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Testes rápidos têm início 
nesta sexta-feira na PB
Os primeiros 20 mil exames serão aplicados pela SES em vários municípios do Estado em pessoas com sintomas de gripe. Página 5
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Na PB, cerca de 20 mil pessoas estão com o CPF irre-
gular, o que impede auxílio emergencial. Página 14

Número de mortes no Brasil dobra a cada 5 dias; 
ritmo supera EUA e Europa. Página 4

Comércio de Cajazeiras reabre após ocorrer a 
primeira morte por covid-19 na cidade. Página 5

Prefeitura de Aroeiras adquire cartilha superfatu-
rada sobre covid-19. Página 6

Com restrições em função da pandemia, Empaer retoma, hoje, a Feira do 
Produtor na área externa da empresa. Página 7

NA PARAÍBA

A crise em números
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Opinião

“Dizimar a população em nome da economia 
tem recebido, na perversa história da 
humanidade, vários modos, entre eles a guerra, 
ou mal cuidar das epidemias...”.  Página 2

Idosos na Balada 
de Narayama

Damião Ramos Cavalcanti 

Foto: Lusângela de Azevêdo

Festa no Sertão Depois de 11 anos, açude Jotabá I, em Patos, volta a 
sangrar, fazendo a população sair de casa e quebrar o isolamento social. Página 4
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O paranaense Sérgio Fernando Moro apostou todas as suas fichas ao 
trocar uma carreira de mais de vinte anos, na magistratura federal, pelo 
cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolso-
naro. Uma estrela cujo brilho foi se dissipando no decorrer do conturbado 
mandato presidencial.

Moro ganhou notoriedade, dentro e fora do Brasil, em virtude do trabalho 
que desenvolveu, como juiz, no chamado escândalo do Mensalão e na Opera-
ção Lava Jato (leia-se lavagem e desvio de dinheiro público), que, no segundo 
caso, culminou na prisão do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Eleito, Bolsonaro acenou para Moro, prometendo-lhe, para o futuro, 
assento em uma das confortáveis poltronas do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Com a popularidade em alta (hoje, mais que a do próprio presiden-
te), Moro largou de pronto a toga, e transvestiu-se em ministro de uma das 
pastas estratégicas.

Para uns, Moro foi recompensado, por Bolsonaro, pelo tremendo preju-
ízo que causou às forças progressistas, ao colocar Lula e outras lideranças 
petistas atrás das grades. Para outros, o ex-juiz trocou Curitiba por Bra-
sília por ter planos mais ousados, como, por exemplo, suceder o chefe no 
Palácio do Planalto.

Ocorre que também é da natureza dos desajuizados assustar-se com a 
própria sombra. Bolsonaro pressentiu o perigo e tratou logo de neutralizar o 
ministro, transformando Moro, paulatinamente, em uma figura decorativa, de 
brilho embaciado, sem voz e sem voto na grande assembleia verde-e-amarela.

Veio então a pandemia de coronavírus, e levou de roldão o projeto que a 
direita liberal, representada por Bolsonaro, vinha tentando construir e im-
plantar, no sentido de recolocar o país nos trilhos do desenvolvimento, ob-
viamente à custa do patrimônio nacional e de conquistas históricas da classe 
trabalhadora.

Bolsonaro partiu para um tudo ou nada, ao posicionar-se contrariamente 
ao isolamento social, medida recomendada pelas organizações sanitárias mais 
credenciadas. Uma cartada aventureira, vez que, em nome da manutenção de 
padrões econômicos, se expõe milhões de brasileiros à perigosa Covid-19.

Isolado, Bolsonaro lançou mão das velhas práticas eleitoreiras - que tanto 
condenou na campanha eleitoral - para cooptar o Centrão. Para ter êxito, pre-
cisava livrar-se de uma figura incômoda: o diretor-geral da Polícia Federal, 
Maurício Valeixo, nada mais, nada menos que o irmão siamês de Moro. 
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Idosos na Balada de Narayama

 Mas o ‘utilitarismo financeiro’ 

sempre ponderará o lado 

da produção e do lucro, ou 

que se poupe o que tiver 

mais energia à produção.   

Crônica  Damião Ramos Cavalcanti 
damiao.r.c@uol.com.br | colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Do deputado federal Frei 
Anastácio (PT), em crítica ao 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, por não in-
cluir Jair Bolsonaro no pedido 
de abertura de inquérito para 
investigar atos de incitamento 
ao fechamento do Congresso: 
“Está cometendo crime de pre-
varicação”. Aras pediu ao STF 
investigação apenas de depu-
tados federais.

