contra a Covid-19. Página 17
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Algodão Paraíba Projeto mantém calendário de plantio e 
presta assistência remota aos produtores. Página 3

Paraíba atinge 91% de cobertura dos idosos na 
primeira fase de vacinação contra gripe. Página 8

Artesãs paraibanas produzem máscaras de prote-
ção em São João do Tigre. Página 3

Impasse no futebol paraibano: maioria dos clubes 
é contra a volta de jogos sem público. Página 16

Exame confirma que Dom Aldo tinha Covid-19 e corpo 
foi enterrado ontem em Fortaleza (CE). Página 5

A ‘bo-
dega’ 
não pode 
parar

Jessier Quirino suspende 
gravação de seu programa 
matuto durante isolamen-
to, mas segue levando ao 
ar episódios inéditos. 
Página 9

Paraíba
Foto: xxxxxxxxxxxxxx

Por unanimidade, ministros acatam ação contra MP do governo federal que deixava a cargo da União decisão sobre isolamento social e valida medidas restritivas de governadores e prefeitos no enfrentamento ao coronavírus Página 4

STF decide pela autonomia do Estado sobre medidas de isolamento

Foto: Rosinei Coutinho/STF



Especialistas em saúde afirmam 
categoricamente que a máscara é um 
dos equipamentos de proteção indivi-
dual mais eficazes, quando se trata de 
evitar a contaminação pelo novo coro-
navírus. Quem usa máscara protege 
melhor a si mesmo e também as pes-
soas com as quais interage de modo 
presencial.

Em cidades de alguns países, o uso 
de máscaras pela população tornou-se 
obrigatório durante a atual pandemia. 
Quem sai às ruas, não importa o moti-
vo, tem de colocar este equipamento, 
sob pena de multa ou de outras pena-
lidades ainda mais radicais, como a re-
moção compulsória pela força policial.

Na Paraíba, embora o número de 
pessoas que usam máscaras venha au-
mentando, a quantidade de indivíduos 
que não usam este equipamento em 
público ainda é grande. Esse descaso 
torna as aglomerações – nos bancos, 
nas lotéricas, nos supermercados etc. 
– um fator com alto potencial de risco. 

O governo estadual reforça as 
ações de combate ao coronavírus, e 
envia hoje, à Assembleia Legislativa 
do Estado, Projeto de Lei que determi-
na o uso de máscaras em locais públi-
cos. A medida justifica-se em virtude 
das previsões que apontam para o re-
crudescimento da Covid-19, nas próxi-
mas semanas.

O setor comercial pode ajudar 
muito, neste sentido. Entrar em agên-
cias bancárias, casas lotéricas, su-
permercados, farmácias e clínicas e 
consultórios médicos, por exemplo, 

só deveria ser permitido com uso de 
máscara. Caberia aos responsáveis 
pelos estabelecimentos zelar pelo 
cumprimento da norma.

Nessas horas, certamente, have-
rá de aparecer os descontentes e os 
mais intolerantes. Estes últimos po-
dem partir para a agressão física ou 
verbal de proprietários ou auxiliares, 
como também depredar o patrimô-
nio, desde que se sintam contraria-
dos, de alguma forma, pelo rigor das 
medidas de proteção.

Contra os insensatos, no caso de 
haver excessos, cabe recorrer às polí-
cias e entrar com uma ação reparadora 
na justiça. A ninguém é dado o direito 
de transgredir com violência as dire-
trizes de segurança, referentes ao novo 
coronavírus, haja vista que vidas estão 
em jogo, e isso não tem preço. 

O momento é de união. De uso do 
bom senso. A situação é de crise agu-
da e não está fácil para ninguém. As 
pessoas precisam deixar de lado co-
modidades dispensáveis, priorizando 
apenas o que é imprescindível. Não 
é proibido ir a estabelecimentos cuja 
abertura é permitida, desde que não se 
baixe a guarda.

Em situações de crise, o interes-
se coletivo se sobrepõe ao individu-
al. Cada indivíduo é um transmissor 
em potencial do novo coronavírus. 
Portanto, precisa acatar as recomen-
dações dos especialistas em saúde, 
como também os decretos governa-
mentais. Desobediência é o caminho 
menos indicado.
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Individual e coletiva

Fiquei entre Augus-
to e os anjos. Na praça 
vazia, o Papa caminha-
va sozinho em direção 
à Basílica de São Pe-
dro. Nem o murmúrio 
do vento se ouvia. Deu-
-se um corte na imagem para o in-
terior do templo. Lá dentro, escul-
turas inertes, de terna expressão 
como que convertida em espanto, 
testemunhavam os passos do Santo 
Padre subindo lentamente ao altar. 
Nenhum som além do quase imper-
ceptível contato das sandálias do 
pescador com o mármore do piso. 
O cenário majestático e, naquele 
instante, ao mesmo tempo sombrio, 
me conduziu de imediato aos versos 
de “Vandalismo”. E uma torrente de 
força irresistível despejou sobre 
mim o poema por inteiro:

“Meu coração tem catedrais 
imensas/ Templos de priscas e lon-
gínquas datas,/Onde um nume de 
amor, em serenatas,/Canta a aleluia 
virginal das crenças./ Na ogiva fúl-
gida e nas colunatas/ Vertem lus-
trais irradiações intensas,/ Cintila-
ções de lâmpadas suspensas,/

E as ametistas e os florões e as 
pratas./ Como os velhos templários 
medievais,/ Entrei um dia nessas 
catedrais/

E nesses templos claros e 
risonhos./E erguendo os gládios e 
brandindo as hastas,/ No desespe-
ro dos iconoclastas

Quebrei a imagem dos meus 
próprios sonhos!”

Que estranha ilação teria sido 
aquela? Creio que jamais haverá res-
posta para o meu delírio. Francisco 
não erguera gládios nem brandira 
hastas. Não aparentava desespero. 
Irradiava, sim, apreensão e triste-
za. Nunca, porém, desespero, ainda 
que diante do assombro dos ícones 
face ao inusitado da cena. Irradia-
va, na verdade, alguma tranquili-

dade. E, se quebrou 
a imagem dos seus 
próprios sonhos, isso 
ficou com ele. Não 
deixou o pastor que 
o rebanho ficasse à 
mercê da desafiadora 

provocação do inimigo invisível, o 
novo corona vírus. Toda a liturgia 
esteve bafejada por um eloquen-
te silêncio. Foi esse o Augusto que 
passou em minha mente.

Quanto aos anjos, me povoaram 
a lembrança quando os recordei 
emoldurando a capela dourada do 
Parque Barroco de São Francisco 
em documentário produzido por 
cineastas portugueses a pedido de 
Noaldo Dantas, então secretário de 
Divulgação e Turismo do Estado, no 
governo de João Agripino. Exibido 
o filme para grupo selecionado por 
Noaldo para avaliação e aprovação 
(Barreto Neto, Biu Ramos, Frank 
Ribeiro, Gonzaga Rodrigues, Luiz 
Crispim, Luiz Ferreira, Machado Bi-
tencourt e o locutor que vos fala), 
todos ficaram encantados diante do 
impecável visual. 

Na hora de colher opiniões, já 
obtida a unanimidade, eis que per-
co grande oportunidade de ficar 
calado. Em meio a elogios ao vídeo, 
questionei trecho do áudio que se 
referia à “eloquência do silêncio” 
observada pelos cineastas na cape-
la. E o fiz de modo pedante: “É a pri-
meira vez que ouço falar em silêncio 
eloquente...”  O próprio se insta-
lou no ambiente até que o diretor 
do documentário quebrou o gelo e 
me colocou numa fria. Aprendi ali 
a distinguir eloquência de persua-
são. Ou a associar uma coisa com a 
outra. Cabisbaixo, não abri mais a 
boca até o final dos trabalhos.

Agora, 50 anos depois, tornei 
a ouvir a eloquência do silêncio na 
Basílica de São Pedro de uma forma 
para nunca mais esquecer. 

 Eloquência do silêncio
Na hora de colher 

opiniões, perco grande 
oportunidade de  
ficar calado   
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Anísio Maia também fez menção ao con-
traponto que existiria entre o grupo que 
defende o isolamento social e o que quer o 
fim da quarentena: “Temos neste momento 
uma disputa entre a civilização e a barbárie. 
A barbárie tenta empurrar nosso povo para 
um suicídio coletivo e a civilização luta para 
evitar o pior, seguindo a ciência e as orien-
tações da Organização Mundial da Saúde”.

Os quatro suplentes de vere-
adores que haviam sido rein-
tegrados à Câmara Municipal 
de Cabedelo, no dia 7, foram 
novamente afastados por de-
cisão do juiz Jorge Jácome de 
Figueiredo. Jonas Pequeno 
dos Santos, Benone Bernardo 
da Silva, Josimar de Lima e 
Janderson Bizerril são investi-
gados pela Operação Xeque-
-Mate por suposto recebimen-
to de propina.

Adversário do prefeito Luciano Cartaxo (PV), Anísio 
Maia elogiou o gestor pelas medidas adotadas em João 
Pessoa: “Devemos comemorar o fato de que na capi-
tal temos um prefeito que não engoliu as mensagens 
da ignorância bolsonarista. Enquanto Romero lava as 
mãos, Luciano vem tomando atitudes corajosas, como a 
prorrogação da proibição de circulação dos ônibus e a 
manutenção do fechamento do comércio e de escolas”.

“Atitudes corAjosAs”

Por oito diAs

NA liNhA de freNte, goverNAdor fAlA sobre suAs PrecAuções

desistiu hosPitAl solidário

umA decisão temeráriA em meio à PANdemiA

Em Patos, o prefeito Ivanes La-
cerda (PRB) recuou da decisão 
de autorizar a reabertura do 
comércio nesta quinta-feira, 
anunciada dias atrás. Assim, as 
medidas do decreto 14/2020, 
que estabelece medidas para 
o enfrentamento do coronaví-
rus, estão mantidas, inclusive 
a que determina o isolamento 
social. A decisão ocorreu após 
consulta ao Ministério Público 
Federal (MPF).  

O governador João Azevêdo (Ci-
dadania) informou ontem que o 
Hospital Solidário, erguido no 
estacionamento do Hospital 
Metropolitano, em Santa Rita, 
deverá ser aberto na próxima 
semana. A nova unidade vai 
atender pacientes diagnosti-
cados para o coronavírus, mo-
derados e graves. Por meio de 
Processo Seletivo Simplificado 
foram contratados 527 profis-
sionais para atuar no hospital.  

Em entrevista a uma emissora de TV, o governador João Azevêdo falou sobre os cuidados que 
adota por estar na linha de frente das ações contra o coronavírus: “Não saio em ambientes pú-
blicos sem usar máscara, tomo cuidado com a higienização das mãos e não fico em áreas públicas 
se não for necessário”. Dois governadores contraíram o coronavírus: Helder Barbalho, do Pará, e 
Wilson Witzel, do Rio de Janeiro.

civilizAção e A bArbárie

O prefeito de Campina Gran-
de, Romero Rodrigues (PSD), 
tomou uma decisão temerária 
ao decidir pela flexibilização 
do isolamento social na cidade, 
inclusive com a reabertura do 
comércio na próxima segunda-
-feira, num momento em que 
os casos de coronavírus estão 
em curva ascendente – dados 
divulgados na terça-feira pela 
Secretaria Estadual de Saúde 
mostram, por exemplo, que, 
em de 24 horas, foram regis-
tradas cinco mortes. O prefeito enfatiza que será uma “reabertura gradual”, mas, na prática, ao 
permitir que o comércio volte a funcionar, está incentivando, de modo indireto, que a população 
volte às ruas, o que poderá resultar em risco coletivo à saúde pública. E do ponto de vista político, 
é uma decisão que poderá lhe render um vexatório recuo, se os casos de coronavírus crescerem 
na cidade. É uma atitude que contraria frontalmente o decreto estadual, que estabelece a ma-
nutenção do isolamento social até o dia 3 de maio, fato este que poderá fazer o Governo do 
Estado recorrer à Justiça para anular a decisão do gestor municipal. O deputado estadual Anísio 
maia (foto), do PT, afirmou que o prefeito cedeu à “ganância de alguns empresários” e que isso 
“poderá promover verdadeiro genocídio em Campina Grande”. E disparou nas redes sociais: 
“Enquanto o Governo do Estado desenvolve um esforço enorme para enfrentar a crise, grupos 
fanáticos procuram sabotar este esforço”.      

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Foto: Divulgação
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Distribuição de sementes já foi iniciada em várias cidades e assistência aos agricultores está ocorrendo de forma remota

Devido ao início do pe-
ríodo chuvoso, o Projeto Al-
godão Paraíba iniciou a dis-
tribuição de sementes nas 
regiões de abrangência de 
Campina Grande, Areia, Solâ-
nea e Itabaiana. No primeiro 
trimestre, foram beneficiados 
produtores rurais do Médio 
Sertão paraibano. Neste ano, 
serão contemplados 264 
agricultores paraibanos, loca-
lizados em uma área total de 
360 hectares.

Excepcionalmente, du-
rante o isolamento social 
determinado pelo decreto 
estadual assinado pelo go-
vernador João Azevêdo, em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
a assistência aos produtores 
ocorre de forma remota, com 
os técnicos disponíveis para 
esclarecer eventuais dúvidas 
e oferecer orientações na 
condução do plantio.

Como em anos anterio-
res, a garantia de mercado, 
o fornecimento de sementes 
certificadas e a orientação 
técnica continuada pelo Go-
verno do Estado, por meio da 
Empaer, empresa vinculada 
à Sedap, desperta o interes-
se de agricultores familiares 
para o cultivo do algodão 
agroecológico.

A previsão é de que a 
área e o número de produto-
res integrados ao projeto te-
nham um crescimento apro-
ximado de 380% em relação 
ao ano passado.

Entre os parceiros do 
Projeto Algodão Paraíba está 
a Coopnatural. A presiden-
te Maysa Gadelha explicou 
como funciona a participa-
ção da entidade no proces-
so de apoio aos produtores. 
“Somos a cooperativa que 

articula todos os parceiros e 
faz as conexões necessárias e 
providências para o processo 
andar”, afirmou.

Segundo Maysa Gade-
lha, se os produtores preci-
sam de algo que seja entre 
os parceiros, juntos, buscam 
as soluções das questões. So-
bre a experiência dos anos 
anteriores, ressaltou que os 
resultados têm sido satisfató-
rios. “A cada ano o resultado 
é melhor do que o anterior, 
mas temos que nos esforçar 
cada vez mais, por causa do 
crescimento e não perder o 
controle do manejo correto”, 
ressaltou, lembrando que a 
partir das informações corre-
tas e o envolvimento de todos 
os atores, os avanços estão 
se consolidando, mesmo que 
os desafios sejam maiores a 
cada safra.

Quanto à receptividade 
dos produtores ao projeto, 
Maysa Gadelha lembrou que 
isso tem ajudado muito, “pois 
os agricultores precisam de 
resultados positivos para se 
sentirem seguros quanto aos 
processos, assistência técni-
ca, pagamentos em dia, insu-
mos na hora certa”.

O projeto foi implantado 
em 2015, e conta com parce-
ria da Embrapa Algodão, da 
Norfil S/A Indústria Têxtil 
e da Cooperativa de Produ-
ção Têxtil Afins do Algodão 
(Coopnatural).

 
Certificação
No ano passado foram 

certificadas 107 proprieda-
des como produtoras de al-
godão orgânico, dentro do 
Programa Algodão Paraíba, e 
para este ano a previsão é de 
que chegará a 250 proprieda-
des de agricultores familiares.

Projeto beneficia este ano 264 
produtores de algodão na PB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Combate ao Covid-19

Artesãs produzem máscaras de 
proteção em São João do Tigre

As artesãs paraibanas 
da Cooperativa de Produção 
de Bens e Serviços de São 
João do Tigre – COOPTIGRE 
estão produzindo máscaras 
descartáveis e de tecido para 
uma empresa de Pernam-
buco e para a população lo-
cal. A Associação é atendida 
pelo Governo da Paraíba e 
pelo Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola 
(Fida), através do Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável 
do Cariri, Seridó e Curimataú 
– Procase.

A iniciativa partiu do 
presidente da Associação, 
Chico Dantas e da vice-presi-
dente Gislainy Samara, após a 
recomendação do Ministério 

da Saúde sobre o uso de más-
caras pela população.

Segundo Gislainy, o con-
tato foi feito com uma em-
presa de Santa Cruz do Ca-
pibaribe (PE), para a qual as 
costureiras da associação já 
produziam roupas e que ago-
ra estava procurando mão-
de-obra para a confecção das 
máscaras. “Quando eu vi que 
as máscaras estavam em falta 
no mercado, conversei com 
nosso presidente, Chico Dan-
tas, e vimos ali uma solução 
para algumas das nossas cos-
tureiras e para o nosso ma-
quinário, que estava parado. 
Além de ser uma renda extra, 
ainda ajudamos no combate 
da Covid-19”, afirmou.

Só na primeira remessa, 
foram confeccionadas mais de 
1.500 máscaras descartáveis, 
fora as encomendas locais, fei-
tas em tecido. As costureiras 
trabalham fazendo o uso de 
máscaras e luvas e o ambiente 
é higienizado frequentemente. 
E não falta também a criativi-
dade na produção, nos tecidos 
coloridos utilizados nas más-
caras de pano.  

A cooperativa é atendida 
pelo Procase desde 2014, ten-
do como atividade principal o 
artesanato, onde foram inves-
tidos recursos para a reforma 
da sede, compra de maqui-
nários e insumos para a pro-
dução. Agora, em tempos de 
pandemia, é mais que notória 

a importância de incentivar 
os grupos produtivos de mu-
lheres para que elas sejam 
proponentes nos processos 
de comercialização de suas 
produções.

O Procase é fruto da 
parceria entre o Governo do 
Estado da Paraíba e o Fundo 
Internacional de Desenvol-
vimento Agrícola (Fida), or-
ganismo das Nações Unidas 
(ONU), beneficiando 56 mu-
nicípios do semiárido parai-
bano, e visa fortalecer a agri-
cultura familiar e contribuir 
para o desenvolvimento rural 
sustentável, reduzindo os ní-
veis de pobreza rural e forta-
lecendo ações de prevenção 
da desertificação.

Foto: Secom-PB

A partir de amanhã 
(17), às 11h, o Centro 
Acadêmico de Odontolo-
gia do Uniesp vai realizar 
um projeto para trazer 
conhecimentos de forma 
dinâmica aos estudantes 
da área: é o CA Odonto 
Live. Através de trans-
missões ao vivo, grandes 
nomes das ciências odon-
tológicas irão ministrar 
palestras através do Insta-
gram @caodontouniesp.  
A primeira live  será com 
o Dr. Ricardo Amore, 
doutor em Odontologia 
restauradora e coordena-
dor da especialização em 
dentística da Associação 
Brasileira de Odontologia 
de São Paulo. O tema da 
palestra será Higieniza-
ção e terá a mediação da 
coordenadora do curso no 
Umiesp, professora Glória 
Pimenta.

O presidente do CA 
de Odontologia, Edinaldo 
Chaves, explicou que ou-
tras palestras online serão 
divulgadas em breve e de 
forma periódica, sempre 
trazendo temas relevantes 
para os estudantes. 

Uniesp fará 
live com 
palestrantes
amanhã

Em calamidade, prefeitura 
compra R$ 279 mil em livros

Eleição: senador acha cedo 
para decidir sobre adiamento

A cidade de Aroeiras 
(Região Metropolitana de 
Campina Grande) foi uma das 
164 que tiveram o decreto de 
calamidade pública aprovado 
pela Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) no últi-
mo dia 8, mas, antes disso, a 
prefeitura já vinha fazendo 
gastos relacionados ao novo 
coronavírus. O mais curioso 
deles, foi uma compra no va-
lor R$ 279,3 mil referente a  
sete mil livros com informa-
ções sobre a doença.

No fim da tarde de ontem, 
o prefeito Mylton Marques de-
cidiu anular a compra. “Comu-

nico que diante da situação de 
dificuldade, nós vamos anu-
lar esse empenho e não será 
pago”, declarou o prefeito.

A prefeitura pretendia 
adquirir sete mil livros ‘Coro-
navírus (Covid-19): o comba-
te começa com a Informação’, 
no valor de R$ 39,90 cada, 
dentro do programa ‘Saúde 
na Escola’. Os exemplares fo-
ram adquiridos no dia pri-
meiro deste mês, entretanto, 
segundo o prefeito Mylton 
Marques (PSDB), por conta 
da má repercussão serão de-
volvidos já que nenhum paga-
mento teria sido efetuado ao 

fornecedor, que, no sistema 
Sagres do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-PB), consta 
como Jandeilson Araújo Leite.

Esse mesmo fornecedor 
teria prestado serviços ante-
riores à gestão. No mês de ja-
neiro, por exemplo, foram R$ 
307 mil também na aquisição 
de livros.

No início da semana, o 
TCE-PB recomendou aos ges-
tores municipais e estaduais 
da Paraíba atenção à boa 
aplicação dos recursos que 
poderão ser utilizados em 
função do decreto de calami-
dade pública. 

O senador Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB) acredita 
que ainda é muito cedo para 
decidir sobre a possibilidade 
de adiamento das eleições 
deste ano, tendo em vista 
que ser necessário aguardar 
mais um pouco para obser-
var o cenário da pandemia 
do novo coronavírus no país.

Indo de encontro a uma 
PEC que já chegou a ser apre-
sentada pelo seu colega, José 
Maranhão (MDB), defenden-
do o adiamento do pleito 
para dezembro, Veneziano 
argumentou que a projeção 
é de que a curva ascendente 
da Covid-19 se estenda so-
mente até junho deste ano.

“Estamos acompanhan-
do as impressões do Tribunal 
Superior Eleitoral. Não dá 
para, nesse instante, já cravar 
a necessidade de se fazer o 
adiamento das eleições”, en-
fatizou o senador, ao descar-
tar a possibilidade de adia-
mento das eleições do mês de 
outubro para dezembro.

A Comissão de Cons-
tituição, Justiça, Redação 
e Legislação Participativa 
(CCJ) da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP) 
realizou, na manhã de 
ontem (15), a primeira 
reunião deliberativa de 
forma remota por meio de 
plataforma virtual utiliza-
da pelo Senado Federal. 
Durante a reunião, foram 
apreciadas 19 matérias e 
duas tiveram pedido de 
vista para melhor aprecia-
ção dos parlamentares.

A reunião foi via-
bilizada pelo Núcleo de 
Tecnologia de Informa-
ção (NTI), que forneceu 
suporte essencial aos ve-
readores e servidores do 
setor de comissões para 
a realização do traba-
lho virtual. A votação foi 
transmitida pela TV, Rádio 
e Portal da CMJP, assim 
como pelas Redes Sociais 
da Casa, como forma de 
promover a transparência 
pública das ações do cole-
giado.

O presidente da CCJ, 
vereador Thiago Lucena 
(PRTB), agradeceu o es-
forço do presidente da 
Casa,  João Corujinha (Pro-
gressistas), assim como 
dos membros da comis-
são e dos servidores da 
CMJP que tornaram pos-
sível a iniciativa pioneira. 
“Tivemos aqui uma boa 
experiência. Que nós con-
tinuemos a fazer nosso 
trabalho de forma remota 
enquanto essa pandemia 
nos impossibilite de fa-
zermos nosso trabalho de 
forma presencial”, afirmou 
Thiago Lucena ressaltan-
do que está disponível 
para ajudar outras comis-
sões a também se reunir 
de forma remota.

Avaliação
Thiago Lucena afir-

mou que vai avaliar as di-
ficuldades encontradas 
durante esta reunião para 
aprimorar o sistema de 
reunião e votação remotas 
a fim de estabelecer um 
meio célere, eficaz e seguro 
de trabalho e deliberação 
de matérias legislativas.

Câmara da capital 
faz reunião on-line

Só na primeira remessa, foram confeccionadas mais de 1.500 máscaras descartáveis feitas em tecido, além das encomendas locais

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com
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O escritor Rubem Fon-
seca, de 94 anos, morreu 
ontem (15), no Rio de Janei-
ro. Ele sofreu um infarto no 
fim da manhã de ontem, em 
seu apartamento, no bair-
ro do Leblon. Ele chegou a 
ser levado para o Hospital 
Samaritano, em Botafogo, 
na zona sul do Rio, onde os 
médicos tentaram reanimá
-lo sem sucesso.

Em nota, a unidade 
hospitalar confirmou o fa-
lecimento de um dos maio-
res destaques da literatu-
ra brasileira: “O Hospital 
Samaritano de Botafogo 
informa que o Sr. Rubem 
Fonseca faleceu na tarde 
desta quarta-feira em de-
corrência de uma parada 
cardíaca. A instituição se 
solidariza com os familia-
res e amigos do escritor”, 
indicou a nota.

Formação
Filho de portugueses, 

o contista, romancista, 
ensaísta e roteirista brasi-
leiro Rubem Fonseca, que 
faria 95 anos no dia 11 de 
maio, nasceu em Juiz de 
Fora, Minas Gerais. Ele se 
formou em Ciências Jurí-
dicas e Sociais pela Facul-

dade Nacional de Direito, 
da antiga Universidade do 
Brasil, hoje Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).

Chegou a trabalhar na 
polícia do Rio de Janeiro 
e foi exonerado em 1958, 
quando passou a se dedi-
car à literatura. A estreia 
foi com o livro de contos Os 
Prisioneiros, em 1963. Na 
sequência a cada dois anos 
vieram A Coleira do Cão e 
Lúcia McCartner.

Uma das obras de 
maior destaque do escritor, 
o livro de contos Feliz Ano 
Novo, lançado em 1975, foi 
recolhido pela censura no 
ano seguinte e a liberação 
só ocorreu em 1989, após 
uma batalha judicial sob a 
acusação de que a publica-
ção era contrária à moral e 
aos bons costumes.

Essa não foi a única 
vez que precisou enfren-
tar a censura. O seu conto 
O Cobrador, vencedor do 
Prêmio Status de Literatu-
ra Brasileira 1978 também 
foi proibido.

Na literatura de Fon-
seca, tem lugar especial o 
romance Agosto, de 1990, 
que trata das tramas políti-
cas que culminaram com o 
suicídio do presidente Ge-
tulio Vargas.

Escritor Rubem Fonseca 
morre aos 94 anos no RJ

Agência Estado

Cristina Índio 
Agência Brasil

São Paulo - As respos-
tas dos países à crise do co-
ronavírus têm sido variada e 
de resultados heterogêneos, 
mas as de maior sucesso 
têm em comum governos 
chefiados por mulheres Em 
dois exemplos, Alemanha e 
Nova Zelândia, as estraté-
gias foram diferentes, mas o 
êxito foi parecido, em com-
paração a outras grandes 
economias.

No primeiro caso, o go-
verno da chanceler Angela 
Merkel realizou um vasto nú-
mero de testes, ofereceu mi-
lhares de leitos de UTI e equi-

pou seu pessoal de saúde com 
as proteções necessárias para 
lidar com a pandemia. O país 
foi atingido duramente pelo 
vírus, mas com uma taxa de 
mortalidade baixa, cerca de 
1,6%. Em comparação, na Itá-
lia, ela foi de 12%, na Espanha 
e no Reino Unido, de 10%.

A Nova Zelândia, liderada 
por Jacinda Ardern, também 
se destacou com apenas nove 
mortes. Muito graças a sua 
geografia e tamanho: o país 
tem apenas 5 milhões de ha-
bitantes, menos do que a cida-
de de São Paulo. No entanto, a 
liderança de Ardern também 
contribuiu. Ela determinou 
testes em massa e tomou a 

rápida decisão de fechar fron-
teiras e ordenar o isolamento 
no início da pandemia.

“O que é importante 
não é a questão de gênero 
do líder, mas a habilidade do 
país de eleger o melhor can-
didato, independentemente 
do sexo”, escreveu a colunista 
Emma Burnell do jornal In-
dependent.

Uma das respostas mais 
rápidas à pandemia foi a da 
presidente de Taiwan, Tsai 
Ing-wen. No dia 31 de de-
zembro, no mesmo dia em 
que soube do surgimento de 
um vírus em Wuhan, até en-
tão desconhecido, ela deter-
minou que todos os passa-

geiros retornando da cidade 
deveriam ser investigados. 
Somente alguns dias depois 
é que a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), organismo 
do qual Taiwan não faz par-
te, viria a declarar que o ví-
rus era transmissível entre 
humanos.

Em janeiro, dois meses 
antes de a OMS declarar a 
pandemia, Tsai apresentou 
124 medidas para evitar que 
o vírus se espalhasse sem ter 
de recorrer ao isolamento to-
tal, que viria a ser adotado em 
vários países mais tarde. Hoje, 
Taiwan contabiliza um saldo 
de 393 casos e apenas seis 
mortes.

Liderados por mulheres, países são 
exemplos no enfrentamento à Covid

Ministros analisaram ação contra MP do governo federal que deixava a cargo da União decisão sobre isolamento social

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu ontem, por 
unanimidade, que Estados e 
municípios têm autonomia 
para regulamentar medidas 
de isolamento social. O caso foi 
apresentado pelo PDT após o 
governo baixar a Medida Pro-
visória 926, que restringia a 
ação de governadores em to-
mar ações preventivas ao novo 
coronavírus.

Votaram a favor da auto-
nomia dos entes federativos 
os ministros Marco Aurélio 
Mello, Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Rosa Weber, 
Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ri-
cardo Lewandowski, Gilmar 
Mendes e o presidente da Cor-
te, ministro Dias Toffoli. Celso 
de Mello e Luis Roberto Barro-
so não votaram.

A ação questionava tre-
chos da MP 926 que deixavam 
a cargo da União a definição de 
quais serviços essenciais de-
veriam ficar abertos, indepen-
dente de medidas de isolamen-
to adotadas por governadores 
e prefeitos. Apesar de consi-
derarem a MP constitucional, 
os ministros decidiram que ela 
não deve centralizar a tomada 
de decisões sobre isolamento 
social na União.

No entendimento da Cor-
te, o governo federal somente 
poderia definir como serviços 
essenciais as atividades de in-
teresse nacional. Fora disso, 
cabe aos Estados e municípios 
regulamentarem quais servi-
ços que podem parar dentro 
de seus territórios.

Modo intermitente
Os esforços de distan-

ciamento social para evitar o 
colapso hospitalar diante da 
pandemia de covid-19 podem 
ser necessários, ao menos de 
modo intermitente, até 2022. 
É o que estima um grupo de 
pesquisadores da Escola de 
Saúde Pública da Universida-
de Harvard, em artigo publica-
do na revista Science.

Os cientistas buscaram 
avaliar, para os próximos cinco 
anos, quanto o novo coronaví-
rus, que recebeu o nome de 
Sars-CoV-2, deverá persistir 
na população humana após o 
estágio inicial da pandemia. 
Uma resposta concreta, di-
zem, dependerá de sabermos 
exatamente quanto vai durar 
a imunidade humana depois 
da contaminação ou de tomar 
uma eventual vacina.

Para saber isso, serão 
necessários estudos soroló-
gicos urgentes, que determi-
nem a extensão da imunidade 
da população, se ela diminui 
com o tempo e a que taxa. 
Essa vigilância epidemioló-
gica, dizem, deve ser manti-
da nos próximos anos para 
antecipar a possibilidade de 
ressurgimento. O grupo, li-
derado pelo epidemiologista 
Marc Lipsitch, elaborou vá-
rios cenários de transmissão 
da doença até 2025, usando 
estimativas de sazonalidade, 
imunidade e imunidade cru-
zada para outros coronavírus 
responsáveis por resfriados 
comuns, levando em consi-
deração dados de séries tem-
porais dos Estados Unidos. 
(Com Giovana Girardi)

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

STF dá poderes a municípios e 
estados no combate à pandemia

Serviço já passou por mais de 70 equipamentos de saúde e espaços públicos e  segue hoje em Cruz das Armas

Foto: Secom-JP

Prevenção

Centro, Bessa e Bancários 
passam por higienização

Uma força-tarefa com-
posta por diversas secreta-
rias da Prefeitura de João 
Pessoa realizou serviços 
de limpeza, higienização 
e pulverização, ontem, no 
Centro Histórico da Capital 
e nas Unidades de Saúde 
da Família (USF) do Bessa 
e dos Bancários. A medida 
preventiva para combater 
a proliferação do novo co-
ronavírus se estende nesta 
quinta-feira com ações pre-
vistas para a Avenida Cruz 
das Armas e Mercado de 
Cruz das Armas.

No Centro Histórico as 
ações percorreram o Pon-
to de Cem Reis, Pavilhão do 
Chá, Praça do Bispo, Praça 
João Pessoa, além de pon-
tos de ônibus, casas lotéri-
cas, bancos, calçadas, ruas e 
avenidas. Já as Unidades de 
Saúde da Família do Bessa 
e dos Bancários receberam 
ações tantos nas áreas inter-
nas quanto externas, para 
oferecer mais segurança à 
população que precisa dos 
serviços.

“Essa ação faz parte 
de uma série de medidas 

adotadas pela Prefeitura de 
João Pessoa para conter a 
proliferação do coronavírus 
na nossa cidade”, afirmou 
Edízio Peixoto, da chefia de 
Gabinete da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb). “Já percorremos 
mais de 70 espaços ou equi-
pamentos públicos, além de 
cemitérios, ruas, praças e 
avenidas da cidade e vamos 
continuar com ação enquan-
to for necessário”, concluiu.

Ainda de acordo com 
Edízio Peixoto, na Aveni-
da Cruz das Armas, a ação 
desta quinta-feira (16) irá 
se concentrar nos pontos 
de maior circulação de pes-
soas, como estabelecimen-
tos comerciais e paradas 
de ônibus. Já no mercado, 
os profissionais, que atuam 
com máscaras e vestimentas 
adequadas para o manuseio 
dos produtos de higieni-
zação, farão o trabalho em 
toda área de comércio e no 
entorno.

Força-tarefa
A ação de limpeza, hi-

gienização e desinfecção 

já passou por mais de 70 
equipamentos de saúde e 
espaços públicos da Capital 
desde o início das ações de 
prevenção ao novo coro-
navírus. É composta pelas 
Secretarias de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb), de 
Saúde (SMS), do Centro de 
Vigilância Ambiental e Zoo-
noses (CVAZ), Defesa Civil, 
Vigilância Sanitária e a Au-
tarquia Especial Municipal 
de Limpeza Urbana (Emlur).

Ontem, o reforço dos 
cuidados preventivos das 
equipes que trabalham nas 
ruas para evitar a dissemi-
nação do novo Coronaví-
rus foi tema de reunião na 
Emlur. Atualmente, a autar-
quia possui aproximada-
mente 700 pessoas traba-
lhando nas ruas, apesar da 
quarentena, já que a coleta 
de resíduos e o serviço de 
limpeza na cidade são con-
siderados essenciais. 

Lucius Fabiani, superin-
tendente da Emlur, repassou 
orientações e cobrou a in-
tensificação dos cuidados 
com as equipes de trabalho.

Por decisão do juiz 
titular da ‘Operação Xeque
-Mate’, Henrique Jorge Jáco-
me, os suplentes de verea-
dores de Cabedelo Benone 
Bernardo da Silva (PRP), 
Josimar de Lima Silva 
(PRP), Janderson Bezerril 
de Brito (PSDB) e Jonas Pe-
queno dos Santos (PSDB) 
foram, ontem, novamente 
afastados do cargo.

A decisão do magis-
trado atendeu a um pedido 
formulado pelo Grupo de 
Atuação Especial Contra 
o Crime Organizado (Gae-
co), do Minsitério Público 
da Paraíba (MPPB), e veio 
uma semana depois de os 
vereadores terem reassu-
mido.

Com a decisão, os ve-
readores devem ficar afas-
tados por mais 120 dias. O 
grupo é acusado de ter re-
cebido R$ 200 mil das mãos 
do ex-prefeito Leto Viana, 
na campanha eleitoral de 
2016, com a promessa de 
fidelidade canina ao então 
gestor que, na época, era 
candidato à reeleição. Leto 
renunciou ao mandato em 
2018, meses após seu afas-
tamento do cargo e cumpre 
medidas cautelares desde 
que deixou a prisão.

No seu pedido, o Mi-
nistério Público alegou 
riscos para a investigação 
caso os suplentes beneficia-
dos com o afastamento dos 
titulares na primeira fase 
da operação continuem no 
exercício do cargo. O ma-
gistrado determinou que 
o afastamento seja de 120 
dias e emitiu comunicado 
para a direção da Câma-
ra Municipal, para que se 
cumpra a decisão. A defesa 
dos vereadores alegou que 
a acusação seria de caixa 
dois e pediram para que o 
caso fosse remetido para a 
Justiça Eleitoral, mas o pe-
dido foi negado.

Vereadores 
são afastados 
novamente  
em Cabedelo

Paulo Roberto Netto 
Agência Estado
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Cobertura vacinal
Estado atingiu 91% de cobertura dos idosos na primeira fase da 
Campanha Contra a Gripe. Foram aplicadas 419.702 doses em 
idosos e 82.718 em trabalhadores de saúde.  Página 8 Fo
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Casos estão distribuídos em treze municípios paraibanos e Capital tem maior número de diagnósticos positivos

Em menos de um mês 
desde a primeira confir-
mação de caso no estado 
(18 de março), a Paraíba 
chega ao número de 165 
casos confirmados para 
o novo coronavírus. Des-
tes, 24 vieram a óbito, 80 
estão recuperados, 15 en-
contram-se internados e 
46 estão em isolamento 
social. Três novos óbitos 
foram confirmados nesta 
quarta-feira.

Das 24 mortes até o 
momento, 17 estão aci-
ma de 60 anos, três acima 
de 40 anos, três acima de 
30 anos e um abaixo de 1 
ano de idade. Três novas 
mortes foram confirma-
das nesta quarta-feira. 
Um homem de 82 anos 
faleceu em casa na terça-
feira após complicação 
do quadro de Covid-19. O 
paciente que residia em 
João Pessoa era portador 
de doença neurológica e 
comorbidades. 

Outra morte confir-
mada na terça-feira foi de 
uma mulher de 85 anos, 
portadora de comorbida-
des que estava internada 
na rede pública e também 
era moradora de João Pes-
soa. Nesta quarta-feira, 
uma mulher de 84 anos 
residente em Sapé e esta-
va internada em um hos-
pital privado da Capital 
teve a morte confirma-
da. Além da confirmação 
para o novo coronavírus, 
a paciente era portadora 
de diabetes, hipertensão, 
problemas renais e pos-
suía sequelas de Acidente 
Vascular Cerebral.

Os casos estão distri-
buídos em 13 municípios. 
João Pessoa teve nove 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

PB notifica 165 casos para
Covid-19 e 80 recuperados

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 920 casos, através dos exames laboratoriais, foram descartados até o momento e maioria dos óbitos envolvem situação de comorbidades

Foto: Francisco França

 

A Arquidiocese da 
Paraíba confirmou, na 
tarde desta quarta-feira, 
que o exame laboratorial 
de Dom Aldo di Cillo Pa-

gotto, Arcebispo emérito 
da Paraíba, deu positivo 
para o novo coronavírus. 

O Arcebispo veio a 
óbito na tarde desta terça-

Teste de Dom Aldo Pagotto
deu positivo para Covid-19

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Dom Aldo morreu na terça-feira em um hospital na cidade de Fortaleza

Foto: Evandro Pereira

Reforço contra pandemia

Santa Paula deve iniciar
atendimentos em maio

Localizado na Ave-
nida João Machado, em 
João Pessoa, o antigo 
Hospital Santa Paula 
será o novo reforço da 
Paraíba no combate à 
pandemia do novo co-
ronavírus e já está pas-
sando por vistorias para 
em breve ter suas obras 
iniciadas. O hospital foi 
alugado pelo Governo do 
Estado para auxiliar no 
tratamento exclusivo dos 
pacientes com Covid-19. 
O anúncio foi feito pelo 
governador João Azevê-
do, no último dia 9.

De acordo com a su-
perintendente da Supe-
rintendência de Obras 

do Plano de Desen-
volvimento do Estado 
(Suplan), a engenheira 
Simone Guimarães, a 
equipe do órgão está in 
loco fazendo os levan-
tamentos e orçamen-
tos necessários. “Até 
sexta-feira tudo estará 
concluído para a contra-
tação de uma empresa 
para iniciar os serviços”, 
disse.

Ainda segundo Si-
mone, o prazo para a 
conclusão das obras e 
reparos é de quatro a 
cinco semanas, por cau-
sa da parte de energia 
que demanda um pouco 
mais de tempo.

“O mais breve pos-
sível queremos abrir 
mais de 100 leitos nesta 

unidade hospitalar para 
atender os pacientes 
com o covid-19”.

Daniel Beltrami, se-
cretário executivo de 
Estado da Saúde, desta-
cou que a data estimada 
para que o hospital este-
ja disponível para aten-
der os pacientes com 
Covid-19 é por volta de 
10 de maio. Até lá, “tem 
um processo de adapta-
ção do ambiente em an-
damento”, reiterou ele. 
Ao total serão 150 leitos 
disponibilizados no hos-
pital Santa Paula. Des-
tes, 20 serão leitos da 
Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) e 130 
serão destinados à en-
fermaria, como explicou 
Beltrami. 

novos casos confirmados 
e lidera com 124 casos, 
Santa Rita teve mais duas 
confirmações e chega a 14 
casos, Campina Grande 
teve mais uma confirma-
ção e agora possui 4 ca-
sos, Cabedelo chegou a 6, 
Bayeux e Patos possuem 4 
casos cada, Junco do Seri-
dó 3, Serra Branca, Sapé, 
Sousa, Igaracy, Taperoá 
e São João Rio Do Peixe 
se mantém com um caso 
cada.

Além dos 15 pacientes 

internados com confirma-
ção para o novo coronaví-
rus (4 deles em leitos de 
UTI), 81 pessoas estão in-
ternadas com notificação 
de suspeita para Covid-19, 
sendo 65 em enfermaria e 
16 na UTI.

De acordo com a Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES), 920 casos foram 
descartados até o momen-
to. 

Isolamento
Apesar de medidas 

restritivas em todo o esta-
do, a média de isolamento 
social vem sofrendo uma 
queda desde o dia 22 de 
março, quando 69,6% da 
população paraibana res-
peitava as medidas de iso-
lamento e distanciamento. 
De acordo com o último 
levantamento feito pela 
In Loco através da plata-
forma Mapa Brasileiro da 
Covid-19, a Paraíba regis-
tra hoje 46,2% de pessoas 
respeitando os decretos 
do Governo do Estado. A 

queda sequencial do ín-
dice representa, segundo 
especialistas, uma maior 
probabilidade do aumen-
to de casos no estado. 
Por isso, a insistência das 
autoridades de saúde do 
Estado em reforçar o iso-
lamento social e adotar 
medidas para que o dis-
tanciamento seja mantido 
nos estabelecimentos.

Estados vizinhos
A situação nos esta-

dos que fazem divisa com 

a Paraíba segue preocu-
pante. No Rio Grande do 
Norte já são 399 casos e 
19 mortes confirmadas. 
Já Pernambuco registrou, 
nas últimas 24 horas, um 
aumento recorde nos nú-
meros de Covid-19. Com 
200 novos casos no dia, o 
estado chegou a 1.484 ca-
sos e 143 mortes. O Cea-
rá figura num dos piores 
quadros da doença a nível 
nacional com 2.291 mil 
casos confirmados e 124 
óbitos.

feira em um hospital pri-
vado em Fortaleza, Cea-
rá, após internação pelo 
agravamento de crise de 
insuficiência respiratória. 

O corpo de Dom Aldo 
foi liberado e levado ime-
diatamente para o mau-
soléu localizado na Igreja 
Santuário de São Benedi-
to, na capital cearense, se-
guindo os procedimentos  
das autoridades públicas 
sanitárias e de saúde pela 
não realização de cerimô-
nias de velório e sepulta-
mento com presença de 
público.

Ainda segundo a 
Arquidiocese, os restos 
mortais do Arcebispo 
Emérito da Igreja Católi-
ca serão transferido para 
a Catedral Basílica de 
Nossa Senhora das Ne-
ves, em João Pessoa, as-
sim que for possível.
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Homens estavam na casa da gestora quando o crime aconteceu; o motivo seria a cobrança de uma dívida

Irmão da prefeita de Riachão do 
Poço mata parente e se suicida

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Uma dívida, de valor 
não divulgado, pode ter sido 
o principal motivo para o ir-
mão da prefeita de Riachão 
do Poço, Maria Auxiliadora 
Dias do Rego, matar o pró-
prio cunhado dentro da casa 
de “Cilinha”, como a gestora 
é conhecida. As informações 
dão conta de que o autor do 
crime se suicidou logo em 
seguida.

Segundo o major Sidney 
Paiva, comandante do po-
liciamento da área, Nelson, 
irmão da prefeita devia uma 
quantia a Rafael, cunhado 

da gestora do município de 
Riachão do Poço e ontem a 
dívida foi cobrada, por conta 
disso, houve uma discussão 
e na ocasião, Nelson efetuou 
disparos, com um revólver 
calibre 38, contra Rafael que 
morreu no local. Em seguida, 
o irmão da prefeita saiu de 
dentro da casa, caminhou por 
cerca de 100 metros e atirou 
contra si tirando a própria 
vida. Ao lado do corpo ficou 
a arma.

O major disse ainda que 
antes de tirar a vida, Nelson 
subiu uma pequena ribancei-

ra e no caminho recarregou a 
arma para em seguida atirar. 
O delegado da área e peritos 
do IPC estiveram no local para 
depois os corpos serem remo-
vidos para o Núcleo de Medi-
cina Legal, em João Pessoa.

Informações dão conta 
de que esse é o terceiro caso 
onde uma pessoa é morta e 
a autora do crime comete o 
suicídio naquela área, afora 
o outro caso envolvendo a 
empresária Taciana Ribeiro 
Coutinho que recentemente 
matou o marido na fazenda 
do casal, zona rural de Sapé.

“Visibilidade”

Operação da PM reforça 
segurança no fim de tarde

Justiça destina recursos para 
o combate ao coronavírus

As ações preventivas 
da Polícia Militar ganharam 
reforço, no fim da tarde de 
ontem, durante a Opera-
ção Visibilidade, que está 
sendo realizada em 160 
cidades da Paraíba. No to-
tal, 835 policiais militares 
ocuparam diversos pontos 
estratégicos e as vias mais 
importantes das cidades, 
buscando prevenir e com-
bater os crimes patrimo-
niais e contra a vida.

Na região metropolita-
na de João Pessoa, 210 po-

liciais e quase 100 viaturas 
estiveram nas principais 
avenidas de 15 cidades, 
como Bayeux, Santa Rita, 
e nos litorais norte e sul. 
Campina Grande e região 
do Brejo, Curimataú, Cariri 
também com 280 policiais. 
No Sertão, as ações preven-
tivas aconteceram em 54 
municípios, contando com 
cerca de 345 policiais.

Cidade Segura
Novas ações conti-

nuaram no início da noite, 

focando em intensificação 
das rondas, abordagens 
e ocupação de localida-
des consideradas ‘pontos 
quentes’, com o objetivo de 
prevenir os crimes contra 
a vida, combater o tráfico 
de droga e delitos patri-
moniais. 

A Operação Cidade 
Segura conta com cerca 
de 850 policiais atuando 
em 147 cidades, nos três 
Comandos Regionais, e as 
ações seguem até esta ma-
drugada.

Mais um magistrado 
decidiu destinar quantia 
decorrente de transações 
penais com o objetivo de 
fortalecer as ações de com-
bate à pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). O juiz 
Nilson Dias de Assis Neto, 
da 1ª Vara Mista da Comarca 
de Monteiro, liberou R$ 18 
mil. Os recursos serão usa-
dos na compra de materiais, 
equipamentos e EPI´s (equi-
pamentos de proteção indi-
vidual), conforme o previsto 
no projeto de financiamento 
apresentado pela Secretaria 
de Saúde do Município de 
Monteiro e submetido ao Ju-
diciário local.

De acordo com o magis-
trado, o projeto atende ao 
interesse público. “O manejo 
e destinação dos recursos 
pretendidos se alinham aos 

princípios administrativos 
do artigo 37, caput, da Cons-
tituição Federal, haja vista 
que o bem desejado – mate-
riais, equipamentos e EPI´s 
(equipamentos de proteção 
individual) – está intrinse-
camente relacionado à ativi-
dade-fim da instituição, con-
sistente na saúde pública, 
especialmente à saúde pú-
blica no âmbito do Sistema 
Único de Saúde com atribui-
ção na região do Cariri pa-
raibano, considerando que 
o Município de Monteiro é o 
polo daquela região”.

O juiz explicou que a 
matéria é regida pela Reso-
lução nº 154/2012 do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), que define a política 
institucional do Poder Ju-
diciário na utilização dos 
recursos oriundos da apli-

cação da pena de prestação 
pecuniária. “Ademais, houve 
manifestação favorável do 
Ministério Público estadual. 
Assim sendo, o art. 4° da 
Resolução está plenamente 
satisfeito”, pontuou o magis-
trado.

Para a secretária de Saú-
de de Monteiro, Paula Oli-
veira, a doação vem em boa 
hora. “Nós recebemos este 
valor e empregaremos em 
itens necessários para pre-
venir, caso a doença chegue 
até o Município de Monteiro. 
Nossas equipes têm um gas-
to alto de materiais descar-
táveis como máscaras, luvas 
e equipamentos essenciais, 
principalmente pela dificul-
dade neste momento que a 
curva ascendente da pande-
mia de coronavírus se apre-
senta”, comentou.

O rastreamento do si-
nal de GPS de um celular 
foi importante para que 
policiais da Companhia 
Especializada em Apoio 
ao Turista prendessem, 
em menos de 12 horas um 
jovem de 24 anos suspeito 
de assaltar uma mulher, 
no fim da tarde dessa ter-
ça-feira, 14, quando a ví-
tima chegava em casa, no 
bairro do Bessa, em João 
Pessoa. 

Segundo o major Bru-
no Giuseppe, comandante 
da  CEATur, os policiais se-
guiram o sinal de GPS do 
celular roubado e chegou 
até a casa do suspeito, por 

volta das 22h, no bairro 
Renascer III, em Cabedelo.

Na residência foi en-
contrada a moto que ele 
usou para praticar o cri-
me. Ele foi reconhecido 
pela vítima como autor 
do assalto. Câmaras de se-
gurança que gravaram o 
momento da abordagem 
também ajudaram na con-
firmação.

De acordo com o  ma-
jor Bruno Giuseppe, des-
de a última sexta-feira, 
10 não eram registrados 
roubos nos bairros que 
têm a segurança feita pela 
CEATur. “Estávamos na se-
quência de um trabalho de 

prevenção aos roubos que 
vinham tendo como resul-
tado a ausência de casos, 
desde a última sexta-feira, 
nos bairros do Bessa, Ma-
naíra, Cabo Branco, Tam-
baú, Altiplano e Miramar. 
Nessa terça-feira foram 
registrados dois roubos 
no Bessa, mas em ambos 
a resposta foi dada e os 
suspeitos dos crimes, que 
agiam também em outras 
localidade da Capital, fo-
ram presos em flagrante 
pela CEATur”, destacou.

O preso da noite des-
sa terça-feira foi apresen-
tado na Central de Fla-
grantes, no Geisel.

Polícia segue sinal de GPS e 
prende suspeito de assalto

Na cidade de Sapé, 
em outra ação rápida, 
policiais Força Tática da 
3ª Companhia do 7º Ba-
talhão, sob o comando 
do major Sidney Paiva, 
prenderam em flagrante o 
suspeito de assaltar uma 
farmácia, na noite de ter-
ça-feira (14). O homem, 
que tem 24 anos, foi preso 
em um bar, onde gastava 
o dinheiro do assalto pa-
gando bebidas para ami-
gos.

A prisão foi realiza-
da após os policiais ana-
lisarem as imagens de 
circuito interno do esta-
belecimento comercial e 
identificou o bandido, que 
já teria praticado outros 
crimes na região. Após 
meia hora de buscas, os 
policiais chegaram até o 
bar, no sítio Boa Vista, , na 
zona rural de Sapé, onde 
o suspeito bebia com ou-
tras pessoas.

As imagens do crime 
mostram que ele agiu ar-
mado com um facão e le-
vou dinheiro do caixa. Ao 
ser preso, ele disse que 
praticou o crime para gas-
tar com bebidas e drogas 
e alegou que teria perdi-
do parte do valor levado.

O preso foi apresen-
tado na Central de Polícia 
Civil, em João Pessoa.

Homem é 
preso em bar 
após roubo a 
farmácia A Polícia Militar pren-

deu em flagrante, na manhã 
desta quarta-feira (15), o 
suspeito de esfaquear uma 
jovem de 18 anos, na Vila 
Santa Maria, em Monteiro, 
no Cariri do Estado. Além da 
faca usada no crime, a PM 
apreendeu também uma es-
pingarda com o suspeito.

A prisão do homem foi 
realizada pelos policiais do 
11º Batalhão, que, após se-
rem informados pelo Centro 

de Operações Policiais Mili-
tares (COPM) sobre o caso, 
fizeram buscas na localida-
de até encontrar o suspeito. 
Ele estava escondido na casa 
da mãe, onde foram apreen-
didas a faca e a espingarda.

O preso tem 51 anos 
e o motivo do crime ainda 
será investigado, já que ele 
não possui nenhum vínculo 
com a vítima. O suspeito foi 
apresentado na delegacia de 
Polícia Civil, em Monteiro.

Suspeito de agredir 
jovem vai para cadeia

Com o suspeito, foram apreendidas uma espingarda e uma faca

Mais de 800 policiais militares ocuparam diversos pontos estratégicos e vias das cidades do Estado

Foto: PMPB

Foto: Secom-PB
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Máscaras cirúrgicas, aventais, equipamentos e demais insumos foram doadas por diversas entidades

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) recebeu da Energi-
sa, nesta quarta-feira (15) pela 
manhã, 690 máscaras hospita-
lares N95 que serão destinadas 
para profissionais de saúde, 
principalmente dos serviços 
que estão sendo abertos para o 
combate do coronavírus. Além 
da empresa de energia elétrica, 
a SES tem recebido doações de 
equipamentos, insumos e ser-
viços de várias empresas, ins-
tituições e de pessoas físicas, 
com o objetivo de ajudar no 
combate à Covid-19.

“Isso é uma prova do 
comprometimento social dos 
segmentos econômicos e de 
toda população. Estamos to-
dos unidos, no sentido de ven-
cer essa batalha contra o co-
ronavírus”, disse o secretário 
de Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros. 

O secretário destacou 
que as máscaras doadas pela 
Energisa serão utilizadas por 
profissionais que atuam na 
UTI. “Elas são apropriadas 
para anestesistas que vão en-
tubar o paciente; para os mé-
dicos, da área vermelha; os 
fisioterapeutas e enfermeiros 
que vão aspirar o doente. Ou 
seja, os profissionais que se 
submetem a uma carga viral 
extensa e podem ser contami-
nados”, frisou.

Para o coordenador de 
saúde e segurança da Ener-
gisa, Heitor Galdino, neste 

momento, o sentimento é de 
colaborar com a causa. “A oca-
sião pede cooperação com o 
trabalho da Secretaria e dos 
profissionais de saúde e é o 
que a empresa está fazendo, 
contribuindo para as melho-
res condições de trabalho, di-
minuindo o risco de contami-
nação”, falou.

Desde que a SES vem 
travando esta luta, junto a 
todos os estados brasileiros, 
vem recebendo doações. O 
Ministério Público, por meio 
do Grupo de Atuação Especial 
contra o Crime Organizado - 
Gaeco, doou 10 ventiladores 
pulmonares; o Núcleo de Tec-
nologias em Saúde, da UEPB, 
doou 13 mil protetores fa-
ciais, destinados a Rede Hos-
pitalar e Gerências Regionais; 
o Sindálcool doou 34 mil 460 
litros de álcool a 70% , tam-
bém para a Rede Hospitalar 
e Gerências Regionais e a Ca-
ranguejo fez a doação de 400 
litros de álcool a 70%, envia-
dos para a Polícia Militar.

A UEPB doou ainda, junto 
com uma costura voluntária, 
130 capotes (aventais) para 
a UPA de Princesa Isabel e o 
Hospital Regional de Piancó; 
102 unidades de máscaras 
em tecido foram doadas pela 
costura voluntária de Ester 
também para a UPA de Prin-
cesa Isabel; a Diocese de Pa-
tos doou ao Hospital Infantil 
Noaldo Leite, 500 máscaras 

SES recebe doações para o  
enfrentamento ao coronavírus
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cirúrgicas e o Engarrafamento 
Coroa doou 32 caixas de ál-
cool a 70% ao Hospital Infantil 
Noaldo Leite.

O Hospital Distrital de Ita-
poranga recebeu várias doa-
ções: a Primeira Igreja Batista 
doou 20 protetores faciais; 
50 máscaras cirúrgicas foram 
doadas pelo cirurgião dentis-

ta Jadson Gregório; o cirur-
gião dentista, Kaíque Morais, 
doou 50 máscaras cirúrgicas 
mais 01 caixa de luvas e mais 
30 máscaras cirúrgicas foram 
doadas pelo cirurgião dentista, 
Luciano Pires. A pediatra da 
unidade, Emanuele Claudino, 
doou 30 máscaras cirúrgicas 
e a Empresa Assiste Cell doou 

200 máscaras de TNT.
Para a Maternidade Pe-

regrino Filho, de Patos, foram 
doadas 36 caixas de álcool a 
70% pelo Engarrafamento 
Coroa; 1000 unidades de más-
cara cirúrgica, pela Diocese de 
Patos e 12 unidades de prote-
tor facial foram doadas pelo Dr. 
Umberto Jouberth. Ainda fo-

ram doados 15 mil álccol gel a 
70%  pela  Ambev para a Rede 
Hospitalar do estado.

Além das doações de insu-
mos, ainda há a oferta de servi-
ços voluntários. A Fiat Chrysler 
Automóveis Brasil Ltda (FCA) 
e as demais empresas apoia-
doras da ação de manutenção 
emergencial de respiradores 
para enfrentamento da pande-
mia por Coronavírus, oferecem 
aos hospitais e clínicas a opor-
tunidade para manutenção de 
seus ventiladores que se en-
contram sem condições de uso 
por falhas operacionais. 

“Os técnicos da Engenha-
ria Clínica, da SES, estão viajan-
do e visitando as unidades de 
saúde para recolher os ventila-
dores pulmonares quebrados 
para poder enviar para o con-
serto”, disse a engenheira bio-
médica, da SES, Juliana Coelho. 

No Hospital de Trauma de 
Campina Grande, há um ponto 
de recolhimento de ventilado-
res pulmonares de hospitais 
da Região de Campina. Eles 
são consertados e só retornam 
para os municípios depois que 
passar a pandemia. O conserto 
é proporcionado pelo grupo 
“S.O.S. Respiradores Campina 
Grande”, formado por cerca de 
120 pessoas, entre elas, em-
presários. O objetivo é arreca-
dar dinheiro para consertar os 
ventiladores, além de ajudar 
na aquisição de equipamentos 
e insumos.

Foto: Secom-PB

Na primeira semana, os organizadores da rede de solidariedade conseguiram arrecadar R$ 850, doados por 35 servidores da UFPB

Secretário de Saúde, Geraldo Medeiros (de azul), afirmou que se trata de uma prova de comprometimento social

Foto: Ascom/UFPB

Apoio para quem precisa

Campus da UFPB em Mamanguape e 
Rio Tinto lança rede de solidariedade

O Centro de Ciên-
cias Aplicadas e Educação 
(CCAE) do campus IV da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), em Rio 
Tinto e Mamanguape, lan-
çou uma rede de solida-
riedade para ajudar quem 
estiver precisando de 
apoio psicológico, acadê-
mico, financeiro ou de ali-
mentos neste momento de 
isolamento social devido à 
pandemia do novo corona-
vírus.

“A gente criou a cam-
panha com o objetivo de 

que as pessoas não se sin-
tam sozinhas. A gente está 
em isolamento social, mas 
o entendimento de que 
nós devemos viver de for-
ma coletiva também tem 
que se fazer valer neste 
momento de quarente-
na”, afirma a diretora do 
CCAE, professora Maria 
Angeluce Barbotin.  

A participação se 
dá por meio do preen-
chimento de formulário 
disponível no site ufpb.
br, que serve para fazer o 
levantamento das neces-

sidades das pessoas. Por 
essa ferramenta, o indiví-
duo se identifica, informa 
qual tipo de ajuda precisa 
e até pode compartilhar 
suas impressões acerca 
da ação. A iniciativa co-
meçou no dia 6 de abril. 
Na primeira semana, os 
organizadores consegui-
ram arrecadar R$ 850 de 
35 servidores da UFPB. 
O dinheiro foi utilizado 
para atender a pedidos de 
estudantes. A maioria so-
licitou alimentação e, em 
segundo lugar, ajuda fi-

nanceira. “A gente fez uma 
campanha de solidarieda-
de interna, só com profes-
sores e técnicos do CCAE, 
mas todos podem partici-
par para solicitar ajuda ou 
doar, inclusive pessoas da 
comunidade no entorno 
da universidade”, afirma a 
gestora.

O CCAE possui 170 
professores e 80 técnicos. 
“Se cada um doar R$ 10, a 
gente chega a um valor de 
R$ 2, 5 mil, que já dá para 
ajudar muita gente”, con-
tabiliza Angeluce.

O Instituto Nacio-
nal de Meteorologia 
(Inmet) emitiu nes-
sa quarta-feira (15) 
um alerta amarelo de 
perigo potencial de 
chuvas intensas para 
32 cidades da Paraí-
ba, além dos Estados 
de Pernambuco e Rio 
Grande do Norte. O avi-
so foi emitido às 9h11 
de ontem e segue até 
as 11h de hoje (16). A 
área afetada inclui o 
Central, Oeste, Leste 
e Agreste Potiguar; o 
Agreste,  Brejo, Litoral 
e Mata Paraibano ; a 
Região Metropolitana 
de Recife e a Mata Per-
nambucana.

De acordo com o 
alerta, os ventos pro-
metem serem intensos 
entre 40 e 60 quilô-
metros por hora. Além 
disso, também pode 
chover entre 20 e 30 
milímetros por hora, 
ou até 50 milímetros 
por dia, nas cidades 
envolvidas no aviso do 
Instituto. 

No entanto, o ris-
co de corte de energia 
elétrica, de queda de 
galhos de árvores, de 
alagamentos e descar-
gas elétricas é baixo. A 
recomendação do In-
met é que a população 

das cidades listadas 
deve evitar se abrigar 
embaixo de árvores, 
em caso de rajadas de 
vento, pois existe um 
leve risco de queda e 
de descargas elétricas.

 Os veículos tam-
bém não devem ficar 
estacionados próximos 
a torres de transmissão 
e placas de propagan-
da. Os moradores ainda 
devem evitar utilizar 
aparelhos eletrônicos 
ligados à tomada.

Caso aconteça al-
gum problema, a orien-
tação do órgão é que 
as pessoas entrem em 
contato com a Defesa 
Civil, através do núme-
ro 199, e com o Cor-
po de Bombeiros, por 
meio do número 193.

Municípios com alerta 
Araçagi, Alhandra, 

Bayeux, Baía da Trai-
ção, Caaporã, Cabedelo, 
Caiçara, Capim, Conde, 
Cruz do Espírito Santo, 
Cuité de Mamanguape, 
Curral de Cima, Itapo-
roroca, Jacaraú, João 
Pessoa, Juripiranga, 
Lagoa de Dentro, Luce-
na, Mamanguape, Mar-
cação, Mari, Mataraca, 
Pedras De Fogo, Pedro 
Régis, Pilar, Pitimbu, 
Riachão do Poço, Rio 
Tinto, Santa Rita, Sapé, 
Sobrado e São Miguel 
de Taipu

Inmet envia alerta
de chuvas intensas
Juliana Cavalcanti
Especial para A União  
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Imunização contra a gripe foi antecipada por conta da pandemia de Covid-19; segunda fase tem início hoje
A Paraíba atingiu 91% 

de cobertura dos idosos na 
primeira fase da Campanha 
Nacional de Vacinação Con-
tra a Gripe. Foram aplicadas 
419.702 doses da vacina 
em idosos e 82.718 doses 
(88,23%) em trabalhadores 
de saúde. A meta é vacinar, 
pelo menos, 90% de cada 
grupo prioritário até o dia 22 
de maio. O dia “D” de mobili-
zação nacional para a vacina-
ção acontece no sábado, dia 
9 de maio.

“É importante lembrar 
que os idosos e trabalhado-
res de saúde que ainda não 
se vacinaram podem pro-
curar os serviços de saúde, 
porque esses públicos con-
tinuam sendo prioritários. 
A vacinação continua para 
esses grupos, mesmo que 
tenha passado do dia limite 
da primeira fase”, explicou a 
chefe do Núcleo de Imuniza-
ção da SES, Isiane Queiroga.

Segunda fase
Nesta quinta-feira (16), 

começa a segunda fase, 
quando serão imunizados os 
profissionais das forças de 
segurança e salvamento, por-
tadores de doenças crônicas 
não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais 
(pacientes devem apresentar 
laudo ou receita médica para 
comprovar), funcionários do 
sistema prisional, adolescen-
tes e jovens de 12 a 21 anos 
sob medidas socioeducati-
vas, população privada de 
liberdade, caminhoneiros, 
motoristas de transporte co-
letivo e portuários.

Campanha nacional vacina 
91% dos idosos no Estado
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A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) deu início 
nesta segunda-feira (13) à 
distribuição do primeiro lote 
de vacinas para a segunda 
fase. “Até o momento, 108 mil 
doses já foram repassadas 
para as Gerências Regionais 
de Saúde para esta segunda 

fase da Campanha. Cada mu-
nicípio deverá ter estratégias 
para que os grupos prioritá-
rios tenham acesso à vaci-
nação e evitar aglomeração”, 
informou a chefe do Núcleo 
de Imunização da SES, Isiane 
Queiroga.

Na terceira fase da Cam-

panha, prevista para co-
meçar no dia 9 de maio, se-
rão vacinados professores, 
crianças de seis meses a me-
nores de seis anos, grávidas, 
mães no pós-parto, popula-
ção indígena, pessoas acima 
de 55 anos e pessoas com 
deficiência. 

Vacinação antecipada 
Neste ano, o Ministério 

da Saúde antecipou o início 
da campanha contra a gri-
pe, de abril para março, para 
proteger os públicos priori-
tários. Esta vacina não tem 
eficácia contra o coronaví-
rus, porém, neste momento, 

auxilia os profissionais de 
saúde na exclusão do diag-
nóstico da gripe, já que os 
sintomas são parecidos, para 
chegar mais rapidamente à 
conclusão do diagnóstico de 
coronavírus. E ainda ajuda a 
reduzir a procura por servi-
ços de saúde.

Foto: Marcus Antonius

Foram aplicadas 419.702 doses da 
vacina em idosos e 82.718 doses 
em trabalhadores de saúde

Para população vulnerável

MPF distribui quatro mil litros de leite na Paraíba

Quatro mil litros de 
leite foram distribuídos on-
tem à população em situa-
ção de vulnerabilidade nos 
municípios de Lagoa Seca 
(500 litros), Campina Gran-
de (600 litros) e João Pes-
soa (2.900 litros), através 
da campanha solidária Lei-
te Fraterno, realizada pelo 
Ministério Público Federal 
na Paraíba em parceria com 
o Movimento dos Traba-

lhadores Rurais Sem Terra 
(MST). Além de beneficiar 
as pessoas mais carentes, 
a campanha também visa 
proporcionar o sustento 
para cerca de 390 famílias 
de agricultores familiares 
dos municípios de Barra de 
Santana, Caturité e Boquei-
rão, da região do Cariri pa-
raibano, onde se concentra 
uma das maiores produto-
ras de leite do Estado.

A campanha, segundo 
o procurador da República 
José Godoy, tende a conti-

nuar com a distribuição do 
leite em outros municípios, 
mas para isso é preciso 
que as pessoas continuem 
fazendo doações em di-
nheiro para que possamos 
comprar caminhões de lei-
te produzido pelos agricul-
tores familiares. 

“Cada caminhão tem 
capacidade de transportar 
4 mil litros de leite que se-
rão comprados a R$ 3,00, 
o litro, sendo assim, a cada 
R$ 12 mil arrecadados, um 
caminhão de leite deixa 

José Alves
zavieira2@gmail.com Em parceria com o 

MST, a campanha ‘Leite  
Fraterno’ beneficiou os 
municípios de Lagoa 

Seca, Campina Grande e 
João Pessoa

o Cariri conduzindo o ali-
mento para mitigar a fome 
de catadores de materiais 
recicláveis, pessoas em si-
tuação de rua, vendedores 
ambulantes, prostitutas, tra-
vestis, moradores de ocupa-
ções irregulares e indígenas 
venezuelanos que moram 
na capital, região metropoli-
tana e municípios de grande 
porte”, afirmou. 

Ontem, por volta das 
10h, chegou o primeiro ca-
minhão transportando 4 mil 
litros de leite vindos do Ca-
riri. Os primeiros 4 mil litros 
de leite foram comprados 
com o dinheiro arrecadado 
pela campanha que foi ini-
ciada no último dia 9. 

O caminhão saiu de Ca-
turité e passou por Campina 
Grande (por volta das 7h30), 
onde deixou uma carga de 

600 litros de leite para ser 
distribuída entre os indíge-
nas venezuelanos, comuni-
dade do bairro do Pedregal e 
vendedores ambulantes. 

Em João Pessoa e na Re-
gião Metropolitana, os 2.900 
litros de leite foram distri-
buídos em diversos pontos, 
a exemplo do Hospital Padre 
Zé, na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção Civil 
(Sintricon), no Varadouro; 
e no galpão localizado na 
Av. João Machado S/N, em 
Jaguaribe, ao lado da ma-
ternidade Cândida Vargas, 
onde representantes das 
entidades sociais receberam 
o leite para repassarem aos 
destinatários finais como ca-
tadores de material reciclá-
vel, indígenas venezuelanos, 
travestis, mulheres lésbicas 
e prostitutas, vendedores 
ambulantes e comunidades 
de ocupações irregulares.

A campanha solidária 
Leite Fraterno é coordenada 
pelo Ministério Público Fe-
deral e Movimento dos Tra-
balhadores Rurais sem Terra 
e conta com apoio da Justiça 
Federal na Paraíba (JFPB), 
Ministério Público do Traba-
lho (MPT-PRT13), Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), 

Defensoria Pública da União 
(DPU), Defensoria Pública 
do Estado da Paraíba (DPE
-PB) e Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seccional Paraíba 
(OAB/PB).

Cuidado nas fraudes
A divulgação da cam-

panha Leite Fraterno está 
ocorrendo com a publicação 
de matérias nos sites oficiais 
e posts nas redes sociais 
dos órgãos e entidades que 
participam da articulação 
da campanha. Assim, para 
evitar a divulgação de publi-
cações falsas, recomenda-se 
que as pessoas procurem 
os dados corretos da conta 
corrente nas páginas na in-
ternet e perfis oficiais dos 
órgãos apoiadores da cam-
panha nas redes sociais: 
MPF, MPT, MPPB, DPU, DPE
-PB, JFPB e OAB/PB. 

Para contribuir
É fácil participar da 

campanha Leite Fraterno. 
Para contribuir, basta de-
positar qualquer valor na 
Conta Corrente nº 1.065-0 
da Associação dos Produ-
tores de Ovinos e Caprinos 
do Cariri, Agência nº 5686-3 
do Branco do Brasil, CNPJ: 
04.721.878/0001-77.Iniciativa visa proporcionar o sustento para cerca de 390 famílias de agricultores familiares do Estado
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O poeta, compositor e 
intérprete paraibano Jes-
sier Quirino é um artista 
consciente. Sabedor de 
que está incluído no gru-
po de risco da pandemia 
causada pelo novo coro-
navírus (Covid-19), por 
causa da idade e do seu 
histórico médico de cirur-
gias, suspendeu a produ-
ção completa do programa 
Papel de Bodega, projeto 
que pode ser assistido se-
manalmente pelo seu ca-
nal oficial no YouTube. No 
entanto, ele informou que 
as exibições prosseguem 
com material inédito que 
foi gravado para servir de 
reserva, um procedimen-
to normalmente adotado 
pelo artista.

Fora os causos grava-
dos antes da quarentena, 
o paraibano de Campina 
Grande prossegue envian-

do os áudios para a sua 
coluna, intitulada Enxerida 
no Contexto, transmitida 
semanalmente pela Rádio 
CBN, e também continua 
postando fotos e vídeos 
diariamente em seu per-
fil no Instagram. Porém, 
as apresentações agen-
dadas para participações 
em eventos – inclusive de 
cunho corporativo – na Pa-
raíba e em outros Estados 
do Brasil foram canceladas 
em virtude do isolamento 
social preventivo.

“Essa quarentena me 
pegou de surpresa”, con-
fessou Jessier Quirino. E, 
por causa disso, vem se 
precavendo contra a pan-
demia, que se espalhou 
pelo mundo. “Sou muito 
cumpridor das coisas. Te-
nho 66 anos de idade, já fiz 
duas cirurgias cardíacas, 
tenho um marcapasso para 
corrigir arritmia e válvulas 
cardíacas. Tenho um passo 
atrás e o outro também”, 
garantiu o poeta, em tom 
bem-humorado.

A suspensão da produ-
ção do Papel de Bodega – 
programa que inclui temas 
diversos, a exemplo do hu-
mor e pesquisa, e cujo tí-
tulo é homônimo ao livro e 
disco lançados pelo artista 
em 2013 – teve o intuito 
de evitar a aglomeração de 
pessoas, dentro da medida 
determinada pelas auto-
ridades. Além de Jessier 
Quirino, esse trabalho, que 
inclui gravações externas, 

envolve a família, a exem-
plos do seu filho, o músico 
Vítor Quirino, a sua sobri-
nha e o marido dela, Carol 
e Isaque Marques, respec-
tivamente.

Jessier pontuou que 
sempre teve o cuidado de 
manter uma espécie de 
reserva técnica de pro-
gramas do Papel de Bode-
ga gravada. “Ainda temos 
muito material inédito e 
acho que deve garantir a 
exibição no canal no You-
Tube até o próximo mês”, 
garantiu. “E, se em maio 
acabar esse material, eu 
vou pegar o meu celular 
e voltar a produzir novos 
programas”, adiantou.

Dedo de prosa virtual
Por causa do isolamen-

to social, Jessier contou que 
o estúdio onde grava o pro-
grama – localizado próximo 
a sua residência, no muni-
cípio de Itabaiana – está 
fechado. “Até os suportes 

dos equipamentos ficaram 
por lá, no estúdio. Não vou 
para lá por causa da poei-
ra, que pode causar gripe”, 
disse ele, que permanece 
em casa, com a esposa. “A 
minha casa é de oito quar-
tos e confortável. Mas o lu-
gar é barulhento, pois fica 
no Centro da cidade, sendo 
possível ouvir sons de mo-
tocicletas e automóveis. Há 
quem pense que o barulho 
só ocorre em grandes ci-
dades, mas em cidades do 
interior isso também acon-
tece”, comentou o artista, 
que chegou a fazer uma 
manifesto público contra 
os chamados paredões de 
som, anos atrás.

Por enquanto, é de sua 
casa que o artista vai traba-
lhando. Empunhando seu 
celular, ele grava seu pro-
grama semanal radiofôni-
co, no qual aborda vários 
temas e curiosidades vin-
culadas à cultura popular 
do Sertão nordestino.

Já pelo seu perfil no 
Instagram, cujo endereço é 
o @jessierquirino, o poeta 
posta diariamente material 
inédito. “Tiro a foto de um 
bode e escrevo algo sobre o 
animal. Ou de uma palmei-
ra e enxergo algo mais nes-
sa planta. Faço a tradução 
poética dessas fotografias”, 
exemplificou. “São dedos 
de prosa na rede social, o 
que considero uma exten-
são do meu trabalho”, ana-
lisou Jessier.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

‘Papel de Bodega’ 
na quarentena

Em tempos de isolamento social, programa do poeta Jessier Quirino 
conta com material inédito disponível no seu canal oficial do YouTube

Caso acabem os programas inéditos 
até o próximo mês, o contador de 
causos paraibano voltará a produzir 
seu conteúdo através do celular

Foto: Divulgação

 Tiro a foto de um 
bode e escrevo algo 

sobre o animal. Ou de 
uma palmeira e 

enxergo algo mais 
nessa planta. Faço a 

tradução poética 
dessas fotografias 

Programa recebeu nomes como Dedé Santana e a filha de Lampião
Diante da quarentena 

causada pelo Covid-19, Jes-
sier Quirino lamenta não 
poder usar seu estúdio para 
gravar o programa Papel de 
Bodega. Espaço esse que foi 
criado por causa do público e 
dos presentes e memorabilia 
que foram guardandos.

“Sou arquiteto. O meu 
estúdio é próximo a minha 
casa. O escritório de arquite-
tura foi desativado há uns 10 
anos, quando as atividades 
artísticas foram ocupando o 
meu tempo”, recordou. “Aí, eu 
fui levando para o estúdio ma-
terial artístico que recebia de 
amigos e durante as apresen-
tações, como garrafas, em-
balagens de produtos, rádio 
antigo e cachaças com rótulos 
fragmentados pela ação do 
tempo. Montei a bodega com 
tudo que você pode imaginar 
e há quem diga que só falta 
abrir o espaço, por serem os 
objetos reais”.

De acordo com o “dono 
da bodega”, já passaram pelo 
programa vários convidados, 
como Biliu de Campina, Brau-
lio Tavares, Flávio José, o tra-
palhão Dedé Santana, além 
da filha de Lampião, Expedita 
Ferreira Nunes, com a neta, 
Vera Ferreira.

O poeta contou que esta-
va em São Paulo (SP), no dia 
14 de março, acompanhado 
de sua esposa, quando soube 
das medidas anunciadas pelas 
autoridades para prevenção 
contra o novo coronavírus. “Eu 
fui lá para gravar o programa 
Sr. Brasil, da TV Cultura, apre-
sentado por Rolando Boldrin, 
que abriria a temporada 2020 
dessa atração. A gravação 
foi cancelada e até hoje não 

aconteceu, mas acho que 
venha a se realizar poste-
riormente”, informou Jessier 
Quirino. Ele acrescentou que, 
ao retornar à Paraíba naquele 
momento, por regressar de 
um Estado onde são registra-
dos muitos casos da doença, 
vem se mantendo separado 
da residência da sua sogra.

No entanto, apesar da 
situação trazida pelo Co-
vid-19, Jessier também está 

aproveitando o período de 
quarentena para produzir ou-
tras tarefas. “Estou realizando 
pesquisas e revisitando meus 
escritos. Sempre procurei dei-
xar o texto dormir para depois 
retomá-lo”, revelou.

Ele ainda acredita que 
tudo isso que vem ocorrendo 
na área sanitária traga algo 
de positivo para as pessoas. 
“Novos ventos venham com 
mais força, levando o lado 
humano a agir com mais 
afinco, mais responsabilidade, 
pois é uma coisa muito séria. 
A questão social vai mudar, 
com uma revisão das entida-
des com o governo, no qual 
os bancos também terão que 
ser participantes nessa nova 
ordem mundial e acredito 
que a tecnologia vai avançar 
também”, profetizou.

Antes da quarentena, o 
espetáculo mais recente do 
poeta paraibano foi Doidos 
de Juízo, show que era em-
balado por humor e música, 
e, nas palavras do próprio 
conhecedor da cultura popu-
lar nordestina, “uma home-
nagem à galeria de espíritos 
iluminados que habitam esse 
mundão de meu Deus, cada 
um, a seu modo, cometendo 
suas doidices”.

Através do QR Code acima, 
acesse o programa
‘Papel de Bodega’

 A questão social vai 
mudar, com uma revisão das 
entidades com o governo, no 
qual os bancos também terão 
que ser participantes nessa 

nova ordem mundial e 
acredito que a tecnologia vai 

avançar também 

Cenário do programa semanal produzido para a internet tem presentes e memorabilia do público e de amigos do artista campinense

Foto: Divulgação
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Estamos confinados. Pelo menos quem pode. 
Mas não há como esquecer dos inúmeros seme-
lhantes que estão tentando ajudar a salvar o pla-
neta das consequências da pandemia. Em áreas 
e setores essenciais à vida, à ciência, à saúde, 
eles prosseguem no dever inerente às profissões 
que abraçaram. Lixeiros, médicos, enfermeiros, 
pesquisadores, entregadores, operários, moto-
ristas, cozinheiros, caminhoneiros, funcionários 
de hospitais, de farmácias, de supermercados, 
padaria e outros tantos estabelecimentos que 
permanecem suprindo e atendendo à humanida-
de alarmada… E Sartre ainda disse que “o infer-
no são os outros”. Ai de nós sem esses outros eus 
de nós mesmos!

E os trabalhadores autônomos, ambulantes, 
picolezeiros, pipoqueiros, amendoinzeiros, qui-
tandeiros, que ganham em um dia o que come-
rão no próximo? Que prejuízo, que situação...

Não nos lembramos de ter vivido algo pare-
cido, com tal repercussão na vida e no cotidiano, 
pessoal, profissional, local e mundial. E olhe que 
já vivenciamos algumas situações que preocupa-
ram o mundo, mesmo quando viajamos em época 
de gripes suína, asiática, H1N1, assim como du-
rante ou logo após episódios de poeira exalada 
dos vulcões da Islândia, dos Andes, terremotos na 
Nova Zelândia, ondas de terrorismo, mas nada se 
compara com o que ora nos deparamos.

Esse corona nos tirou literalmente de letra, 
redundância em propósito! Uma freada brusca 
no ritmo da vida, sobretudo a urbana. Sim, pois 
fico pensando como estarão os cenários dos al-
pes austríacos, das ilhas de Kara, de Barrents, 
das praias de Beaufort, de Baffin, do lago Yessey, 
dos campos de neve da Sibéria?... Será que a au-
dácia do corona chegou a tanto? Bem, eles têm o 
paraíso. Voltemos à realidade...

E nós, como estaríamos se não fossem os 
outros, em Jean Paul? Como agora grita alto a 
solidariedade!... Como emerge a importância do 
conviver, do trabalhar, do usufruir aquilo que a 
humanidade fez e faz por nós, com tanto trabalho 
e dedicação.

Como brilham os livros nas prateleiras, as 
lembranças de outrora, as bibliotecas de músi-
ca e filmes. Como cantam na memória as ternas 
amizades, entre elas o abraço, o afago, doce e 
meigo de nós outros, dos que Sartre num rom-
pante de estresse ou agonia jogou para o infer-
no. Nem Dante chega a tanto...

E a Internet? Como esse canal se faz tão es-
sencial. Como estaria a população, de todas as 
classes, sem as redes que interagem, que infun-
dem e confundem?...

Mas há tanto o que fazer... Por nós e pelos ou-
tros. Por que não telefonar para aquela tia idosa, 
uma amiga de seu tempo, trocar umas palavras, 
uma ideia otimista... Está na hora de ajudar, seja 
orando ou meditando, emanando vibrações a 
criar na atmosfera o ambiente favorável de ins-
pirada harmonia. Nem de longe se imagina como 
assim auxiliamos no caminho da evolução...

Mas há tanto o que fazer... Tantas portas se 
abriram para a fraternidade. São ações e doa-
ções que se expandem de mãos dadas em busca 
do alívio aos mais necessitados. Adiante, contri-
bua, faça tudo que é possível com os dons que lhe 
couberam. Escreva, contribua, divulgue o que faz 
bem, esconda o que não faz. Semeie a esperança, 
multiplique o otimismo, a paz e a concórdia.

Um dia, lá na frente, haveremos de lembrar da 
maneira como agimos. Se foi p’ro bem comum ou 
pra semear discórdia. Se torcemos pelos outros 
ou por nossos interesses. Se unidos estivemos ou 
vibramos pelo inferno, que um dia abrigará os 
que dele usaram ou fizeram acreditar.

Não se engane, tudo passa. O corona, a qua-
rentena e as mazelas que vierem. Só não passam 
as lembranças que estarão na consciência. De 
culpa, de remorso, ou de paz e gratidão por si e 
pelos outros.

Mas há tanto
o que fazer...

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Lançado na já longínqua quadra 
cronológica dos anos 1990, mais pre-
cisamente em 1997, Filipeia e Outras 
saudades, de autoria do escritor, jorna-
lista e acadêmico Gonzaga Rodrigues, é 
uma prova cabal de que a obra de arte 
literária, conquanto inarredavelmente 
vinculada ao solo histórico e ao contex-
to temporal nos quais se insere, ganha 
estatuto de atemporalidade, emula 
contra a provisoriedade e se pereniza, 
ao atualizar, quando competentemente 
produzida, a função sinfrônica da lite-
ratura, sobre a qual se pronunciou Raul 
Castagnino em seu belo livro intitulado: 
Que é Literatura? 

Com Eduardo Portella, paradigma 
da crítica poética que se praticou no 
Brasil, o que decide a sorte ou o fracas-
so da obra literária não é o tema que 
ela aborda, mas sim o trabalho opera-
cionalizado no corpo da linguagem, sustentado pelo denso 
e libertário estatuto da literariedade, conceito nuclear da 
Teoria da Literatura surgido nos albores do Século 20 com 
os famosos arautos do Formalismo Russo. Linguagem essa 
que, rigorosamente correta em suas formulações gramati-
cais, sinaliza para o primeiro e fundamental mérito do livro 
de Gonzaga Rodrigues.

Gonzaga não apenas escreve, mas sabe escrever, ao 
acasalar, em seus admiráveis escritos, um perfeito consór-
cio entre forma e conteúdo, entre aquilo que ele diz e o 
modo como o diz, pressuposto basilar da estrutura compo-
sicional do texto literário, conforme os lúcidos arrazoados 
de Roman Yakobson. Para Rui Barbosa, a inteireza do espí-
rito principia no escrúpulo para com a linguagem, escrúpu-
lo esse do qual o criador de Notas do meu Lugar é portador 
em superior tonalidade.

O livro Filipeia e Outras Saudades ratifica à luz do que 
preconiza Affonso Romano de Sant’Anna, o acertado postu-
lado segundo o qual “não há gêneros maiores ou menores, o 
que há são pessoas maiores ou menores diante dos gêneros”, 
reflexão aduzida a partir da persistente e irritante posição 
adotada por certa crítica literária aferrada a processos hie-
rarquizadores de compreensão do fenômeno literário. Crítica 
essa que insiste relegar à crônica literária a condição de um 
gênero menor da literatura.

Da cidade do texto ao texto da cidade, o livro Filipeia e 
Outras Saudades permanece, na grande área de um mag-

nífico jogo chamado literatura, como 
um autêntico gol de placa, construído 
pelos dribles e fintas urdidos pelo lírico 
conúbio que o cronista estabelece entre 
os vetores da cuidadosa observação do 
cotidiano citadino; da imaginação sen-
sível e transfiguradora das experiências 
humanas mais significativas; da denún-
cia política e social mais incisiva, ainda 
que sutil, e, por fim, do memorialismo 
que não esconde a dolorida perplexida-
de diante da cidade irresistivelmente 
mutante. Aliás, no lúcido dizer de Paulo 
Mendes Campos no belíssimo livro O 
Anjo Bêbado, “as cidades mudam mais 
depressa que os homens”, arrastando
-os, por vezes ou quase sempre, a um 
crescente e irreversível processo de 
desumanização.

Muita casa e pouca fala, Passa sem 
me ver e As mangueiras são eloquentes, 

melancólicas e líricas constatações de que as cidades real-
mente se transformam de maneira tão irresistível e avassa-
ladora que, de uma hora para outra, o cronista vê-se perdido 
no meio da multidão. Tal realidade finda fazendo com que o 
cronista mergulhe num estado de quase anomia social, em 
cujo estuário as identidades ou o que delas resta sejam di-
luídas no corpo amorfo e desaquecido dos grandes aglome-
rados urbanos sem face e sem alma.Veem-se aqui, também, 
as preocupações do cronista diante das contumazes ações 
predatórias que o homem impõe à natureza.

Mas, como a obra de arte literária não é refém de um 
temário só, o cronicário de Gonzaga Rodrigues viaja por 
outras paragens e desemboca no porto da meditação social 
mais acendrada, com indesviável foco nas denúncias de um 
mundo injusto e cercado de opressão por todos os lados. 
Opressão que, no final das contas, é menos tributária deste 
ou daquele sistema socioeconômico que do coração autocen-
trado e egoístico do bichado ser humano.

Noutros patamares, Gonzaga Rodrigues evoca, com 
ternura, o código afetivo das amizades que, construídas ao 
longo do tempo, constituem-se em tônicos existenciais pode-
rosos na árdua caminhada da vida. Cronista maior da nossa 
Paraíba, Gonzaga Rodrigues faz da cidade de João Pessoa me-
nos um tema que uma personagem central de um particular 
romance, no qual se sobressaem momentos capitais da sua 
existência; menos um tema que um valor a ser cultivado pelo 
espírito visceralmente humanista do notável cronista.

‘Filipeia e Outras Saudades’

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

Na internet

André Morais e Nathalia Bellar fazem 
‘live’ intimista com música e poesia

Hoje, Nathalia Bellar e 
André Morais se encontram 
virtualmente para um novo 
projeto. O evento será uma 
live em formato intimista, 
com música e poesia, às 20h, 
que poderá ser acessado nos 
perfis dos artistas no Insta-
gram (@nathaliabellar e @
andremoraix).

Nathalia, que já vem ex-
plorado as ferramentas de 
transmissões ao vivo neste 
período de isolamento so-
cial, conta que percebe uma 
montanha-russa de senti-
mentos entre os profissio-
nais e amigos próximos. “São 
muitas informações. Após o 
choque de perceber o que es-
tamos passando no mundo, 
tentei continuar produzindo 
de alguma forma, mas tam-
bém é necessário pausar, às 
vezes. Precisamos nos adap-
tar, inclusive a essas novas 
formas de consumo que es-
tão surgindo. A gente preci-
sa se adequar às novidades, 
mas, antes de tudo, a gente 
precisa também entender o 
que estamos vivendo”. 

A cantora reforça a im-
portância da ferramenta en-
quanto possibilidade de se 
sentir produtiva em meio à 
pandemia. “É um contato que 
humaniza o trabalho artísti-
co, aproximando o músico do 

Transmissão da apresentação musical dos paraibanos acontecerá nos seus perfis do Instagram, a partir das 20h

Foto: Bruno Vinelli/Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

público. A gente se distancia, 
mas as lives nos aproximam 
de novo. Queria produzir 
algo e também saber como 
as pessoas estão se sentindo. 
Por isso, já fiz lives cantando 
composições de cantoras que 
me inspiram, como Adriana 
Calcanhotto, Marisa Monte e 
Vanessa da Mata. Também fiz 
cantando o repertório do Ca-
tavento, mais informal. Então, 
resolvi dar uma pausa de al-
guns dias e estou estudando 
a possibilidade de poder rea-
lizar essas transmissões pelo 
YouTube, inclusive para arti-
cular a divulgação do disco”.

Catavento, o primeiro 
álbum de Bellar, foi lançado 

em janeiro deste ano com um 
show produzido no Teatro 
Santa Roza, em João Pessoa, e 
apoio de financiamento cole-
tivo na internet.

O cantor e compositor 
André Morais, amigo próxi-
mo de Nathalia Bellar e, como 
define a cantora, seu “namo-
rado musical”, foi convidado 
para embarcar na transmis-
são desta quinta-feira.

O repertório contará 
com música e poesia, algo 
que, para ela, não poderia 
ser diferente. “Estou muito 
contente com esse encontro, 
os trabalhos de André me 
emocionam muito, a arte dele 
é algo visceral, que se asse-

melha bastante com a forma 
como eu enxergo a arte”, co-
menta a paraibana. 

A transmissão deverá 
ter cerca de uma hora de du-
ração e, de acordo com André 
Morais, a dupla não se encon-
trava para um projeto artísti-
co “há muito tempo”.

Com música e poesia 
entrelaçados, como defini-
do pelo compositor, haverá 
a inclusão de repertório dos 
dois em uma apresentação 
bastante próxima do público. 
“A ideia é que pareça que es-
tamos recebendo visitas em 
casa. Será uma conversa afe-
tuosa fazendo as pessoas che-
garem mais perto da gente”.

Foto: Divulgação
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Após a noite, na semana passada, quando 
a grande lua rósea de abril chegou, pela ma-
nhã observei o lírio branco que fagueiro sur-
giu no pequeno jardim de nossa casa.

Nos dias anteriores, a cada entardecer, 
olhava para o nascente para acompanhar a lua 
que chegaria lentamente por entre o telhado 
dos prédios, mas, absorvido na espera, sem dá 
conta, num recanto de nosso quintal, entre as 
roseiras e miniaturas de plantas, o lírio des-
pontava esplêndido.

Depois da madrugada silenciosa, o lírio 
estendia a palma umedecida pela neblina da 
aurora, aguardando os retardados raios do 
sol para mostra-se esplêndido.

Se na noite o luar motivava o silêncio e lem-
branças, durante a manhã, as flores ajudaram a 
repelir a agonia do isolamento preventivo.

Há um rumorejo familiar de inofensivos 
insetos naquele espaço que me ponho a obser-
var. O frescor da cidade silenciosa a desbragar 
lembranças de minha adolescência em Serra-
ria, quando me recolhia ao silêncio campestre 
construindo sonhos irrealizáveis.

As palavras que escutava quando lá mo-
rava ressoam em meu coração. Mas nada me 
entristece. Ao contrário, o luar e os lírios tra-
zem o frescor para minha alma e minguam a 
distância entre nós.

Como no poema de Heine, “de curiosa, a 
lua lança toda a luz de sua graça”, nos lírios 
encrespados pela brisa da manhã lembravam 
você. Este mesmo Heine que hoje me faz per-
ceber que “as árvores são verdes porque ver-
de é bom para os olhos”, tarde encontrei para 
me descobrir na paisagem da minha terra.

Ao tempo de adolescente, permitam reve-
lar, mesmo não entendendo, como o pastor de 
nuvens, gostava de olhar o transparente luar de 
Serraria, andava por entre as flores que cres-
ciam na beira dos caminhos e sentia a brisa 
fresca nas noites de verão. Carregava comigo 
aquela que somente tarde a encontrei e, vendo 
a lua grande de abril e os lírios do quintal, com 
alegria lembro-me dela que os cultiva.

Foram poucos dias, mas na minha viagem 
de contemplação à lua e aos lírios neste mês 
de abril pude observar que viajar faz parte 
de nossas necessidades, mesmo que seja uma 
viagem ao redor de nós mesmos, uma viagem 
pelos livros, pelas histórias dos outros.

A literatura está repleta de narrativas de 
viagens, a começar pelas mais antigas, como as 
que estão na Ilíada e na Odisseia, ou nos relatos 
de Goethe, nas aventuras de Cervantes, de Júlio 
Verne ou nos Grandes Sertões Veredas.

A lua rósea de 
abril e os lírios

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

Poeta Alemão Heinrich Heine (1797-1856), “o último dos românticos”

Abertas inscrições para artigos 
do Patrimônio Cultural Imaterial

A Política de Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Ima-
terial está completando 20 
anos de atuação em lingua-
gens que atribuem reconhe-
cimento, promoção e preser-
vação de bens culturais do 
povo brasileiro. Como parte 
da celebração do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan), estão 
abertas as três chamadas 
para inscrições de artigos, 
que resultarão em publica-
ções impressas e digitais.

O envio pode ser realiza-
do até 15 de junho e os textos 
devem abordar diferentes óti-
cas sobre experiências, execu-
ção e perspectivas relativas à 
Política de Salvaguarda.

Uma das chamadas é 
destinada a apresentar a vi-
vência dos detentores junto 
às ações da Política, que já 
registrou 48 bens culturais 
como Patrimônio Cultural 
do Brasil. A outra trará como 
foco o trabalho técnico rea-
lizado por servidores do 
Iphan na área do Patrimônio 
Imaterial. Os artigos selecio-
nados nesta chamada espe-
cífica comporão o primeiro 
número da coleção Cadernos 
Salvaguarda de Bens Regis-
trados. Já a terceira chama-
da tem como tema central o 

Inventário Nacional de Refe-
rências Culturais (INRC), que 
também celebra 20 anos de 
aplicação em todo o territó-
rio nacional.

Desta iniciativa, podem 
participar servidores e ex-
servidores do Iphan, pesqui-
sadores e membros de insti-
tuições parceiras que tenham 
atuado em projetos que utili-
zaram o INRC; e detentores 
de bens culturais que parti-
ciparam de Inventários em 
suas próprias comunidades. 
Os artigos das três chamadas 
deverão ser inéditos e podem 
ter coautoria de, no máximo, 
três profissionais. 

O Decreto nº. 3.551, de 4 
de agosto de 2000, instituiu 
o Registro de Bens Culturais 
de Natureza Imaterial e criou 
o Programa Nacional do Pa-
trimônio Imaterial (PNPI). 
Desde então, o Iphan já re-
gistrou 48 bens como Patri-
mônio Cultural do Brasil e 
já concluiu em torno de 160 
Inventários Nacional de Re-
ferências Culturais.

As três publicações do 
Iphan, resultado dos artigos 
selecionados, visam celebrar 
e refletir sobre a trajetória e 
perspectivas de atuação des-
sa Política, produzindo quali-
ficados conhecimentos sobre 
o instrumento brasileiro re-
conhecido internacionalmen-
te como referência na área do 

Patrimônio Cultural de natu-
reza imaterial. 

Premiação na área
A maior premiação na-

cional do campo do Patrimô-
nio Cultural, o Prêmio Rodri-
go Melo Franco de Andrade, é 
promovida pelo Iphan e pre-
tende valorizar programas 
que incentivem a preservação 
dos bens culturais do país. As 
inscrições podem ser feitas 
através do site do Iphan.

Entre as 175 ações pre-
miadas de todo o país em 33 
anos de existência, quatro 
delas são paraibanas: Progra-
ma Integrado de Preservação 
do Patrimônio Cultural da 
cidade (2009), da Prefeitu-
ra de João Pessoa; Oficina de 
Salvaguarda e Restauração: 
Areia e seus Museus (2012), 
da Associação dos Amigos 
de Areia (AMAR); Museu do 
Patrimônio Vivo de João Pes-
soa (2013), do Coletivo Jara-
guá; e Memórias e colabora-
ções através do audiovisual 
(2014), da Associação Cultu-
ral de Zabelê (Ascuza).

Todos que atuam na ges-
tão, preservação, valorização 
e promoção do Patrimônio 
Cultural podem participar da 
premiação. Serão seleciona-
das 12 ações no campo do Pa-
trimônio Cultural Brasileiro 
e cada premiado receberá o 
valor de R$ 20 mil. 

Para participar, os pro-
ponentes deverão acessar o 
formulário de inscrição, dis-
ponível no site do Iphan, até 
o dia 18 de maio. As ações 
serão pré-selecionadas pe-
las Comissões Estaduais, 
compostas por represen-
tantes das diferentes áreas 
culturais de cada Estado, 
presidida pelo superinten-
dente. As ações vencedo-
ras na etapa estadual serão 
analisadas pela Comissão 
Nacional de Avaliação, for-
mada pela presidência do 
Iphan e por 21 jurados que 
atuam nas áreas de preser-
vação ou salvaguarda do 
Patrimônio Cultural. O re-
sultado final do concurso 
deverá ser divulgado até o 
dia 30 de agosto de 2020, 
no site do Iphan.

Iphan

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima,  
acesse para se inscrever no 

Prêmio Rodrigo Melo

Textos devem abordar diferentes óticas
sobre experiências, execução e perspectivas

relativas à Política de Salvaguarda

Parte das comemora-
ções do Ano Cultural dedi-
cado ao artista paraibano, 
o Concurso de grafite Muro 
Mestre Sivuca foi suspenso 
devido a crise causada pela 
pandemia mundial do novo 
coronavírus (Covid-19).

De acordo com infor-
mações do presidente da 
Comissão de Licitação da 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), Valmir 
Silva, o evento está suspen-
so por conflito de datas: a 
segunda etapa do concurso 
aconteceria nesta semana, 
porém, como o decreto do 
Governo do Estado de qua-

rentena vai até o dia 19, o 
choque no calendário moti-
vou o adiamento.

Ainda segundo Valmir 
Silva, por enquanto não há 

nova data definida para a re-
tomada do concurso. Ela será 
divulgada após o encerra-
mento das medidas preven-
tivas de isolamento social.

O objetivo do concurso 
cultural é estimular a ocupa-
ção do muro da Rádio Taba-
jara, em João Pessoa, divulgar 
a arte do grafite para a popu-
lação, preservar o patrimônio 
histórico e cultural, tocar a 
efetividade do público, espe-
cialmente aos jovens, acer-
ca da memória local e dos 
ícones culturais da Paraíba, 
além de promover manifes-
tações artísticas, desafiando 
a produção de projetos que 
atraiam a população para as 
áreas públicas.

O tema é a música ‘For-
ró da Bicharada’, de Paulinho 
Tapajós e Sivuca.Arte do concurso será realizada no muro da Rádio Tabajara, em João Pessoa

Ano Cultural

Concurso de grafite ‘Mestre Sivuca’ 
é suspenso por causa da quarentena

Foto: Ortilo Antonio



Feito em parceria com o Sebrae-PB, o conteúdo em vídeos-aulas é oferecido para inscritos no programa 

Empreender PB disponibiliza 
curso de capacitação on-line
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O Programa Empreender 
PB, numa parceria com o Se-
brae-PB, está disponibilizando 
o curso de capacitação on-line 
por meio de vídeo-aulas. As 
pessoas inscritas no programa 
e que se encontram na fase de 
capacitação, podem acessar 
o link www.sebrae.com.br/
sites/portalsebrae/cursoson-
line e assistir as aulas dos cur-
sos obrigatórios: Identidade 
Empreendedora, Aprender a 
Empreender e Gestão Finan-
ceira. As aulas começaram a 
ser disponibilizadas na terça-
feira.

O portal do Sebrae tam-
bém disponibiliza outros cur-
sos complementares, como por 
exemplo Marketing e Captar 
Recursos. Ao finalizar os cur-
sos obrigatórios, o participante 
deverá emitir o certificado di-
gital e enviar para o WhatsApp 
98600-7888 ou para os e-mails 
patriciafaria@empreender.
pb.gov.br e sergiofeitosa@em-
preender.pb.gov.br . 

O passo a passo para 
realização dos cursos está 
disponível no site do Em-
preender no endereço www.
empreender.pb.gov.br . Caso o 
empreendedor não tenha co-
nhecimento se está apto para 
a capacitação, a informação 
também pode ser adquirida 

no site do Programa na con-
sulta de processo.

De acordo com a gerente 
de capacitação do Programa 
Empreender PB, Patricia Fa-
rias, os cursos on-line ofere-
cem uma série de vantagens 
para o empreendedor. “Ao rea-
lizar a capacitação à distância, 
o participante não precisa sair 
do conforto da sua casa, se 
mantém seguro para partici-
par do treinamento e possui 
uma flexibilidade de horário. 
Assim, evita-se o contato di-
reto com outras pessoas e 
aglomerações, além de conse-
guirmos promover uma maior 
agilidade às etapas dos pro-
cessos. Os cursos são de fácil 
acesso e para quem não tem 
habilidade com a internet, te-
mos um passo a passo que se 
encontra no site do Empreen-
der PB”, comentou.

O curso de capacitação é 
uma das etapas de concessão 
obrigatória que o empreen-
dedor participa para o rece-
bimento do crédito. Nesse 
momento, são apresentadas 
noções básicas de empreen-
dedorismo e os participantes 
absorvem oportunidades de 
se adaptarem para o mercado 
de trabalho, bem como a ava-
liação das melhores formas de 
investimento. Empreendedor precisa passar pelo curso de capacitação, etapa obrigatária para que possa receber o crédito do programa do Governo da Paraíba 

Foto: Fotos Públicas

Para os ganhadores

Campanha Nota Cidadã amplia forma de pagamento
Devido à adoção de 

medidas econômicas tem-
porárias e emergenciais 
para o combate aos efeitos 
da Covid-19, o Governo da 
Paraíba ampliou a forma 
de pagamento aos ganha-
dores dos prêmios da cam-
panha Nota Cidadã.  Por 
meio do Decreto nº 40.177, 
publicado no Diário Oficial 
do Estado, o governador 
João Azevêdo autorizou o 
pagamento do prêmio aos 
ganhadores também por 

meio de crédito em sua 
conta corrente bancária. 

Até então, o pagamen-
to era realizado apenas 
por cheque nominal, de 
forma presencial, na Lo-
teria Estadual da Paraíba 
(Lotep), em João Pessoa, 
ou nas unidades de repar-
tições fiscais no interior 
do Estado. Agora, com o 
novo decreto, os 21 ganha-
dores deste mês de abril 
podem também optar em 
receber a premiação em 

dinheiro por transferência 
bancária.

Como as repartições 
públicas do Estado estão 
fechadas, devido às medi-
das de isolamento social 
para evitar a disseminação 
da Covid-19, a Secretaria 
de Estado da Fazenda (Se-
faz) e a Lotep esclarecem 
sobre como será o pro-
cedimento do pagamen-
to dos prêmios.  Além do 
contato pela Lotep, ini-
cialmente, com todos os 

ganhadores, eles também 
podem contactara Lotep 
com os seguintes canais de 
comunicação: por e-mail 
(lotep@lotep.pb.gov.br), 
pelo WhatsApp (83) 8133-
5949, ou por mensagem 
no direct do Instagram @
lotep.pb.

Para receber os prê-
mios, os ganhadores vão 
precisar encaminhar, via, 
e-mail da Lotep, os seguin-
tes documentos para aber-
tura do processo de paga-

mento: documento oficial 
de identidade com foto; o 
comprovante de residência 
e dados da Conta Corrente 
bancária.

Como concorrer
Para concorrer aos 21 

prêmios mensais da campa-
nha Nota Cidadã que tota-
lizam R$ 60 mil em dinhei-
ro, o cidadão precisa fazer, 
antes de tudo, um cadastro 
único no portal digital do 
governo no link https://

portaldacidadania.pb.gov.
br/Login/Cadastrar. 

O cadastro solicita 
apenas o nome completo; 
número do CPF; data de 
nascimento; e-mail e a cria-
ção de uma senha. Além do 
cadastro, o cidadão deve 
exigir a inclusão do CPF 
nas compras do comércio 
local como supermercados, 
farmácias, padarias e pos-
tos de combustíveis que 
são serviços essenciais e 
continuam abertos.

som do Scorpions era uma de suas 
companhias preferidas. Naquela 
manhã, enquanto outros escutavam 
forrós plastificados, esperando mais 
um jogo da Seleção, pelos ouvidos e 

pelo coração do poeta Cristiano Luís já haviam 
passados mais de dez vezes os sons de “Send 
me an angel”.

Cristiano tinha algumas dificuldades, 
como a de explicar ao seu pai que estudar 
Letras representava mais a sua vida do que ser 
médico, advogado ou engenheiro. Explicar aos 
amigos que noites de “baladas” não eram de 
seu interesse.

Nascido e criado em São Paulo, o jovem 
poeta não passava mais de um mês sem entrar 
num museu de arte, num sebo literário, num 
teatro... Sua preferência maior era nos finais 
de tardes ir à Livraria Cultura, na Paulista, e 
viajar entre grandes, velhos e novos autores, 
não importando nacionalidades e tendências 
estéticas. Chegava a praticar rituais, como 
depois da morte de José Saramago, quando 
transformou seu quarto num minilconsulado 
particular de Portugal.
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No ano passado, quando no Bloomday, 
passou o dia inteiro fazendo de conta que 
São Paulo era Dublin.

Primeiro foi para a calçada do Shopping 

Um jovem escritor em São Paulo   Como morreu 
Gatsby, Jay Gatsby, “O 
grande Gatsby” de F. 
Scott Fitzgerald?
          O Gatsby descri-
to pelo romancista 
“maldito no paraíso”, 
que morreu em 1940. 
O personagem Gatsby 
e seu autor viveram 
o mundo febril da 
“geração perdida” 
numa épocaposterior 
à Primeira Guerra. 
           “Havia apenas 
um leve, quase imper-
ceptível movimento 
de água, causado pelo 
fluxo que, partindo de 
uma extremidade da 
piscina, se escoava na 
outra, em direção dos 
drenos. Com pequenas 
ondulações, o colchão 
pneumático movia-se, 
de maneira irregular, 
sobre a água. Uma 
ligeira lufada de vento, 
que mal enrugou a su-
perfície, foi o bastante 
para modificar, por 
acaso, o seu curso 
acidental. O toque de 
um ramo fê-lo girar 
lentamente, revelando 

como um obstáculo de 
trânsito, um círculo 
vermelho sobre a 
água”. 
         Era o sangue de 
Gatsby. 
         Era a maneira 
de F. Scott Fitzgerald 
descrever o mundo 
que tanto amou e 
detestou. 
         “Belos e malditos” 
confirmaria a posição 
do autor como cronis-
ta da juventude deses-
perada e desenfreada 
do seu tempo.

Fitzgerald

Higienópolis e distribiu cem resumos bio-
graficos de James Joyce que imprimiu em seu 
computador. 

Em seguida, foi para a parte mais antiga 
do bairro e, como fazia muito frio em junho, 
brincou de ser irlandês e estar em Dublin. 

De lá foi a um quarteirão somente com 
bares de classe média e, num deles, pediu uma 
dose de uísque sem gelo e ficou falando alto 
em inglês. Ninguém o interrompia. Pensavam 
que era um jovem louco.

Voltou para o apartamento e dormiu 
alegre, pensando que tinha ganho mais uma 
batalha contra “os idiotas do mundo”.

nnnnnnnnnn

O maior amor de Cristiano Luís estava

na literatura. Por isso, nenhum de seus 
namoros tinha durado mais de um mês. Sua 
companhia feminina preferida era Clarice 
Lispector (foto).

Recentemente, tomou uma decisão: o 
título de seu primeiro livro de poemas seria 
“Minha alma gêmea nasceu no dia em que 
fiquei nu”.
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Cristiano Luís disse à sua última na-
morada que desejava ter Fernando Pessoa e 
Augusto dos Anjos como amigos. 

De repente, até pensou que Pessoa e 
Augusto eram mesmo amigos seus; Cris-
tiano apenas não soube como provocar o 
encontro.

Se não fosse possível Pessoa ou 
Augusto, alguém como Marguerite Your-
cenar ou seu “personagem” Adriano, ou 
então as projeções múltiplas do que foi e 
do que seria.

Conheci Cristiano Luís numa visita que 
fiz ao Museu de Arte de São Paulo. Ficamos 
amigos e cheguei a dizer-lhe, uma semana 
depois, que se nos fosse dado o direito de 
conversarmos, a qualquer hora, com “vivos” 
e “mortos”, aprenderíamos generalidades 
profundas de filosofia, inclusive aquela de 
que “Deus está em toda a parte, exceto em 
si próprio”. 

O
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Endividamento
O Ministério da Economia divulgou nota técnica ontem 
alertando sobre dificuldades que o Tesouro Nacional pode 
ter para financiar ajuda aos estados.  Página 14
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Iniciativa do governo será encaminhada à ALPB e prevê punição para quem for flagrado descumprindo a legislação

O governo do estado enca-
minha hoje para a Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB) um 
projeto de lei que obriga o uso de 
máscara em locais públicos a par-
tir do dia 4 de maio. A intenção, 
segundo o governador João Aze-
vêdo (Cidadania), é combater a 
propagação do novo coronavírus 
(Covid-19) no estado.

O projeto pretende punir 
quem for flagrado sem o equipa-
mento em locais como supermer-
cados, bancos, farmácias, entre 
outros. “Esse projeto é para que 
as pessoas, estando em ambien-
tes públicos, sejam obrigadas a 
utilizar máscara, que pode ser de 
pano, porque, de certa forma, ela 
diminui a possibilidade de conta-
minação”, explicou o governador, 
em entrevista concedida ontem 
à Rádio Tabajara (105,5 FM), no 
programa ‘Fala Paraíba’.

Para Azevêdo, medidas 
como reabertura do comércio, 
adotadas nos municípios de Pa-
tos (Sertão) e de Campina Gran-
de (Agreste), são temerárias. “Os 
gestores que estão assumindo 
essa responsabilidade podem 
ter que vir, brevemente, a pedir 
desculpas com relação a essa 
tomada de decisão”. O governa-
dor disse ainda que vai buscar 
a reversão das decisões. “Não é 
prudente reabrir (o comércio) 
neste momento e vamos buscar 
o Ministério Público e a Justiça 
para preservar vidas”.

A Paraíba, segundo infor-
mações do governo, está na cur-
va ascendente de contaminação 
do vírus, o que aumentaria as 
chances de transmissão. O go-
vernador lembrou os óbitos re-
gistrados no estado, destacou 
que há mais de dois milhões de 
infectados no mundo – com mais 
de 26 mil mortes – e lamentou 
que alguns ainda minimizem a 
doença. “É triste, porque a igno-
rância vai matar. As pessoas pre-
cisam tomar consciência de que 
é preciso se proteger e fazer o 
isolamento social, e, quando sair 
de casa, utilizar máscara”.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Projeto vai obrigar uso de 
mascára em espaço público

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

Pelas Prefeituras

Pacote de ações
O prefeito de Campina Grande, Rome-
ro Rodrigues (PSD), anunciou através 
de uma live um pacote de ações, pro-
vidências, critérios e condições para a 
retomada gradual e experimental das 
atividades econômicas em Campina 
Grande, a partir da próxima segunda-
feira, 20. Uma das medidas de impac-
to é a distribuição de, neste primeiro 
momento, 500 mil máscaras com a po-
pulação, que serão distribuídas nos se-
tores comerciais, além de Terminal de 
Integração, distritos, pontos de táxis, 
arcas e bancos.

Saque de parte do FGTS
Em decisão inédita, Justiça Federal na 
Paraíba autoriza saque de parte do FGTS 
de empregado que teve atividades sus-
pensas devido à pandemia. A decisão 
foi proferida na terça-feira (14), deter-
minando a liberação do valor corres-
pondente a um salário mínimo da conta 
vinculada do FGTS de trabalhador cuja 
empresa foi afetada diretamente pela 
pandemia global provocada pelo coro-
navírus. O juiz considerou a situação ex-
cepcional que a economia mundial vive 
e a situação de calamidade pública pre-
vista na lei.

Prefeito afastado
O prefeito da cidade de São José de La-
goa Tapada, Cláudio Antônio (PSD), teve 
o mandato cassado por unanimidade na 
terça-feira (14), após julgamento no Su-
premo Tribunal Federal (STF). Com a de-
cisão, quem assume os destinos da pre-
feitura a partir de agora é o vice-prefeito 
Mazinho Formiga. O prefeito afastado é 
acusado de improbidade administrativa 
por transferir funcionário público por 
perseguição política.

Trabalho à distância
Desde o início da adoção do regime de 
trabalho remoto no Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB) – 18 de março –, com 
vistas a conter a disseminação do coro-
navírus (Covid-19), foram registrados o 
cumprimento de 102.451 mil atos (até 
o último dia 12). Em 26 dias, a produ-
tividade do Judiciário estadual contabi-
lizou a prolatação de 18.177 sentenças, 
15.689 decisões, 68.488 despachos e 
102.451 atos cumpridos.

Contingenciamento
O Diário da Justiça Eletrônico (DJe) trou-
xe na edição do último dia 13 a portaria 
subscrita pelo defensor público-geral da 
Paraíba, Ricardo Barros, que institui um 
Plano de Contingenciamento de Despe-
sas, com o objetivo de manter o equilíbrio 
orçamentário e financeiro no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado. As medi-
das estão definidas na portaria 246/2020 
e seu cumprimento será fiscalizado pa-
ralelamente pelo Comitê de Crise criado 
diante do estado de calamidade pública 
decorrente do Covid-19 decretado.

De olho em Bayeux
A promotora de Justiça Maria Edlígia 
Chaves Leite, do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), determinou o acompa-
nhamento dos gastos feitos pela prefei-
tura de Bayeux destinados ao enfrenta-
mento e combate ao novo coronavírus 
na cidade. Publicada no Diário Eletrô-
nico do Ministério Público, a medida 
também fiscalizará os gastos oriundos 
da abertura de crédito especiais com 
aprovação do projeto de Lei 01/2020, 
destinados às secretarias municipais 
em Bayeux.

Justiça & Adjacências

Questionado sobre a reedi-
ção do decreto que determina 
medidas de combate ao corona-
vírus em todo o estado (impondo 
o isolamento social e fechamento 
de alguns serviços) e que termi-
na no próximo dia 19, o gover-
nador destacou que a tendência 
é de uma nova medida. “Estamos 
nessa direção. Ajustando os úl-
timos detalhes, porque há ne-
cessidade. Quando se passa de 
150 casos (situação da Paraíba) 
o número começa a dobrar entre 
48 horas e 72 horas. Isso faz com 
que as nossas projeções para da-
qui a sete dias seja de mais 550 
casos na Paraíba”, alertou.

Queda na receita
A crise provocada pela pan-

demia de coronavírus já afeta os 
cofres públicos e, na avaliação do 
governador durante a entrevista 
à Tabajara, a queda na receita é 
natural. “Com relação ao ICMS 
haverá uma perda em torno de 
50% na arrecadação e isso pre-
judica o funcionamento da má-
quina estatal”, calculou. Azevê-
do informou que o governo tem 
despesas em todos os lugares 
possíveis e concentrado gastos 

somente nas áreas da saúde e da 
segurança. “Fizemos a devolução 
de 400 carros que eram locados 
ao estado, o que vai gerar uma 
economia grande de combustí-
vel”, exemplificou.

Ao comentar sobre o projeto 
que tramita no Congresso Nacio-
nal para garantir o envio de re-
cursos aos estados e municípios 
nesse período de pandemia, o 
gestor ressaltou que ele será im-
portante para auxiliar nas ações. 
“Esse projeto é fundamental para 
o estado e espero que os senado-
res paraibanos votem pela apro-
vação”, afirmou, pedindo aos 
senadores que vão votar o texto 
(aprovado na Câmara Federal) 
que não o modifiquem.

Ainda durante a entrevista, 
João Azevêdo falou sobre casos 
de aglomerações de pessoas em 
bancos e informou que esteve re-
unido com representantes da ca-
tegoria para definir ações. “Onde 
se formam as filas não está ha-
vendo controle e é isso que es-
tamos buscando. Vamos montar 
um plano para que o governo 
do estado, junto com os bancos, 
encontre uma alternativa para 
organizar essas filas que se for-

mam por conta de pagamentos 
de benefícios”.

João Azevêdo também não 
descartou o apoio do Exército 
para evitar as aglomerações. “Fa-
rei um pedido de audiência junto 
ao Grupamento de Engenharia 
para que possamos verificar se 
existe a possibilidade de utiliza-
ção dos militares para ajudar nes-
sa organização. Já pedimos aos 
bancos para enviar quais as agên-
cias que têm mais problemas”. O 
gestor destacou que a Polícia Mi-
litar também fará rondas e a rede 
bancária deverá ampliar os fun-
cionários que fazem guarda.

Pertencente ao grupo de ris-
co, o governador fez questão de 
reforçar que tem seguido as re-
comendações de prevenção. Ele 
também fez a avaliação de que há 
possibilidade de iniciar a testagem 
rápida para identificar o Covid-19 
já no início da próxima semana, 
com os equipamentos adquiridos 
na China. Ele salientou, no entan-
to, que os testes serão destinados 
para quem apresentar sintomas 
da doença. Além disso, os profis-
sionais da saúde e da segurança 
começaram a ser testados com 
equipamentos já adquiridos.

Foto: Secom-PB

Para o governador da Paraíba, João Azevêdo, o uso de máscara vai diminuir a possibilidade de contaminação pelo coronavírus

Sessão remota

Presidente da ALPB defende participação 
do setor privado no combate ao Covid-19

“Estamos numa situação 
de guerra e, como represen-
tantes do povo da Paraíba, de-
vemos requerer participação 
também do setor privado nas 
ações de combate ao corona-
vírus”. A afirmação foi feita 
ontem pelo presidente da As-
sembleia Legislativa, deputa-
do Adriano Galdino (PSB), ao 
contestar, durante sessão por 
videoconferência, pronuncia-
mento do deputado Eduardo 
Carneiro (PRTB), que questio-
nou projetos e propostas de al-
guns parlamentares no sentido 
de que, além do governo do es-
tado, grandes supermercados 
também deveriam contribuir 
com o combate à pandemia.

Para Adriano Galdino, o 

momento é especial e não se 
deve cobrar ações somente 
da parte do governo do esta-
do e dos prefeitos paraibanos. 
“Muitas empresas que estão 
funcionando, especialmente 
essas de maior porte, como 
são os supermercados, estão 
faturando nesse período e 
também devem dar sua par-
cela de contribuição”, afirmou 
Adriano Galdino.

Em aparte de apoio ao 
posicionamento do presi-
dente, o líder da bancada do 
governo, deputado Ricardo 
Barbosa (PSB), lembrou que 
o Carrefour, por exemplo, já 
anunciou uma doação nacio-
nal envolvendo recursos na or-
dem de 50 milhões, e que esse 
supermercado não tem esta-
do sozinho nessas ações, por-
que outros também já teriam 

anunciado doações.
“O governador João Aze-

vêdo (Cidadania) vem promo-
vendo todo o esforço possível 
no sentido de que a Paraíba so-
fra menos diante desse proble-
ma, mas é natural e necessário 
que esses grupos empresariais 
privados também se manifes-
tem”, afirmou Ricardo Barbosa 
que, depois de sua fala, foi se-
guido por outros parlamenta-
res que também manifestaram 
apoio aos argumentos do pre-
sidente Adriano Galdino.

Autorização
Na sessão remota de on-

tem, foi aprovado o Projeto 
de Lei 1.581/2020, de autoria 
do deputado estadual Wilson 
Filho (PTB), que autoriza o 
uso do Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza no Es-

tado da Paraíba (Funcep-PB) 
para combater epidemias. O 
PL altera o artigo 1º da Lei 
nº 7.611/2004, que institui o 
Funcep-PB, para adequá-la ao 
momento de pandemia do co-
ronavírus, que está atingindo o 
Brasil e o mundo.

Calamidade
A pauta da sessão de on-

tem contou com dezenas de 
matérias, boa parte delas re-
lacionada à pandemia, e uma 
delas trazendo aprovação de 
calamidade pública para deze-
nas de municípios da Paraíba.

Subiu, ontem, de 164 para 
204 a quantidade de municípios 
da Paraíba em estado de calami-
dade pública provocada pelo co-
ronavírus. Os deputados apro-
varam pedidos apresentados 
por mais 40 prefeitos do estado.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com



O Ministério da Econo-
mia divulgou nota técnica on-
tem, alertando sobre dificul-
dades que o Tesouro Nacional 
pode ter para emitir dívida 
com o objetivo de financiar 
o projeto aprovado pela Câ-
mara dos Deputados que re-
compõe perdas de ICMS e ISS 
para Estados e municípios. 
O documento sugere que a 
União pode entrar em grave 
crise de endividamento, caso 
a proposta - considerada um 
“cheque em branco” para os 
governos regionais - também 
seja aprovada pelo Senado.

Na segunda-feira, dia 
13, a Câmara aprovou texto 
que prevê a cobertura inte-
gral pela União das perdas 
com ICMS (estadual) e ISS 
(municipal) de maio a ou-
tubro deste ano, além da 
suspensão de parcelas de 
dívidas com o governo fe-
deral e bancos públicos. 
De acordo com a nota técnica 
do Ministério da Economia, 
se a perda de arrecadação 
dos governos regionais for 
de 30% no período, o im-
pacto fiscal total do projeto 
em 2020 chegaria a R$ 93 
bilhões, sendo que os R$ 84 
bilhões em transferências a 
Estados e municípios preci-
sam ser cobertos com novas 
emissões de títulos públicos 
pelo Tesouro Nacional. 

Pasta da Economia mostra dificuldades que terá o Tesouro Nacional para financiar projeto de ajuda a estados

Ministério alerta sobre crise 
de endividamento federal

Brasil-Mundo
Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Brincantes da luz

Raquew 
criticadasmidias@gmail.com

Sandra 

Em meados dos anos 1990 eu conheci um cole-
tivo de fotógrafos paraibanos que transformaram a 
cena das artes visuais, ao colocarem em evidência a 
Fotografia num território que de forma rara consi-
derava a imagem fotográfica como arte, linguagem. 
O circuito das Artes Visuais da Paraíba pouco dava 
a atenção ao circuito da Fotografia. Assim, ao co-
nhecer a Agência Ensaio, conheci também o fotógra-
fo e curador, Ricardo Peixoto, que desde esse perío-
do vem inspirando muita gente que se sente tocado 
espiritualmente pela fotografia. 

 Para além de fazer pensar sobre as técnicas, 
pura e simplesmente, a trajetória do profissional 
como arte-educador, tem nos provocado fortemen-
te, subjetivamente, ao buscar na imensa escuridão, 
os rastros e lampejos necessários às escrituras de 
Luz. 

 Honestamente, nunca pensei ser tão desa-
fiador, começar a ref letir sobre  imagens, passan-
do por um caminho desconstrucionista em torno 
da técnica. Uma coisa foi ler Walter Benjamin, Su-
san Sontag, Donna Haraway, Teresa de Lauretis, e 
o que essas leituras somaram a minha percepção 
sobre o mundo imagético, interpretativo, da repro-
dutibilidade técnica às tecnologias discursivas do 
poder. Outra experiência, totalmente sensorial, tem 
sido vivenciar um conhecimento nada convencional, 
proporcionado por Ricardo Peixoto, nos ciclos dos 
Brincantes de Imagens. 

 A proposta teve início em 2019. O ciclo se 
traduz claramente num movimento, como se defi-
ne, na voz dos que dele participam, “numa aventura 
sensorial”. Eu peguei o movimento não em sei início, 
mas em seu percurso. E fui acolhida por pessoas que 
como eu, amam a fotografia, e que fazem dela parte 
de seu modo de ser e existir. Mesmo acabrunhada, 
fui me dando conta, presencialmente, nos momen-
tos dos encontros do Coletivo, e não presencialmen-
te, nos espaços das trocas à “distância”, mediados 
por celulares, ou computadores, do desafio imenso 
de experimentar a construção da imagem entenden-
do o sentido vital da respiração.

 Imagem-pulsação. Rito de muitas passagens. 
Confesso que por vezes tinha até medo de escutar 
as provocações para seguir “vendo” e compondo 
nas escrituras da Luz, o invisível, na busca por uma 
narrativa imagética que não estivesse ancorada nos 
dispositivos técnicos, embora deles dependessem, 
de certo modo. Sentir a pulsação da respiração na 
direção de um movimento interno, focado nas emo-
ções, e na conexão, não com os dispositivos tec-
nológicos, mas na energia vital, e nos sentidos de 
pertencimento que vamos tecendo no decorrer de 
nossas vidas. Reencontrar-se com seu próprio cor-
po como paisagem e performance, procurar outros 
códigos não pautados na grafia, nem focar as repre-
sentações do real, faziam parte das experiências 
diárias na composição de um desenho diário das fo-
tografias dos Brincantes.

 Era preciso passearmos por dentro, por nos-
sos territórios subjetivos. Ricardo Peixoto, como ar-
te-educador, não costuma trazer respostas, como os 
mestres, consegue fazer as perguntas necessárias, o 
que os Brincantes constroem nessa ciranda, do pon-
to de vista imagético, resulta de uma vivência ínti-
ma de suas relações com a dimensão tempo-espaço-
subjetividade-imagem. Assim buscam na fotografia 
a tradução de pequenos milagres cotidianos. 

 Ao participar do Ciclos dos Brincantes de 
Imagens percebi por vezes, até dolorosamente, 
como a velocidade estava sufocando toda e qual-
quer possibilidade de sentir e tocar tanto as coisas 
mais óbvias e corriqueiras, quanto a f luidez, a liqui-
dez, a intensidade dos signos que nos animam, revi-
talizam nossa experiência e nos situa em direção à 
Vida. 

 O que compartilhamos, além das imagens, 
é o percurso, o processo, o contínuo, o sonho. O 
que me lembra muitíssimo o filósofo e poeta fran-
cês, Gaston Bachelard. Partilhamos as simbologias 
desse inconsciente coletivo provocado a Respirar, 
encher os pulmões de ar, e lançar sobre nós a ex-
periência de um Tempo Sagrado, voltado a cultivar, 
por meio das narrativas fotográficas, o Bem Viver. 
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Eduardo Rodrigues
Agência Brasil

Além disso, pelas contas 
da pasta, cada 10% de perda 
adicional de receita pelos go-
vernos regionais significaria 
um impacto adicional de R$ 
28 bilhões em compensações 
pela União. Em um cenário de 
perda de 50% da arrecada-
ção pelos entes subnacionais, 
o desembolso pelo governo 
federal chegaria a R$ 140 bi-
lhões.

De acordo com o Minis-
tério da Economia, existe um 
limite para o montante que 

o setor público pode ter de 
dívida sem precisar recorrer 
à impressão de moeda para 
pagá-la, ainda que não este-
ja claro qual seria esse teto. 
“Ainda que, em tese, um go-
verno possa ofertar quantos 
títulos quiser, ele só poderá 
emitir se tiver alguém que os 
compre. 

Em casos extremos, a 
demanda por títulos públicos 
pode tender a zero. São ca-
sos em que nenhum agente 
privado confia na solidez das 

contas do governo, nem no 
presente, nem no futuro, e são 
associados ao fenômeno da 
hiperinflação, pois o próprio 
governo passa a emitir moeda 
para comprar seus títulos”, ar-
gumenta a pasta.

O documento alerta que o 
Tesouro Nacional tem enfren-
tado dificuldades de colocar 
títulos com vencimentos mais 
longos no mercado nos últi-
mos meses, em um processo 
anterior à própria pandemia 
do novo coronavírus. 

A América do Sul já 
registra mais de 58 mil 
pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus. O Brasil 
é o país mais afetado da 
região, com mais de 28 mil 
contágios confirmados. O 
Peru está em segundo lu-
gar, com mais de 10 mil in-
fectados. Chile aparece em 
terceiro lugar, com mais de 
8 mil casos.

O Equador, cujo siste-
ma de saúde e os serviços 

funerários estão colapsa-
dos, é o país com maior 
taxa de letalidade na Amé-
rica do Sul, com 21 mortos 
por covid-19 para cada mi-
lhão de habitantes. 

O Brasil, com 7,4 mor-
tes a cada milhão de habi-
tantes, aparece em terceiro 
lugar, depois da Guiana, 
com índice de 7,7, segun-
do apuração da Agência 
Brasil, baseada no mapa 
em tempo real da doença, 
desenvolvido pelo Centro 
de Ciência e Engenharia de 
Sistemas (CSSE) da Univer-

sidade Johns Hopkins, nos 
Estados Unidos.

Depois do Brasil, apa-
recem Peru (7,1), Chile 
(5,0), Colômbia (2,5) Ar-
gentina e Bolívia (2,4), Uru-
guai (2,2), Suriname (1,7), 
Paraguai (1,1) e Venezuela 
(0,3).

Os cálculos foram fei-
tos com os dados oficiais de 
mortos pelo novo corona-
vírus em cada país. No en-
tanto, sabe-se que muitos 
países da região apresen-
tam subnotificação desses 
dados.

América do Sul tem mais de 
58 mil casos da Covid-19

Mesa do Senado cassa o 
mandato da Juíza Selma

Em reunião remota on-
tem, a Mesa Diretora do Se-
nado decidiu decretar a per-
da de mandato da senadora 
Juíza Selma (Podemos-MT). 
Apenas o senador Lasier 
Martins (RS), colega de par-
tido da senadora, foi contrá-
rio ao relatório do senador 
Eduardo Gomes (MDB-TO) 
pela perda do mandato. Em 
dezembro do ano passado, 
Selma foi cassada pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
por caixa 2 e abuso de po-

der econômico na campanha 
eleitoral de 2018.

Apesar da decisão da 
Corte, cabia ao Senado de-
cretar a perda do mandato, 
assunto que se arrastava há 
quase cinco meses. Sem esse 
reconhecimento formal, mes-
mo cassada pela Justiça Elei-
toral, a ex-juíza seguia com 
todos os benefícios dos sena-
dores em pleno exercício do 
mandato, como apartamento 
funcional em Brasília e salá-
rio mensal de R$ 33,7 mil.

A decisão precisa ser 
comunicada ao plenário da 
Casa, e os benefícios devem 

ser cortados a partir desta 
quinta-feira, quando a deci-
são da Mesa será publicada 
no Diário do Senado.

Suplente
A vaga da ex-senadora 

deve ser ocupada pelo ex-
vice-governador de Mato 
Grosso, Carlos Fávaro (PSD), 
terceiro colocado no pleito de 
2018 e responsável pela ação 
contra Selma. Ele ganhou 
no STF o direito de ocupar a 
cadeira até que nova eleição 
seja realizada. O pleito estava 
marcado para o final de abril, 
mas foi adiado. 

Marieta Cazarré
Agência Brasil

Karine Melo
Agência Brasil

Um dia após o presi-
dente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmar 
que iria suspender o finan-
ciamento à Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
diretores da entidade afir-
maram que estão analisan-
do o impacto que a decisão 
pode ter e trabalharão com 
parceiros para preencher 
as lacunas financeiras de-
correntes da medida. Os 
EUA são o principal finan-
ciador da OMS.

“Os EUA são um amigo 
de longa data e generoso 
com a OMS e esperamos 
que continue assim. La-
mentamos a decisão do 
presidente dos Estados 
Unidos ordenar uma inter-
rupção do financiamento à 
OMS”, afirmou o diretor-ge-
ral, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus.

Tedros afirmou ainda 
que a OMS não está ape-
nas lutando contra a Co-
vid-19, mas contra doen-
ças como poliomielite, 
sarampo, malária, Ebola, 
HIV, tuberculose, desnutri-
ção, câncer, diabetes e pro-
blemas de saúde mental. 
A OMS reafirmou o com-
promisso com a saúde pú-
blica, a ciência e a prestar 
serviços para toda a popu-
lação mundial, não impor-
tando o local onde estejam. 

OMS avalia 
suspensão 
de recursos 
pelos EUA
Paulo Beraldo
Agência Estado

Ministro da Economia, Paulo Guedes, está 
preocupado com os efeitos da pandemia do 
coronavírus nas contas públicas federais

Foto: José Cruz/Agência Brasil
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Prioridade são os alimentos integrais, evitando os produtos industrializados e seguindo a orientação dos nutricionistas

COB destaca a importância 
da nutrição para os atletas

O adiamento e cancela-
mento de eventos esportivos, 
somado à suspensão tempo-
rária das atividades em clu-
bes e centros de treinamentos 
pelo mundo, incluindo o CT 
Time Brasil (CTTB), alterou 
drasticamente a rotina dos 
atletas brasileiros. Sem pre-
visão de retorno ao cotidiano 
normal e com a carga de trei-
nos reduzida, eles passaram 
a ter na alimentação uma das 
principais preocupações para 
o período.

Ciente das dúvidas e ne-
cessidades dos atletas neste 
momento, o Comitê Olímpico 
do Brasil (COB), além de ter 
produzido um manual com 
orientações para evitar o con-
tágio e a proliferação do co-
ronavírus (COVID-19) e com 
modelos de treinamentos 
adaptados, decidiu intensifi-
car o acompanhamento nutri-
cional com os atletas do Time 
Brasil.

“Temos contato perió-
dico com os atletas, além do 
que já fazíamos. Nossa ideia é 
estreitar ainda mais essa co-
municação, fazendo os ajus-
tes necessários para evitar 
quaisquer contratempos. Es-
tamos reforçando os cuidados 
para evitar prejuízos tanto na 
saúde como na performance 
dos atletas”, afirma Ruan San-
tos, nutricionista do COB, que 
atende a seleção brasileira 
de ginástica artística, Tatiana 
Weston-Webb (surfe) e Dou-
glas Brose (karatê), entre ou-
tros.

No momento, Ruan tem 
trabalhado com dois cenários 
distintos: o dos atletas que re-
sidem no Brasil e o dos que vi-
vem no exterior. Essa diferen-
ça se deve ao período em que 
o vírus chegou a cada lugar.

“Os que residem no exte-
rior estão sofrendo um pouco 
mais os efeitos dessa pande-
mia. Em alguns lugares, há 
escassez de frutas, hortaliças 
e produtos mais frescos, fora 
arroz e macarrão. Isso nos faz 
desenvolver novas estratégias 
para lidar com cada situação.”

A prioridade são os ali-
mentos integrais, evitando 
os produtos industrializados. 
Quando faltam alimentos in 
natura, eles são substituídos 
por outros minimamente pro-
cessados, isto é, que sofreram 
algum tipo de processamento 
industrial, mas que compen-
sam com boa qualidade nutri-
cional.

Um dos atletas que mais 
tem sofrido com a falta de 
produtos é Ygor Coelho, do 
badminton. Morando em Ho-
jbjerg (Dinamarca), o atleta 
tem treinado menos e se de-
parado com prateleiras vazias 
nos supermercados da cida-
de.

“Ele treinava de dois a 
três períodos por dia e agora 
treina uma vez só. Então, tive 
primeiro que fazer uma rea-
dequação de sua periodização 
nutricional, porque os cam-
peonatos que ele participaria 
foram cancelados. Depois, al-
teradas as metas nutricionais, 
passei a ver principalmente a 
questão de macronutrientes 
e disponibilidade energética. 
Como a carga de treinos foi 
reduzida, não há razão para 
ele ingerir alimentos como se 
estivesse treinando três vezes 
ao dia. Isso pode alterar seu 
condicionamento físico e até 
interferir na imunidade dele”, 
explica Ruan.

Um dos focos de atenção 
do COB neste período tem 
sido oferecer informações fi-
dedignas aos atletas e comis-
sões técnicas. Na nutrição, por 
exemplo, há casos de publica-
ções na internet de conteúdos 
com soluções mirabolantes 
para o combate ao coronaví-
rus como gargarejos de água 
quente com limão ou alho ou 
até mesmo “shots imunidade”.

“Precisamos eliminar 
essas informações que são 
disseminadas na internet. É 
importante também, inclusive 
para os atletas que não fazem 
acompanhamento nutricional 
conosco, que tenham aten-
ção especial ao consumo de 
suplementos, especialmente 
aos que oferecem imunidade 
garantida”, finaliza Ruan.

COB

Nas últimas duas semanas iniciamos 
uma série de colunas acerca da influência da 
pandemia de COVID-19 no mundo desporti-
vo, especialmente no futebol. Falamos, res-
pectivamente, de reveses gerados pelo surto 
do vírus e de institutos da Economia para 
identificar premissas e encontrar soluções 
para a crise.

Esta semana trataremos especificamen-
te das adversidades causados no futebol pa-
raibano e questões que deverão ser enfren-
tadas pela federação, clubes e desportistas.

De certo, analisar e comparar a linha do 
tempo e os efeitos da pandemia em outros 
países, dado o atraso temporal do início da 
crise aqui no Brasil, trará perspectivas tanto 
para as complicações como para soluções. 
Entretanto, a aplicabilidade terá maior in-
fluência sobre o calendário nacional, ou seja, 
para equipes que disputarão as Séries A a D 
do Brasileirão.

Para o futebol internacional, as compe-

tições regionais são disputadas por clubes 
amadores ou semiprofissionais, sendo com-
pletamente diferentes dos nossos estaduais 
concorridos por times de diversos escalões, 
algumas sem calendário para o segundo 
semestre.

Assim, há uma divisão óbvia nos campe-
onatos estaduais: clubes que tem calendário 
anual e os que encerram suas atividades 
em meados de abril. Na Paraíba temos no 
primeiro grupo Botafogo, Treze, Campinense 
e Atlético e no segundo Sousa, Nacional, São 
Paulo Crystal, Perilima, Sport e CSP.

Essa divisão é premissa basilar para 
o enfretamento dos impasses que serão 
gerados pelas alternativas que são propostas 
para o futuro do Paraibano 2020: cancelá-lo, 
encerrá-lo com as classificações atuais e, por 
fim, o retorno para finalização.

A primeira hipótese geraria um proble-
ma relacionado ao número de equipes que 
disputariam a competição em 2021, dado o 

acesso da segunda divisão (ou não, ante a 
possibilidade de não ser possível o retorno 
das atividades este ano) e a classificação 
para as competições nacionais (Série D e 
Copa do Brasil) e regional (Nordeste).

No que concerne a possibilidade de 
encerramento com as classificações atuais 
provocaria um claro conflito legal e polí-
tico, levando a competição para as hostes 
judiciais, posto que clubes com chance de 
classificação para a próxima fase e, portanto, 
para as competições nacionais do ano vin-
douro não aceitariam tal situação, bem como 
o rebaixamento.

No mundo ideal, teríamos o retorno do 
Paraibano 2020 para finalizar a primeira 
fase com as duas rodadas que restam e a 
disputa da fase final, como previamente dis-
posto no regulamento. Porém aqui residem 
diversos temas a serem enfrentados, por 
exemplo, quanto a programação de calendá-
rio, logística e financeira.

Em primeiro não se tem qualquer 
previsão acerca da possibilidade de retorno 
das atividades, além do choque com as da-
tas de competições nacionais. Em seguida, 
teríamos os obstáculos originados da ne-
cessidade de retorno de atletas, renovação 
e prazos contratuais, nova pré-temporada, 
alojamento, entre outros. E, por fim, o tão 
falado desajuste financeiro que a volta trará 
para todas as equipes, primordialmente 
aquelas do segundo grupo, sem calendário, 
que farão contratos curtos para pouquíssi-
mas partidas, encerrando suas atividades 
logo depois.

O momento é difícil e pegou todos os 
desportistas de surpresa, CBF, FPF, clubes, 
funcionários, atletas, torcedores e imprensa. 
Todavia, o consenso e a união deverão ser al-
mejados por todos para encontrar um meio 
termo possível para que possamos sair mais 
fortes dessa crise que abala não só nosso 
futebol, mas o mundo.

COVID-19 III

Eduardo Araújo 
eduardomarceloaraujo@hotmail.com | colaboradorFutebol real

Foto: Rafael Bello/COB

Efeitos do coronavírus

Wendell, do Bayern, conta como é 
o retorno ao trabalho na Alemanha

O lateral-esquerdo Wen-
dell, do Bayer Leverkusen, 
da Alemanha, começou uma 
rotina nova de trabalhos na 
última semana. Após cerca 
de um mês sem sair de casa 
pelo temor com a pandemia 
do novo coronavírus, o joga-
dor brasileiro de 26 anos e 
outras centenas de colegas 
que disputam o campeona-
to local, a Bundesliga, come-
çaram um outro regime de 
treinos. Com trabalhos em 
quartetos, vestiário fechado 
e conversas contínuas com 
médicos, o primeiro dos 
principais países da Europa 
a retomar as atividades já 
sonha com o retorno do ca-
lendário.

Em entrevista ao Esta-
do, Wendell contou como 

tem sido a volta aos treinos 
dos principais times ale-
mães. O país registra até 
agora 130 mil casos do novo 
coronavírus e cerca de 3 mil 
vítimas fatais, uma das taxas 
de mortalidade mais baixas 
do mundo. O campeonato 
está suspenso desde 13 de 
março, quando o time do 
lateral-esquerdo estava na 
quinta colocação da tabela 
de classificação.

“Nós estamos treinando 
em pequenos grupos, sepa-
rados por horários. São uns 
quatro ou cinco jogadores de 
cada vez”, disse Wendell. A 
preocupação com o contágio 
continua, mesmo com o elen-
co já de volta ao trabalho. 
“Existe um cuidado com o 
distanciamento. O cozinhei-
ro faz a alimentação e deixa 
pronta a marmita para nós 
na saída. O refeitório está fe-

chado e o vestiário também. 
O banho a gente tem de to-
mar em casa. Já vamos trei-
nar vestidos com o uniforme 
do clube”, explicou.

O mesmo sistema de 
treinos tem sido aplicado 
por outros times alemães, 
como o Bayern de Munique. 
A direção do campeonato 
local reuniu os clubes para 
elaborar esse planejamento. 

A prioridade das equipes é 
fazer trabalhos que não ex-
ponham aos jogadores a con-
tatos muito próximos entre 
si. No Bayer Leverkusen, há 
o cuidado de se ter um reve-
zamento de horários das tur-
mas que vão para o trabalho 
no centro de treinamento, 
para evitar o encontro de vá-
rios atletas em uma mesma 
faixa do dia. 

Foto: Bayern/Divulgação

Ciro Campos
Agência Estado

Wendell vem treinando 
em pequenos grupos 
separados por horários

Alimentação balanceada dos 
atletas é de fundamental impor-
tância e o COB vem monitorando 
todos durante a pandemia
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Federação reafirma que a decisão sobre o retorno das atividades e a forma como isso vai acontecer será tomada junto com os clubes

Maioria dos clubes é contra 
a volta de jogos sem público

A Confederação Brasi-
leira de Futebol vem se re-
unindo, via teleconferência, 
com clubes das Séries A e 
B para discutir o retorno 
das competições de futebol. 
Uma questão que parece 
unânime entre os dirigentes 
dos clubes e da CBF é que é 
necessário concluir os cam-
peonatos estaduais. Mas 
para isto, as competições 
deveriam recomeçar no pró-
ximo mês, após as férias dos 
jogadores. Uma das opções 
que vêm sendo discutidas 
é a realização de jogos com 
portões fechados, que é re-
provada pela maioria dos 
clubes que participam do 
Campeonato Paraibano.

Para o diretor executi-
vo da FPF, Otamar Almeida, 
toda e qualquer sugestão 
para o recomeço do Cam-

peonato Paraibano terá de 
ser discutida com os clubes. 
“A presidente Michelle Ra-
malho já deixou claro que 
não tomará nenhuma deci-
são sobre o retorno das dis-
putas sem ouvir os clubes 
envolvidos. Antes de qual-
quer decisão, ela vai se re-
unir com os dirigentes, que 
vão definir como deverá ser 
retorno das partidas”, afir-
mou o dirigente da FPF.

Para a maioria dos di-

rigentes, a ideia de jogar 
com os portões fechados 
não agrada. O presidente 
do Campinense, Paulo Ger-
vany, por exemplo, é con-
trário a medida.

“Devemos esperar uma 
definição em relação às au-
toridades de saúde sobre a 
liberação de eventos que te-
nham aglomerações, aí sim, 
quando forem liberados, 
retornar o espetáculo com-
pleto, com a presença da 
torcida. Sou contra partidas 
sem o público”, enfatizou o 
dirigente rubro-negro.

O presidente do Nacio-
nal, Cleodon Bezerra, tem 
a mesma opinião de Paulo 
Gervany, mas faz questão 
de ressaltar que jogar de 
portões fechados é impos-
sível para o clube de Patos.

“Primeiramente temos 
que receber o que as enti-
dades nos devem e, a partir 
daí, jogar de portões abertos 

para ter receita ou não será 
possível retornar ao Cam-
peonato”, disse o presidente 
do Canário do Sertão.

Para o Atlético, a ques-
tão dos portões fechados 
também é vista como um 
grande prejuízo financeiro 
para o clube. 

“A questão dos portões 
fechados é complicada, por 
conta de que a receita das 
rendas dos jogos ser a úni-
ca que temos com a ven-
da de ingresso. Por outro 
lado, a gente sabe que para 
concluir este campeonato, 
só se for de portões fecha-
dos mesmo, porque se for 
esperar pelo fim da pan-
demia é coisa para julho 
ou agosto”, disse o diretor 
de futebol do Trovão Azul, 
Alisson Lira.

Para o presidente do 
Botafogo, Sérgio Meira, o 
Campeonato Paraibano de-
veria recomeçar em junho, 

e não em maio. 
“O nosso elenco está em 

férias até o início de maio 
(2). Ainda temos muita in-
certeza do avanço ou recuo 
desse vírus. Seria mais pru-
dente aguardarmos os acon-
tecimentos e avaliarmos até 
maio e, dependendo, come-
çariamos em junho. Ainda 
que fosse de portões fecha-
dos”, argumentou o presi-
dente do Belo.

A opinião do presidente 
do CSP, Josivaldo Alves, di-
verge dos demais, em relação 
aos jogos com portões fecha-
dos, mas também reclama da 
falta de recursos.

“Quando o Campeona-
to Paraibano estava para ser 
interrompido, eu disse que 
deveríamos disputar os dois 
jogos restantes da primeira 
fase com portões fechados e 
ficar apenas as semifinais e 
finais para depois. Ninguém 
quis me ouvir e agora chegam 

com esta solução que eu mes-
mo já tinha dado, e ninguém 
aceitou. Na época, o risco era 
menor. Bastava que a FPF dis-
tribuísse máscaras de prote-
ção para todos aqueles que 
trabalham em um jogo de 
futebol, exceto a arbitragem 
e os jogadores. Apenas umas 
50 máscaras resolviam a si-
tuação.Tem também um outro 
detalhe que é a falta de ajuda 
da CBF, porque se, tivesse dis-
tribuído verba também com 
os clubes que não participam 
de competições nacionais, to-
dos teriam alguma recurso, 
e seria mais fácil jogar sem 
público. Mas, só olham os 
grandes e esquecem que são 
os pequenos que formam jo-
gadores para os grandes têm 
também uma função social 
muito grande”, completou o 
dirigente do CSP, revoltado 
com o descaso da CBF com os 
clubes menores em relação as 
ajudas financeiras.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Os gramados do campo 
de futebol da Vila Olímpica 
Parahyba e dos estádios 
Almeidão (João Pessoa), 
Amigão (Campina Grande) 
e Perpetão (Cajazeiras), ad-
ministrados pelo Governo 
do Estado, continuam com 
os trabalhos de manuten-
ção. Apesar das atividades 
esportivas estarem sus-
pensas devido à pandemia 
do novo coronavírus, essas 
praças necessitam dos tra-
balhos de irrigação, aduba-
ção e outros tipos de servi-
ços específicos.

O gerente executivo 
das Unidades Desportivas 
Descentralizadas da Secre-
taria de Estado da Juventu-
de, Esporte e Lazer (Sejel), 
Harlen Vilarim, enfatizou 
que o trabalho está ocor-
rendo com os devidos cui-
dados para que, quando as 
atividades retornarem, eles 
estejam em perfeito estado. 
“Seguindo as orientações 
de cuidado como utilização 
de máscaras, o serviço de 
manutenção nos gramados 
dos três estádios que per-
tencem ao Governo e ainda 
o da Vila, está sendo reali-
zado porque assim que as 

competições voltarem, eles 
continuarão aptos”, disse.

“No caso da Vila Olím-
pica, o gramado é palco das 
escolinhas de futebol de 
campo, que também estão 
paralisadas. Já nos estádios 
ainda haverá as últimas ro-
dadas do Campeonato Pa-
raibano, o restante da Copa 
do Nordeste e ainda o iní-
cio do Campeonato Brasi-
leiro das séries C e D, e por 
isso é necessária a devida 
atenção como: adubação, 
irrigação, retirada de ervas 
daninhas e os cortes, além 
de outros reparos.”, con-
cluiu.

Governo faz a manutenção dos gramados
Foto: Divulgação

Ervas daninhas são retiradas do gramado do campo de futebol da Vila Olímpica Parahyba, no Bairro dos Estados

Secom-PB

A questão dos 
portões fechados é 

complicada por conta da 
receita das rendas dos 
jogos do campeonato 
ser a única que temos 

com a venda de 
ingressos 

O diretor executivo da Federação, Otamar Almeida, garante que os clubes serão ouvidos antes de qualquer decisão. Já o presidente do Botafogo, Sérgio Meira, defende que o Campeonato Paraibano seja reiniciado somente em junho

Fotos: Ortilo Antônio
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Iniciativa integra o Programa Estratégico Emergencial de Prevenção e Combate a Surtos, Endemias e Epidemias

A Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior 
(Capes) divulgou ontem 
que oferecerá mais 850 
bolsas de pós-graduação 
para pesquisadores inte-
ressados em desenvolver 
produtos e soluções rela-
cionados à pandemias. A 
iniciativa é a segunda eta-
pa do Programa Estratégi-
co Emergencial de Preven-
ção e Combate a Surtos, 
Endemias e Epidemias, 
inaugurado em abril de 
2020, e que ofertou 1.750 
vagas para cursos de pós-
graduação por meio de 
edital.

“[Os programas de 
pós-graduação em saúde] 
são muito estratégicos 
para o país, a exemplo do 
papel que podem desem-
penhar diante da epidemia 
que atravessamos”, afir-
mou Benedito Aguiar, pre-
sidente da Capes. Aguiar 
acredita que o financia-
mento de profissionais 
especializados é “funda-
mental na contribuição da 
saúde coletiva e prevenção 
de doenças infecciosas em 
geral, que afetam há anos 
o Brasil.”

A distribuição das 
bolsas tem objetivos es-
pecíficos. Das 850 vagas 
disponíveis, 300 serão 
destinadas à área de ciên-
cias exatas, engenharia, 
tecnologias e cursos mul-
tidisciplinares. De acordo 
com a Capes, essas bolsas 

vão financiar estudos so-
bre desenvolvimento de 
novas tecnologias de se-
gurança sanitária e hos-
pitalar, novas soluções e 
formas de produção de 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e méto-
dos de monitoramento, 
análise e mapeamento de 
surtos. A abertura dessas 
300 novas vagas marca o 
fim da primeira etapa do 
programa.

As 550 bolsas rema-
nescentes farão parte da 
segunda etapa planeja-
da pela Capes, mas que 
já conta com dois editais 
publicados. O primeiro 
processo seletivo busca 
pesquisadores na área de 
fármacos e imunologia. O 
segundo busca soluções 
inovadoras em telemedi-
cina e análise computacio-
nal de dados médicos.

Para fármacos e imu-
nologia, a Capes reservou 
35 projetos, cada um com 
10 vagas para pesquisa-
dores, no total de 350 va-
gas. Os 35 projetos estão 
divididos em seis áreas de 
pesquisa.

Ivo de Oliveira
Agência Brasil

Capes oferece bolsas para 
pesquisas sobre a Covid-19

O Brasil bateu recorde de 
casos confirmados do novo 
coronavírus (covid-19) em um 
dia. De acordo com a atualiza-
ção dos números divulgada 
pelo Ministério da Saúde, on-
tem, foram registrados 3.058 
casos de infecção pelo novo co-
ronavírus, totalizando 28.320. 
O número de mortes em 24 
horas foi de 204, totalizando 
1.736 óbitos em todo o país.

O aumento no número 
de casos foi de 12% em rela-
ção ao dia de anteontem (14), 
quando foram contabilizados  
25.262, e de 27% em relação 
a segunda-feira (13), quando 
o balanço do Ministério da 
Saúde indicava 22.169 pes-
soas infectadas.

Já o número de óbitos su-
biu 13% em relação a ontem, 
quando o país contabilizava 
1.532 mortes. Na comparação 
com segunda-feira, quando 
eram 1.223 óbitos, represen-
tou uma elevação de 42%.

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, partici-
pa de entrevista coletiva ao 
lado de outros representan-
tes da pasta para falar sobre 

as ações de enfrentamento à 
covid-19 e detalhar os dados 
sobre a doença no país.

Números nos estados
São Paulo concentra 

o maior número de óbitos 
(778), com três vezes o núme-
ro do segundo colocado, o Rio 
de Janeiro (265). Os estados 
são seguidos por Pernambu-
co (143), Ceará (116) e Ama-
zonas (106).  

Além disso, foram regis-
tradas mortes no Paraná (38), 
Maranhão (34), Minas Gerais 
(30), Santa Catarina (28), 
Bahia (27), Pará (21), Paraí-
ba (21), Rio Grande do Norte 
(19), Rio Grande do Sul (19), 
Espírito Santo (18), Distrito 
Federal (17), Goiás (15), Piauí 
(oito), Amapá (sete), Alagoas 
(cinco), Sergipe (quatro), 
Mato Grosso do Sul (quatro), 
Mato Grosso (quatro), Acre 
(três), Roraima (três), Rondô-
nia (duas) e Tocantins (uma).

Perfil das vítimas
Em relação ao perfil das 

vítimas dos óbitos em decor-
rência da covid-19, 60% são 
homens e 40%, mulheres. 
Pessoas acima de 60 anos re-
presentam 73%. 

País tem 3.058 novos 
casos em 24 horas

Com orçamento de 
R$ 98,2 bilhões para os 
próximos três meses, o au-
xílio emergencial poderá 
ter recursos extras libera-
dos caso a demanda fique 
maior que o previsto, disse 
hoje ontem o secretário es-
pecial de Fazenda do Minis-
tério da Economia, Waldery 
Rodrigues. Segundo ele, 
não há limites na verba do 
benefício pago às camadas 
sociais mais afetadas pela 
pandemia de coronavírus, 
mesmo que a liberação au-
mente o rombo nas contas 
públicas neste ano.

“Caso haja demanda 
além dos R$ 98,2 bilhões, 
o governo federal analisará 
e, atendendo a diretriz de 
cobertura dos mais vulne-
ráveis e da manutenção do 
emprego, [a demanda] será 
atendida. Isso vai gerar um 
aumento das despesas pri-
márias, mas a diretriz do 
governo é direta. Em 2020, 
associado à calamidade pú-
blica, não faltará recursos 

para atendimento a esses 
estratos nem a essas dire-
trizes”, disse o secretário.

O governo calculou o 
orçamento para o auxílio 
emergencial com base na 
projeção de que 54 milhões 
de brasileiros receberiam 
o benefício de R$ 600 (R$ 
1,2 mil para mães solteiras) 
pelos próximos três meses. 
No entanto, o Ministério 
da Cidadania tem informa-
do que até 71 milhões de 
pessoas enquadram-se nas 
condições para requerer o 
benefício.

Segundo Rodrigues, 
o pagamento do auxílio 
emergencial tem alta com-
plexidade técnica, e o go-
verno tem dificuldade de 
saber quem e quantos são 
os potenciais beneficiários. 
Embora o Cadastro Único 
de Programas Sociais (Ca-
dÚnico) e o Bolsa Família 
forneçam uma estimativa 
dos brasileiros em situa-
ção de vulnerabilidade, o 
secretário informou que os 
números sobre os trabalha-
dores informais são impre-
cisos.

Auxílio emergencial 
poderá ter aportes

Amazonas sofre com
déficit de leitos de UTI

Manaus - Pacientes que 
procuram atendimento no 
Estado do Amazonas, um dos 
mais afetados pela covid-19, 
já relatam falta de leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e equipamentos. Em 
uma semana, os casos con-
firmados da doença no Esta-
do aumentaram 192% e os 
registros de óbitos subiram 
360%. Esses dados colocam 
o Amazonas na fase de “ace-
leração descontrolada” do 
novo coronavírus, segundo o 
Ministério da Saúde.

Em uma unidade de 
Manaus, o marido de uma 
enfermeira morreu sem 
conseguir atendimento em 
UTI, segundo Patrícia Sic-
char, vice-presidente do Sin-
dicato dos Médicos. “A falta 
de estrutura, medicamentos 
e salários atrasados já era 
um problema que vínhamos 
denunciando desde o ano 
passado.” Segundo Patrícia, 
o homem procurou o servi-
ço de pronto-atendimento 
(SPA) em Manaus. “Não ti-
nha nem oxímetro para ver 
a saturação do oxigênio. Ela 

(a mulher da vítima, que é 
enfermeira) teve de trazer 
de casa o equipamento para 
mostrar que o marido pre-
cisava de oxigênio porque o 
SPA não tinha”, disse. “Sem 
respiradores. Sem vagas. 
Crítico para pacientes que 
precisam de entubação.” Se-
gundo ela, unidades de saú-
de de Manaus se tornaram 
foco de contágio para pa-
cientes com outras doenças 
e profissionais.

“Minha mãe estava aqui 
no sofá da minha casa e saiu 
para morrer no hospital”, dis-
se a dona de casa Ana Paula 
Moraes, de 42 anos. Ida Mo-
raes, de 72, morava no mu-
nicípio de Manacapuru, a 68 
quilômetros da capital. Ela 
entrou no hospital em uma 
terça-feira, sem sintomas de 
gripe, e, na sexta-feira, foi 
transferida para a unidade de 
referência. Poucas horas de-
pois, a família foi informada 
de que a idosa havia morrido. 
“Só soube que ela estava com 
essa covid-19 quando me 
disseram que ela faleceu. Não 
foi entubada. Não nos infor-
maram nada. Ela passou mal, 
foi ao hospital e acho que lá 
pegou essa Covid-19.” 

Jonas Valente
Agência Brasil

Wellton Máximo
Agência Brasil

Rosiene Carvalho
Agência Estado

Rio, SP e Brasília

Cientistas vão testar medicamento 
novo em 500 pacientes infectados

Nos próximos dias, 
cientistas brasileiros vão 
iniciar os testes clínicos 
com um medicamento que 
apresentou 94% de eficá-
cia em ensaios in vitro na 
redução da carga viral em 
células infectadas pelo novo 
coronavírus. De acordo 
com o ministro da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC), Mar-
cos Pontes, os testes serão 
feitos em 500 pacientes in-
ternados com covid-19, em 
sete hospitais do país: cinco 
no Rio de Janeiro, um em 
São Paulo e um em Brasília.

O nome do medicamen-
to só será divulgado após 
o fim do protocolo de pes-
quisa clínica, até que seja 
demonstrada a sua eficácia 
e segurança em pacientes, 
“para evitar uma correria 
em torno do medicamento”. 
Mas, de acordo com Pontes, 
é um remédio de baixo cus-
to, bem tolerado e disponível 
inclusive em formulações 
pediátricas. “Por que isso é 
importante? Ele tem uma 
vantagem muito grande, tem 
pouco efeito colateral e pode 
ser empregado numa grande 
faixa da população”, explicou.

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

O ministro destacou a 
importância e o trabalho da 
ciência brasileira na busca 
por soluções contra a pande-
mia de covid-19. “Nós esta-
mos falando de ciência feita 
no Brasil, uma ciência respei-
tada em todo o mundo. Os 
nossos cientistas são muito 
responsáveis, não só pelo co-
nhecimento, mas pela atitude, 
esse pessoal tem trabalhado 
dia e noite. Muitos são bol-
sistas e estamos conseguindo 
resultados por meio do tra-
balho desses pesquisadores”, 
disse o ministro. “Espero que 
vocês como brasileiros tam-

bém tenham orgulho desses 
cientistas”, ressaltou.

Testes e vacinas
O ministro também 

apresentou hoje o resultado 
do trabalho do CTVacinas, 
da Universidade Federal de 
Minas Gerais, que também 
por meio da Rede Vírus, 
desenvolveu um reagente 
nacional que tem a mesma 
performance de reagen-
tes importados para testes 
diagnósticos de covid-19. 
“Isso dá autonomia para o 
país e a possibilidade de 
aumentar a produção para 

os tipos de teste que estão 
sendo feitos no Brasil”, ex-
plicou Pontes.

Outra pesquisa apre-
sentada pelo ministro é o 
desenvolvimento de um 
teste para detecção do novo 
coronavírus que não preci-
sa de reagente químico. “É 
um equipamento que faz 
reação com laser a partir 
da saliva da pessoa que está 
sendo testado”, explicou. O 
processamento do diagnós-
tico é feito por meio de inte-
ligência artificial e o resul-
tado fica pronto em menos 
de 1 minuto.

Foto: Agência Brasil

O  ministro Marcos 
Pontes informou que os 

testes serão feitos em 
500 pacientes infectados

Das 850 vagas 
disponíveis, 300 
serão destinadas 
à área de ciências 

exatas, engenharia, 
tecnologias e cursos 
multidisciplinares
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA ANTÔNIO RODRIGUES NO MUNICIPIO 

DE ALGODÃO DE JANDAIRA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00014/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaira: 02.070-SECRETARIA DE 
INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA 02070.15.451.2009.1010 - CONST. E RECUP. CALÇAMENTO 
MEIO FIO E LINHA D’AGUA 02070.15.451.2009.1025 - AMP. E/OU REFORMA DOS CANTEIROS 
DE RUAS E AVENIDAS 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT 
Nº 00036/2020 - 09.04.20 - VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 31.499,06.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO 
DE JANDAÍRA. A sessão pública para abertura dos envelopes de proposta de preços será realizada 
no dia 20/04/2020, às 09:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Per-
manente de Licitação, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaíra - PB, 15 de abril de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00014/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00014/2020, 
que objetiva: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA ANTÔNIO RODRIGUES NO MUNICIPIO DE 
ALGODÃO DE JANDAIRA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 31.499,06.

Algodão de Jandaira - PB, 09 de Abril de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00014/2020. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS 

DA RUA ANTÔNIO RODRIGUES NO MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
de Infraestrutura. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 09/04/2020.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
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 00004/2020, cujo objeto 
é contratação de empresa para realização de exames de laboratório. Tendo como VENCEDORAS 
e HABILITADAS as empresas: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA 
LTDA, CNPJ nº 09.299.371/0001-90, sendo consideradas vencedora de vários itens com o valor 
de R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais) e a empresa LABMED – LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES CLINICAS, CNPJ nº 22.053.916/0001-42, sendo consideradas vencedora de vários 
itens com o valor de R$ 39.276,00 (trinta e nove mil, duzentos e setenta e seis reais),. 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, 15 de Abril de 2020
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 000013/2020
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa LOUYSE CHRYSTINE DE ALMEIDA 
ROCHA, cadastrada no CNPJ Nº 34.619.010/0001-21. Abre-se vista do processo aos interessados 
para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Não havendo interposição 
de recurso fica designado o dia 28 de abril de 2020, às 09:30 hora no mesmo local e endereço.

Aguiar-PB, 15 de abril de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
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 00008/2020, que objetiva: Aquisição de Peixes 
Congelados, para serem distribuídos com famílias carentes deste Município durante o período 
da semana santa; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADEMIR 
LOURENCO DE AMORIM - ME - R$ 42.570,00.

Borborema - PB, 06 de Abril de 2020.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Peixes Congelados, para serem distribuídos com famílias carentes 
deste Município durante o período da semana santa. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.32.01 Material de Distribui-
ção Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 00026/2020 - 07.04.20 - ADEMIR LOURENCO DE 
AMORIM - ME - R$ 42.570,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, através da Comissão Permanente de Licitação, comu-
nica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar no dia 04.05.2020 às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à 
Rua Flávio Ribeiro, 74, Centro – Belém/PB, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS DE N.° 
02.2020, destinada a Contratação de empresa para os serviços pertinentes na adequação predial 
(com ampliação), para instalação da Unidade Básica da Família – UBS IV, localizada na Feliciano 
Pedrosa, Centro – Belém/PB, conforme Proposta nº 11429.8130001/20-002. Dotação consignada no 
orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 07h00min e 13h00min.

Belém - PB, 15 de abril de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08h30min do dia 29 de Abril de 2020, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais de Construção 
diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. Recursos previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 031/2015. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 15 de Abril de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08h30min do dia 30 de Abril de 2020, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais de Construção 
diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. Recursos previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 031/2015. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 15 de Abril de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Abril de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo maior desconto percentual, para Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A 
TABELA DIVULGADA PELA ABC FARMA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0005/14; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3358-1005. E-mail: pm.barradesaomiguelpb@hotmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 15 de Abril de 2020
ANTÔNIO AELSON CANEJO DA SILVA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2019, que objetiva: 
Contratação de Pessoa Jurídica, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos 
e assentamento de meio-fio granítico, em diversas ruas, no distrito de Estacada, Zona Rural do Mu-
nicípio de Curral de Cima-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: VSMA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - R$ 337.774,54 (trezentos e trinta e 
sete mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Curral de Cima - PB, 06 de Abril de 2020
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica, para execução dos serviços de pavimentação em 
paralelepípedos e assentamento de meio-fio granítico, em diversas ruas, no distrito de Estacada, 
Zona Rural do Município de Curral de Cima-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00005/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral de Cima: 07.00 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - 15.451.0008.1008 REVITALIZAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 
07/07/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Curral de Cima e: CT Nº 050/2020 
- 07.04.20 - VSMA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 27.114.499/0001-14 – VALOR 
CONTRATADO: R$ 337.774,54 (trezentos e trinta e sete mil setecentos e setenta e quatro reais e 
cinquenta e quatro centavos).

ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020
A Câmara Municipal de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar pú-

blico para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00003/2020, com o seu objeto Serviços Prestados na elaboração de Folha de 
pagamento e informações ao SAGRES, Acompanhamento da implementação de obrigatoriedade 
do e-social e elaboração e envio de informações junto á Receita Federal Brasil, C.E.F., e Ministério 
da Previdência Social das informações da GFIP, DCTF, e RAIS, bem como acompanhamento para 
implementação da DCTFWEB e EFD-REINF. Durante o exercício de 2020, conforme especificação 
do edital. Com o licitante classificado em todas as fases deste certame a pessoa Jurídica: SER-
VCON - SERVICOS E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - Valor: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).

Curral Velho - PB, 14 de Abril de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2020
A Prefeitura Municipal de Curral Velho, através do Presidenta da Comissão de licitação, deste 

tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação da TOMADA DE 
PREÇO Nº 00003/2020, cujo a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE CONTABILI-
DADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO, durante o exercício de 2020. Sendo considerada 
HABILITADA a empresa ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA - CNPJ: 
05.905.065/0001-08. Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da comissão, como 
também não ocorrendo interposição de recurso fica designado o dia 22/04/2020 as 08:30 horas 
para abertura do envelope de proposta de preço. 

Curral Velho - PB, 15 de Abril de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA 
TÉCNICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA 
TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CURRAL VELHO, durante o exercício de 2020. LICITANTE HABILITADO: ECOPLAN CONTABILI-
DADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 22/04/2020, às 09:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel 
Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 34871132. E-mail: CPLCURRALVELHO@HOTMAIL.COM. 

Curral Velho - PB, 15 de Abril de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA 
TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GE-
NÉRICA, CONSTATANDO AINDA, OS SEVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, ALEM DE OUTROS DEMONSTRATIVOS RELACIONADOS A 
CONTABILIDADE PÚBLICA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA NOS PROCESSOS 
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, UNIÃO E OUTROS ORGÃOS 
FISCALIZADORES DA CÃMARA MUNICIPAL. LICITANTE HABILITADO: ECOPLAN CONTABILI-
DADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 22/04/2020, às 10:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel 
Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 34871132. E-mail: cplcurralvelho@hotmail.com. 

Curral Velho - PB, 15 de Abril de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos de Atenção Básica, medicamentos controlados, medicamentos diversos; para 
uso junto a Farmácia Básica do Município, Programa de Saúde da Família, e demais programas 
e projetos junto ao Fundo Municipal de Saúde do município de Curral Velho-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS FARMACEUTICOS LTDA - - R$ 237.260,50; JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 33.344,00.

Curral Velho - PB, 14 de Abril de 2020
MANOEL DINIZ NETO

 Gestor do Fundo de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 
legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos de Atenção Básica, medicamentos controlados, medicamentos diversos; para 
uso junto a Farmácia Básica do Município, Programa de Saúde da Família, e demais programas e 
projetos junto ao Fundo Municipal de Saúde do município de Curral Velho-PB; ADJUDICO o seu 
objeto a: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - - R$ 
237.260,50; JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 33.344,00.

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2020

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 30 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 equipamentos eletrônicos e periféricos, 
do tipo: Impressora Térmica Portátil, Scanner de Mesa e Aparelho Celular. 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 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, 12 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 00075/2020

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 30 de Abril 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Pre Misturado e Emulsão - SEIN-
FRA (AMPLA PARTICIPAÇÃO). 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 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, 17 de Março de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

A Prefeitura Municipal de cabedelo torna público que fará realizar através da Comissão Perma-
nente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, 
às 11:00 horas do dia 18 de Maio de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM 
VESTUÁRIO NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO. Recursos: Próprio/Federal. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br. Edital no site: www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia e www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 15 de Abril de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PB, através da CPL, torna público para conheci-
mento de quem possa interessar que no dia 30/04/2020, às 09h30min, na sala da CPL do município 
de Cabaceiras, fará realizar licitação na modalidade TP. Nº 05/2020, TIPO MENOR PREÇO POR 
VALOR GLOBAL, com a finalidade de efetuar a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS, As empresas interessadas 
poderão adquirir o Edital impresso mediante o pagamento de uma taxa de emolumentos no valor 
de R$ 20,00 (vinte Reais), referente ao custo reprografia, que deverá ser efetuada através de guia 
própria emitida pelo setor de licitações e recolhida na tesouraria da prefeitura ou poderá ser solicitado 
na íntegra e gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, através do portal do TCE/ PB https://
portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por 
e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00,im às 12h00min (horário local). 

Cabaceiras PB, 14/04/2020
JOSÉ ALEXANDRE FILHO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - 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 da construção civil, destinada a execução dos serviços de implantação de Pavimentação 
em Paralelepípedos de diversas Ruas localizadas na Zona Rural e Urbana do Município de Ca-
cimba de Dentro/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 14 de Abril de 2020
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 25001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 25001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU 
RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MU-
NICIPAL Nº 6.923/2018, NO EXERCÍCIO DE 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de EMPRESA PARAIBA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI ME. 
CNPJ: 19.594.219/0001-94. Valor: R$ 288.200,00 

Campina Grande - PB, 15 de Abril de 2020
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRONICO 25001/2020
Extrato De Ata De Registro De Preços: Nº 2.05.001/2020/Srp/Cpl/Semas  Tipo: Menor Preço Por 

Item Modalidade: Pregão Eletronico - Nº. 2.05.001/2020/Srp/Cpl/Semas Objeto: Aquisição De Cestas 
Básicas Destinadas As Famílias Em Situação De Vulnerabilidade E/Ou Risco Social Em Atendimento 
A Lei Federal Nº8.742/93 E Ao Disposto Na Lei Municipal Nº 6.923/2018, No Exercício De 2020 
Fundamento Legal: Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto 
Federal Nº 10.024/2019, Lei Federal Nº 7.892/13, Decreto Municipal Nº 4.422 de 16 de setembro 
de 2019, Decreto Municipal Nº 4.444 de 30 de dezembro de 2019; Fornecedor:  Paraiba Comércio 
E Serviços Em Geral Eireli Me.Cnpj: 19.594.219/0001-94.Item(S): 1 Valor: R$ 288.200,00 Prazo: 
12(Doze)Meses Contados Da Sua Assinatura. Contratante: Maesio Tavares De Melo Fornecedor: 
Paraiba Comercio E Servicos Em Geral Eireli.Data Da Assinatura:15/04/2020.

MAESIO TAVARES DE MELO
Secretario Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO 

DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº8.742/93 
E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 6.923/2018, NO EXERCÍCIO DE 2020.. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 25001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 08 244 1018 2120 ELEMENTO: 3390.30 FONTE: 1001. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Campina 
Grande e: EMPRESA PARAIBA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI ME. - R$ CT Nº 
250062/2020 - 15.04.20 – R$ 288.200,00 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO ELETRONICO Nº 25001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRONICO nº 25001/2020, que objetiva: AQUI-
SIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILI-
DADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº8.742/93 E AO DISPOSTO 
NA LEI MUNICIPAL Nº 6.923/2018, NO EXERCÍCIO DE 2020; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de EMPRESA PARAIBA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL 
EIRELI ME. CNPJ: 19.594.219/0001-94. Valor: R$ 288.200,00 

Campina Grande - PB, 15 de Abril de 2020
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

UASG 927662
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 2.05.003/2020

Processo Administrativo Nº 2.05.042/2020
Torna público para o conhecimento dos interessados que realizará às 13:00 horas do dia 04 de 

Maio de 2020, através do Portal de compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.
gov.br licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, de: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
NO EXERCICIO DE 2020 Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 3.057. Decreto Federal Nº 10.024/2019,  Informações: no 
horário das 08:00 as 11:00 horas - 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33106652. Edital  E-mail:licitacao.semascg@gmail.com: Portal TCE www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 15 de Abril de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2020, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de Botijão para acondicionamento de p13 glp (botijão para gás liquefeito de petróleo - glp) 
e recarga, destinados a manutenção das atividades referentes ao funcionamento das Secretarias de 
Saúde, Administração e Finanças, Educação e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cacimba 
de Dentro, para o exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO - R$ 202.750,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 07 de Abril de 2020
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Aquisição de 
forma parcelada de Água Mineral Natural não gasosa destinados a manutenção das atividades 
referentes ao funcionamento das Secretarias de Saúde, Administração e Finanças, Infraestrutura, 
Educação e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, para o exercício de 
2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FLAVIO LUCIANO DE 
ALCANTARA SILVA - EPP - R$ 30.000,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 07 de Abril de 2020
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de Botijão para acondicionamento de p13 glp (botijão para 

gás liquefeito de petróleo - glp) e recarga, destinados a manutenção das atividades referentes ao 
funcionamento das Secretarias de Saúde, Administração e Finanças, Educação e Assistência Social 
da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, para o exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00009/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB E FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊN-
CIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00056/2020 - 08.04.2020 - ALDRINA DE ALCANTARA 
SILVA EPITACIO - R$ 202.750,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de Água Mineral Natural não gasosa destinados a 

manutenção das atividades referentes ao funcionamento das Secretarias de Saúde, Administração 
e Finanças, Infraestrutura, Educação e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cacimba de 
Dentro, para o exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2020. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 
DE DENTRO/PB E FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOS-
TOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/
RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: 
CT Nº 00055/2020 - 08.04.2020 - FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA - EPP - R$ 30.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: Aquisição de MATE-
RIAL DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, PINTURA, ALVENARIA, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, 
MARCENARIA, SERRALHARIA, EPI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS de forma parcelada 
destinados à Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/PB (Secretarias e Fundos), para o exercício 
de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDUARDO CESAR 
BASTOS - ME - R$ 486.583,15. 

Cacimba de Dentro - PB, 06 de Abril de 2020
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de MATERIAL DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, PINTURA, ALVENARIA, 

ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MARCENARIA, SERRALHARIA, EPI, FERRAMENTAS E EQUIPAMEN-
TOS de forma parcelada destinados à Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/PB (Secretarias 
e Fundos), para o exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2020. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 
DE DENTRO/PB E FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOS-
TOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/
RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00052/2020 - 07.04.2020 - EDUARDO 
CESAR BASTOS - ME - R$ 486.583,15.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para realização de consultas médicas especializadas de 

forma parcelada, destinadas ao atendimento das pessoas carentes do Município de Cacimba de 
Dentro, exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2020. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/
PB E FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/
RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de 
Dentro e: CT Nº 00053/2020 - 07.04.2020 - POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA - R$ 
394.300,00; CT Nº 00054/2020 - 07.04.2020 - GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA - R$ 
143.050,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 
Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço - anteriormente suspensa 
-, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ANIMAIS, CONFORME CONTRATO CR 1056613-30 (SICONV 
872374). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 10 de Março de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 
Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 10:30 horas do dia 04 de Maio de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA - COMUNIDADE PASSAGEM, CONFORME TERMO 
DE CONVÊNIO: SEECT/PB_472/2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 15 de Abril de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PB, através da CPL, torna público que no dia 
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07/05/2020, às 09h30min, na sala da CPL, fará realizar licitação na modalidade TP. Nº 06/2020, tipo 
MENOR PREÇO por valor global, com a finalidade de efetuar a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, As empresas interessadas 
poderão adquirir o Edital impresso mediante o pagamento de uma taxa de emolumentos no valor 
de R$ 20,00 (vinte Reais), referente ao custo reprografia, que deverá ser efetuada através de guia 
própria emitida pelo setor de licitações e recolhida na tesouraria da prefeitura ou poderá ser solicitado 
na íntegra e gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, através do portal do TCE/ PB https://
portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por 
e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00,im às 12h00min (horário local). Cabaceiras PB, 
15/04/2020. JOSÉ ALEXANDRE FILHO-Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00016/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00016/2020, 
que objetiva: contratação EMERGENCIAL, de 180 (cento e oitenta dias), não prorrogável, de em-
presa especializada para prestação, de forma, continuada de serviços de tecnologia, em Solução 
de Sistemas de Informações para Gestão Tributária, incluindo os serviços de: conversão de dados, 
instalação, customização, implantação, suporte técnico, manutenção evolutiva para atender as novas 
funcionalidades e serviços de hospedagem do sistema e respectivas bases de dados. Esta Solução 
Integrada de Gestão Tributária deve; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - R$ 30.000,00.

Conde - PB, 06 de Abril de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00016/2020. OBJETO: contratação EMERGENCIAL, 

de 180 (cento e oitenta dias), não prorrogável, de empresa especializada para prestação, de forma, 
continuada de serviços de tecnologia, em Solução de Sistemas de Informações para Gestão Tribu-
tária, incluindo os serviços de: conversão de dados, instalação, customização, implantação, suporte 
técnico, manutenção evolutiva para atender as novas funcionalidades e serviços de hospedagem do 
sistema e respectivas bases de dados. Esta Solução Integrada de Gestão Tributária deve. FUNDA-
MENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria da Fazenda Municipal. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 06/04/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: contratação EMERGENCIAL, de 180 (cento e oitenta dias), não prorrogável, de em-

presa especializada para prestação, de forma, continuada de serviços de tecnologia, em Solução 
de Sistemas de Informações para Gestão Tributária, incluindo os serviços de: conversão de dados, 
instalação, customização, implantação, suporte técnico, manutenção evolutiva para atender as 
novas funcionalidades e serviços de hospedagem do sistema e respectivas bases de dados. Esta 
Solução Integrada de Gestão Tributária deve. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00016/2020. DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do 
orçamento vigente: Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária de nº 00268 
no valor de R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).na seguinte dotação orçamentária: Órgão 20700 
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL Função 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 ADMINIS-
TRAÇÃO FINANCEIRA Programa 0012 CIDADE UNIDA E TRANSPARENTE NO CONTROLE 
DAS FINANÇAS Ação 2925 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDASDES DA SECRETARIA DA FAZENDA 
Natureza da Despesa 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURÍDICA Fonte 001 
RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 03/10/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Conde e: CT Nº 00110/2020 - 06.04.20 - ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS 
LTDA - EPP - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 29 de abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Es-
pecializada em Consultoria e Assessoria na Área da Educação, para prestar serviços junto a este 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3634-1141. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 14 de abril de 2020
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 10:00 horas do dia 29 de abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de medicamentos 
diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde 
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634-1104. Edital: http://www.casserengue.
pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 15 de abril de 2020.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 13:30 horas do dia 30 de abril 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de 
Materiais Médicos Hospitalares destinados a atender às necessidades assistenciais das UBS deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634-1104. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.
br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 15 de abril de 2020.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 30 de abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Ma-
teriais de Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634-
1141. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 15 de abril de 2020
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor de MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO CNPJ: 13.520.328/0001-
80 Valor: R$ 157.151,25. Demais informações 83-3372-2246.

Cuité – PB, em 15 de abril de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor de MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO CNPJ: 13.520.328/0001-80 
Valor: R$ 157.151,25. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246.

Cuité – PB, em 15 de abril de 2020.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

ADENDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020.035/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

OBJETIVO Aquisição de forma parcelada de pneus novos e acessórios para utilização nos veí-
culos e máquinas, integrantes da frota do município e agregados, destinados a todas as secretarias, 
conforme termo de referência em anexo.

ONDE -SE- LE:A reunião dia 13:30hs do dia 21 de abril de 2020;,
ONDE -SE -LÊ: A reunião dia 13:30hs do dia 24 de abril de 2020;,  na sala da CPL, informação 

no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de 
segunda a sexta de 7;00 as 12;00hs.

Desterro - PB, 14 de abril de 2020
Francisco de Assis Ferreira Silva

Pregoeiro Oficial/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de 
construção de uma Academia de Saúde, no Município de Dona Inês. RECURSOS CONVÊNIO: 
11420.4560001/18-001.LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da con-
tratação: CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI - Valor: R$ 125.768,36. 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, 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

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

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
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, mediante requisição periódica, para 

atender as necessidades de diversas Secretarias deste município, com pronta entrega, devendo 
ocorrer quando necessário nos quantitativos solicitados pela Secretaria requisitante. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Esperança:02.004-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02004.04.122.2001.2005 - MANU-
TENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 
02.007-SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.361.1003.2015 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO 
FUNDAMENTA MDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 09.009-FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 - MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 
09009.10.303.1018.2080 - MANTER ATIVIDADES DO CAPS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CON-
SUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.301.1017.2075 - MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1018.2077 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOS-
PITALAR E AMBULATORIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1017.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SAMU 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 119.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 214 10.010-FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL 10010.08.122.2001.2034 
- MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CON-
SUMO 001 10010.08.243.1005.2037 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 001 10010.08.243.1005.2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 10010.08.244.1005.2063 - MANUT 
DAS ATIVID INTITUICAO DE LONGA PERM P/IDOSOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
311 10010.08.244.1005.2064 - MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 
02.011-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 02011.15.122.2001.2045 - MANUT DAS 
ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00091/2020 - 09.04.20 - Merilucia da Silva - ME - R$ 185.941,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
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

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00008/2020

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
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.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00009/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00009/2020, 
que objetiva: Aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de cesta básica, com a finalidade 
de atender alunos, pais de alunos e pessoas em situação de vulnerabilidade de extrema necessi-
dade, conforme fundamentação no artigo 24 IV e artigo 26 da Lei 8.666/1993 e artigo 4º da Lei nº 
13.979/2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RUTHIELLY 
DANTAS DA SILVA - ME - R$ 30.600,00.

Igaracy - PB, 15 de Abril de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00009/2020. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentí-

cios para distribuição de cesta básica, com a finalidade de atender alunos, pais de alunos e pessoas 
em situação de vulnerabilidade de extrema necessidade, conforme fundamentação no artigo 24 IV e 
artigo 26 da Lei 8.666/1993 e artigo 4º da Lei nº 13.979/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso 
IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 15/04/2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
ERRATA - EXTRATO DE CONTRATO

O Fundo Municipal de Imaculada-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que na PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO da Tomada de Preços nº 001/2020, que obje-
tiva: Contratação de empresa de construção civil para os serviços de reforma de unidade de atenção 
especializada em saúde. Publicada no DOU-Seção 3 ISSN 1677-7069 em 16/03/2020, ONDE SE 
LÊ: Vigência: até 14/07/2020. LEIA-SE: Vigência: 12 (doze) meses de 14/02/2020 a 13/02/2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, às 14:00 horas do dia 29 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 03 (três) consultório odon-
tológico completo para atender as atividades do PSF - Programa de Saúde da Família do município 
de Imaculada. Dotação: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Lei nº. 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Imaculada - PB, 15 de abril de 2020.
GLEITON CARMO SILVESTRE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICOSRP Nº 04-006/2020

Acatando relatório apresentado pela Pregoeira e o Parecer Jurídico Técnico Conclusivo da 
ASJUR, desta Secretaria, que trata do Processo Administrativo Nº:2020/000320 (Junção dos 
Processos: 2019/146261 e 2019/147842 (anexo) - SEPPM; 2019/146912- SEDEC; 2019/146934 
– ICV; 2019/147066 – SEINFRA; 2019/147087 - EMLUR; 2019/147098 – FUNJOPE; 2019/147753 
– SEMOB; 2019/147151 – IPM; 2019/147286- SEDES), cujo objeto é o “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS”, HOMOLOGO o procedimento licitatório em 
epígrafe em favor da empresa: SOS GAS LTDA– CNPJ: 09.266.128/0001-76, nos itens/valor total: 
01 (R$ 626.400,00); 02 (R$ 7.840,00); 03 (R$ 412.440,00); 04 (R$ 66.000,00); 05 (R$ 720,00); 06 
(R$ 5.145,00); 07 (R$ 21.560,00) e 08 (R$ 32.904,00), perfazendo o valor global de R$ 1.173.009,00 
(um milhão cento e setenta e três mil e nove reais).

João Pessoa/PB, 15 de abril de 2020.
LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019
A Prefeita do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais,Resolve:Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº  004/2019, que 
objetiva: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de engenharia na implantação 
de melhorias sanitárias domiciliares - MSD, consubstanciada na construção de 24 (vinte e quatro) 
cisternas domiciliares com capacidade para 16.000 litros de água, cada, em domicílios situados em 
diversas localidades do Município de Livramento/PB, conforme planilhas orçamentarias de custos.
Os recursos financeiros e as fontes de recursos para execução dos serviços correrão à conta de 
recursos: Convênio Nº 715/2017, firmado com Funda Nacional de Saúde,  (Funasa) Proposta do 
Convenio Nº 25100006731201637, e recursos próprios (111) do município (Ordinários); com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es):Pessoa jurídica:Suzana Azevedo Meira-ME, CNPJ Nº 10.588.767/0001-37, sediada à 
Rua Roberto Cavalcante Albuquerque, Nº 618, Bairro: Jardim Paulistano, CEP: 58.415-145, Cidade: 
Campina Grande/PB, com o valor total de R$ 248.706,54 (Duzentos e quarenta e oito mil setecentos 
e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 06 de março de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 016/2020-SRP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTEN-
ÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 016/2020 que aconteceria no dia 22 de Abril de 2020 
as 09h00min horas ocorrerá no dia 29 de Abril de 2020 as 09h00min. A alteração se faz necessário 
em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião. A reunião ocorrerá na sala da CPL 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, 
MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00.

Mamanguape-PB, 15 de Abril de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO FRACASSADA

Pregão Presencial nº 00003/2020
O Pregoeiro, do município de Natuba/PB, no uso de suas atribuições, faz saber o resultado do 

Processo Licitatório nº 00006/2020, modalidade Pregão Presencial nº00003/2020 que tem por objeto: 
Contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados 
as diversas secretarias municipais, incluindo o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal 
de Assistência Social do Município de Natuba/PB. Foi dada a devida publicidade ao certame, em 
observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Diário Oficial 
do Estado - 06/03/2020; Jornal A União - 06/03/2020. Licitante cadastrado neste processo: J. B. G. 
DA SILVA - CNPJ: 30.203.469/0001-99. Às 09:00 horas do dia 20/03/2020, reuniu-se o Pregoeiro 
e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 06/2020 de 02/01/2020, composta pelos servidores: 
AMOIS ALVES DA SILVA - Pregoeiro; MARIA APARECIDA DE ARAÚJO - Membro Suplente da 
equipe de apoio; ISAIAS JENUINO FERREIRA - Membro da equipe de apoio. Todas as fases foram 
observadas conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e legislação vigente. 
Durante a fase de habilitação a empresa licitante supracitada foi INABILITADA, considerando que 
a licitante apresentou o item 9.2.12 em desconformidade com o Instrumento Convocatório. O Pre-
goeiro fixou ao licitante prazo para apresentação de nova documentação de 08 (oito) dias úteis, de 
acordo o art. 48, § 3º, da Lei de Licitações nº 8.666/93, tendo como prazo final para apresentação 
a data de 02 de Abril de 2020. Decorrido o prazo de 08 (oito) dias úteis a empresa não apresentou 
a documentação exigida, de acordo com o dispositivo acima citado. Considerando os atos ao final 
produziu-se o seguinte resultado: LICITAÇÃO FRACASSADA. 

Natuba - PB, 16 de Abril de 2020
AMOIS ALVES DA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 18 de 
Maio de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 
PRAÇA SEVERINO GOMES DA SILVA E DE UMA PRAÇA EM FRENTE À UBS “SEVERINA FARIAS 
DANTAS” NO BAIRRO LIMEIRA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 

horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.
pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 15 de Abril de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL
AVISO DE JULGAMENTO PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020
OBJETO: Execução de Obra civil pública de Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de 

diversas ruas da cidade de Pombal – PB.
A Prefeitura Municipal de Pombal, através da Comissão Permanente de Licitação da PMP, co-

munica aos interessados que após exame das propostas comerciais da referida Tomada de Preço, 
foram CLASSIFICADAS LOTE 01 - MAURILIO FERREIRA DA SILVA R$ 1.754.072,09 e POMBAL 
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI R$ 1.841.110,40. DESCLASSIFICADAS LOTE 01 - PJF 
ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – divergências de informações entre a proposta 
apresentada com a planilha orçamentária, culminando na situação prevista no subitem 9.12, I do 
edital; ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA – proposta com preços distintos e superiores a proposta 
apresentada para o lote II para itens idênticos, culminando na situação prevista no subitem 9.12, I 
do edital; MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA – divergência de informações entre 
a proposta apresentada com a planilha orçamentária, culminando na situação prevista no subitem 
9.12, I do edital; YIGAL CONSTRUCAO E SERVIVOS LTDA deixou de apresentar os documentos 
referentes aos itens 8.1 “b, 8.1.1, 8.1.2 do edital. CLASSIFICADAS LOTE 02 - ENGEMARCC 
CONSTRUTORA LTDA R$ 331.592,24; MAURILIO FERREIRA DA SILVA R$ R$ 353.293,00; PJF 
ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI R$ 369.196,52 e POMBAL CONSTRUTORA E 
LOCADORA EIRELI R$ 371.400,85. DESCLASSIFICADAS LOTE 02 - MACARIO PRE MOLDADOS 
E METALURGICA LTDA, divergência de informações entre a proposta apresentada com a planilha 
orçamentária, culminando na situação prevista no subitem 9.12, I do edital e YIGAL CONSTRUCAO 
E SERVIVOS LTDA - deixou de apresentar os documentos referentes aos itens 8.1 “b, 8.1.1, 8.1.2 do 
edital. A ata de julgamento detalhada encontra-se disponível dos interessados para vistas, abrindo-
-se o prazo recursal na forma da Lei no link: https://www.pombal.pb.gov.br/tomada-de-precos/ ou 
de forma eventual no departamento de licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º 
andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 07h30min às 11h:30min e das 13h30min. 
as 17h30min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal, 14 de abril de 2020.
ERISTON DE ABRANTES PONTES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 000156/2019, em 15.08.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços com a conclusão da construção de uma quadra coberta 

com vestiário. 
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 13 de Abril de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                      

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 SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2020, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Refeições. 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 04/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.
com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 14 de Abril de 2020.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de serviços para transporte de alunos da rede estadual e municipal de 

ensino. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2020. DOTAÇÃO: 05.00 - Secretaria 
de Educação; 12.361.2006.2117 - Manutenção do Transporte Escolar; 1110000.00 - Receitas de 
Impostos e de Transferência de Imposto - Educação; 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Física; 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 1250000.02 - Trans-
ferência de Convênios - Educação (Corrente - Estado); 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Física; 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12.361.2006.2086 - 
Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental; 1230000.00 - Transferência de Recursos do FNDE 
Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar; 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Física; 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica;. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
José de Piranhas e: CT Nº 00120/2020 - 14.04.20 - Francisco Francileudo de Lira - R$ 14.985,00; 
CT Nº 00121/2020 - 14.04.20 - Ricardo Dias de Araújo - R$ 23.976,00; CT Nº 00122/2020 - 14.04.20 
- Alan Carlos Maciel Abreu - R$ 8.991,00; CT Nº 00123/2020 - 14.04.20 - Leandro Pereira da 
Silva 10255437420 - R$ 83.916,00; CT Nº 00124/2020 - 14.04.20 - Helena dos Ramos Alves - R$ 
22.177,80; CT Nº 00125/2020 - 14.04.20 - Joelson Mariano de Sousa - R$ 20.379,60.

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de forma parcelada de Material e Insu-

mos Odontológico, destinados aos Serviços da Saúde Bucal, no Âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2019. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02110 - Fundo Municipal de Saúde 
02110.10.301.2007.2028 - 4490.52.00 - 3390.30.00 - 211 / 214. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00032/2020 - 15.04.20 até 31.12.20 
- DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$ 29.835,60.

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

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

A Pregoeira Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00005/2020, 
INCORRETO OS “ITENS 9.3.6 E 9.3.7”, POR ESSE MOTIVO FORAM RETIRADOS. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José Nogueira 
Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 15 de Abril de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 032/2020
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29de 

abrilde 2020, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em:Aquisição de sacos, sacolas plásticos 
(P,M,G) reforçados e bobina picotada para atender as necessidades das secretarias municipal de 
infraestrutura e saúde,Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://
www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, 
em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução 
impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente 
empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 15 de abrilde 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Execução de serviços de transportes de pacientes, conforme itinerário(s) 

correspondente(s) no Instrumento convocatório. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00019/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00048/2019 - Luiz Henrique Simoes 
Batista - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 15.04.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 010/2020
Processo nº 056/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E 
REPROCESSAMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS CRÍTICOS (MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO 
E HOSPITALAR), SEMI CRÍTICOS E DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES TERMOSSEN-
SÍVEIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SANTA RITA, PB

O Município de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação em epígrafe, 
devido necessidade de realizar esse processo via Pregão Eletrônico. Assim sendo, será publicado 
novo edital oportunamente divulgado através dos meios de comunicação. Outras informações 
poderão ser obtidas com a Comissão Permanente de Licitação, naPraça Getúlio Vargas, n° 40B, 
centro, Santa Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas.

Santa Rita, 14 de abril de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 013/2020
Processo nº 062/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA 
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DIETAS COMPLETAS, PARA NUTRIÇÃO ORAL E 
ENTERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA RITA, PB.

O Município de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação em epígrafe, 
devido necessidade de realizar esse processo via Pregão Eletrônico. Assim sendo, será publicado 
novo edital oportunamente divulgado através dos meios de comunicação. Outras informações 
poderão ser obtidas com a Comissão Permanente de Licitação, naPraça Getúlio Vargas, n° 40B, 
centro, Santa Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas.

Santa Rita, 14 de abril de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 014/2020
Processo nº 063/2020

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB

O Município de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licitação em epígrafe, 
devido necessidade de realizar esse processo via Pregão Eletrônico. Assim sendo, será publicado 
novo edital oportunamente divulgado através dos meios de comunicação. Outras informações 
poderão ser obtidas com a Comissão Permanente de Licitação, naPraça Getúlio Vargas, n° 40B, 
centro, Santa Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas.

Santa Rita, 14 de abril de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00005/2020

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

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

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 

TIGRE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São João do Tigre: 05000 SECRETARIA DE INFRAESTRTURA 15 451 
1008 1008 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS 15 451 3008 1042 APLIAÇÃO 
DO CEMITÉRIO PÚBLICO 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
02601/2020 - 23.03.20 - MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA - R$ 24.170,31.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS URBA-

NAS NA SETE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE E NOS DISTRITOS DE SANTA MARIA E 
CACIMBINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052963-9/2018, MIN DAS CIDADES. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a exe-
cução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre 
e: CT Nº 00901/2019 - AF ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.242.420/0001-23 - 1º Aditivo - prorroga 
o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 10.04.20

São João do Tigre – PB, 10 de Abril de 2020.
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
construções diversos, destinados as demandas operacionais desta Prefeitura. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 03 de Abril de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Constitui objeto desta licitação: Con-
tratação de empresa especializada para execução dos serviços de mão de obra para reposição 
de peças, manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 005/17; e le-
gislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 15 de Abril de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos 
diversos, destinados as demandas operacionais desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 15 de Abril de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO 

 PREGÃO ELETRÔNICO N° 326/2019 - UASG 925302
 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 30/04/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, 
destinado à Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia - SEECT, conforme 
anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.   

Cadastro CGE Nº 19-01480-2.
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 213/2019 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 06/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO, AÇÚCAR E ÁGUA MINERAL, 
destinado à Secretaria de Estado da Educação, da Ciência e da Tecnologia - SEECT conforme 
anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 19-01249-5
                                                                                                          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 N° 375/2019 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 07/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, destinado 
ao COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES – CPAM, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.   

Cadastro CGE Nº 20-00086-4.
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 N° 376/2019 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 06/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS, des-
tinado aos HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL: HRWL, HMSC, HINL, HGT, HRQ, HEM, 
HRCR, HDFBC, HDDJGS, HRPSRC, HRETCG, CSJM, HRS, HRP, HMSF, CSG, CSCA, HRC, 
CSCF, CSAM e IHGER, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.   

Cadastro CGE Nº 20-00226-4.
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
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019  - UASG 925302
PROCESSO Nº 19.000.023561.2018

Comunicamos a quem interessar, que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste no 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER, destinado 
aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual: SEDH, SEIRMACT,SEDAP/FUNDAGRO, 
FUNAD, FUNDAC, ESPEP/FDRH, CPAM E CPJM, com abertura agendada para o dia 23/04/2020 às 
09h00 (nove horas), fica ADIADO, para o dia 04/05/2020, às 09h (nove horas). Maiores informações, 
inclusive sobre o edital, também poderão ser obtidas pelos portais www.comprasgovernamentais.
gov.br; www.centraldecompras.pb.gov.br ou e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência 
de Licitação da Central de Compras está localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB – Contato (83) 3208-9839.

CADASTRO CGE Nº 20-00316-2
   João Pessoa, 15 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 016/2020 – 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 PÃO, destinado aos Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Estadual na Cidade de João Pessoa - PB: SEG, CPAM, CHCF e CSCA, 
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 20-00296-7
                                                                                                          João Pessoa, 15 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Farmacia Fernandes Comercio Ltda, CNPJ 36.231.407/0001-77, torna público que requereu a 
SEMAPA-Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação 
para Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas; comercio varejista 
de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, situada na rua Monsenhor Jose da 
Silva Coutinho, 168, Camalau, Cabedelo-PB CEP58.103-202.

DOMUM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 20.394.028/0001-68, torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicen-
çade Instalação paraa Construçãode Residencial Multifamiliar, situado no Loteamento Intermares, 
Quadra 37, Lote 11,Intermares– Cabedelo/PB.

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

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

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

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

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

 Diretora Presidente em exercício

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

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

cêutico do Estado da Paraíba S/A - LIFESA, com CNPJ N° 02.921.821/0001-96, para se reunirem 
em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no próximo dia 28 de abril de 2020, às 15h00, na 
sede da Companhia, localizada na Avenida João Machado, 109, Centro, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba, para, na forma dos arts. 10, 11, 11 § 1º, 12, a, do Estatuto Social da Companhia, 
e dos arts. 123, 132, I, da Lei nº 6.404/76, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia a) Análise 

e aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeira encerrada em 31/12/2019; 
Comunicamos que se encontram a disposição dos senhores acionistas, na sede social da empresa, 
os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

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

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

  Diretora Presidente em exercício

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COM-
PRA E VENDA N.º 004/2017, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
PARAÍBA – CINEP E A EMPRESAPONTES PETRUCCI LTDA – ME, CNPJ Nº 11.390.992/0001-27.

Aos 31 dias do mês de março do ano de 2020, nesta Cidade de João Pessoa, capital do Estado 
da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade de econo-
mia mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob 
o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de Operações, 
respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no 
CPF nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), residente e domi-
ciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, brasileiro, divorciado, 
Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de identidade nº 2.197.172 
(SSP/PB),residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, com base na legislação pátria 
vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento Particular de Contrato 
Preliminar de Promessa de Compra e VendaN.º 004/2017, firmado em09 de fevereiro de 2017,com 
a empresa PONTES PETRUCCI LTDA – ME,inscrita no CNPJ Nº 11.390.992/0001-27, que tem por 
objeto, formalmente, uma área total medindo 1.430,00m² (mil, quatrocentos e trinta metros quadra-
dos), constituída de um lote de terra, localizado na Rua Desembargador Bolívar Corrêa Pedrosa, 
Quadra 208, Lote 136 Mangabeira, município de João Pessoa-PB,apresentando os seguintes limites 
e confrontações: pela frente, na extensão de 55,00m, com parte do Lote nº 157 da Quadra nº 208; 
ao SUL, na extensão de 55,00m, com a Via Perimetral 02; a LESTE, na extensão de 26,00m, com 
o Lote nº 0776 da Quadra nº 208; e a OESTE, na extensão de 26,00m, com a Rua Desembargador 
Bolívar Corrêa Pedrosa,operando-se tal rescisão pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos 
a seguir fixados: CONSIDERANDO que a empresa em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRA-
TUAIS, especialmente a previsão contida na CláusulaOitava, alínea “a”, do Contrato Particular de 
Promessa de Compra e Venda n° 004/2017, principalmente as que estabelecem como cláusulas 
resolutivasprazo máximo de 12 (doze) meses para implementação do empreendimento, bem como, 
iniciar seu funcionamento em 18 (dezoito) meses, prazos estes a contar da assinatura do contrato; 
CONSIDERANDO, ainda, o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE O INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE CONTRATO PRELIMINAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º 004/2017, 
a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por decisão de seus Diretores 
respectivamente, Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme Resolução de Diretoria n° 
013/2020, datada de 31 de março de 2020, razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das 
partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos 
do referido instrumento legal; CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, 
FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO O CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA 
Nº 004/2017, celebrado entre aCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E A 
EMPRESA PONTES PETRUCCI LTDA – ME.

João Pessoa, 13 de abril de 2020.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

RÔMULO SOARES POLARI FILHO
Diretor Presidente

RICCELLY FARIAS DE LACERDA
Diretor de Operações

 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 Imó-
veis 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 INTIMAÇÃO 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

EDITAL DE CITAÇÃO. Comarca de 1ª Vara Cível de Campina Grande – PB. Edital de Citação. 
Prazo: 20 dias. Processo nº 0807235-66.2015.8.15.0001. Ação de Execução de Título Extra judicial. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 1ª Vara Cível de Campina Grande, 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 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 
em face de THIAGO ALBUQUERQUE FARIAS - ME e JANAINA NUNES DA SILVA, que através 
do presente Edital manda o MM. Juiz de Direito da Vara supra CITAR o(a) promovido(a) THIAGO 
ALBUQUERQUE FARIAS - ME, inscrito no CNPJ nº 20.450.605/0001-91, antes com endereço na 
Rua Vereador Arrojado Lisboa, 476, Loja 01, Monte Santo, Campina Grande - PB - CEP: 58400-
640, atualmente em local incerto e não sabido, para pagar a dívida no valor de R$ 39.096,82 (trinta 
e nove mil e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), custas e despesas processuais, além 
de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução, no prazo de 3 
(três) dias. Cientes de que, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de 
pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 
metade. Advertido, também, sobre a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 
distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, 
no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá 
ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s), por fim, que a 
rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretarna elevação dos 
honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. E 
para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será afixado no local de costume e 
publicado no Diário da Justiça. 1ª Vara Cível de Campina Grande-PB, 25 de março de 2020. Eu, Iuri 
Lima Ramos Reinaldo, Técnico Judiciário desta vara, o digitei. IVNA MOZART BEZERRA SOARES, 
Juiz(a) de Direito em substituição.

SOUZA CRUZ LTDA, CNPJ nº 33.009.911/0058-74, torna público que requereu à SEMAM – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, renovação da Licença de Operação nº 172/2019 para a atividade de: 
COMÉRCIO ATACADISTA DE CIGARROS, CIGARRILHAS E CHARUTOS, situado Avenida Este-
vão Gerson Carneiro da Cunha, nº145, Bloco 7 – C, BR. 230, Km 23, Água Fria, João Pessoa/PB.


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Publicidades