“Crime de prevariCação”
Indagou-se ao deputado Julian 
Lemos qual a sua avaliação 
do governo Bolsonaro: “Para 
o que se esperava, está muito 
aquém”, opinou, “todo dia tem 
um problema [referindo-se à 
relação com o Congresso]”. 
Numa emissora de TV, referiu-
-se ao isolamento do presiden-
te no que tange ao parlamento: 
“O presidente não tem nenhu-
ma relação com o Congresso”.

Julian Lemos afirma que Bolsona-
ro deu as costas aos parlamentares 
que o ajudaram na eleição, porém 
não assume, de modo contunden-
te, um rompimento: “Eu carreguei 
o presidente nos braços [na campa-
nha], mas ele não foi correto com 
quem o elegeu. Eu continuo votan-
do com o governo, não pelo presi-
dente, mas pelo Brasil”.

“Não foi Correto”

ex-aliado de BolsoNaro, JuliaN lemos
Crava: “GoverNo que se autodesmoralizou”

isolameNto

Aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro (sem partido), aliás, desde que este era 
candidato a presidente – chegou a coordenar a campanha bolsonarista no Nor-
deste–, o deputado federal Julian Lemos (foto) do PSL, se tornou um dos críticos 
mais ácidos do presidente. Mudou, radicalmente, o seu discurso em relação a 
Bolsonaro – lembremos que o presidente rompeu com o PSL e passou a tra-

tar deputados do partido como “cachorros”, para usar uma expressão do 
próprio Julian Lemos e, por tabela, esses parlamentares perderam es-

paço na gestão. “O governo fez acordo com o Centrão e começou a 
lotear os cargos”, acusa, ressaltando que “devido à sua inabilidade 
política, petulância e arrogância, o governo fica de joelhos diante 
do Centrão, xeque-mate! Sabe o ‘Ou dá ou desce?’  Pois é, deu! 
Agora temos uma ‘aliança pelo Brasil’ e ela já tem seu fundo elei-
toral: Banco do Nordeste, Funasa, entre outros. Nesse momento, o 
governo perde sua essência. O Centrão mostrou as vísceras de um 
governo que se autodesmoralizou”, postou no instagram.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A comunicação interna no governo federal é um 
desastre – inúmeros são os exemplos que cor-
roboram isso. Na segunda-feira, Onyx Lorenzo-
ni, ministro da Cidadania, anunciou a antecipa-
ção da segunda parcela do auxílio emergencial. 
Ontem, Bolsonaro disse, no Facebook, que “um 
ministro anunciou sem estar autorizado que iria 
antecipar a segunda parcela”. Resultado, a tal 
antecipação foi cancelada.   

falta ComuNiCação iNterNa 
No GoverNo BolsoNaro

Novo pedido

proBlema Coletivo

Do presidente nacional do PDT, Carlos Luppi, 
justificando o pedido de impeachment de Bol-
sonaro protocolado na Câmara dos Deputados: 
“Diante da irresponsabilidade do presidente 
em meio à pandemia, estimulando, indireta-
mente, a contaminação de milhares de pesso-
as”, e por causa “dos seus ataques constantes 
ao Congresso, ao Judiciário e à imprensa livre”.  

“Não é só um problema do Executivo, mas sim de 
todos os Poderes [as demandas de enfrentamento 
à pandemia]”. Do governador João Azevêdo (Cida-
dania), referindo-se à possibilidade de redução do 
duodécimo repassado ao Legislativo, ao Judiciário e 
à UEPB. No próximo mês, haverá reunião com repre-
sentantes dos Poderes para debater a questão.  
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No meu aniversário, medito, lembrando-me do emocionante filme de Shohei 
Imamura, Balada de Narayama, que foi a primeira película japonesa a receber, 
em 1983, a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Seu tema é recorrente: as 
idades da vida humana e como elas são consideradas dentro da economia na 
sociedade. O roteiro trata de um pequeno povoado japonês, no século XIX, que 
tinha pouco espaço de terra e de clima para plantar e colher o suficiente para 
alimentar a gente daquele vilarejo. Então, a mesquinhez de algum “economês”, 
em vez de se dedicar à melhoria da produção e da distribuição de bens, deter-
mina eliminar parte da população que estivesse acima dos setenta anos, o que 
se tornou costume e de força cultural, naquele lugar. Quem chegasse aos seten-
ta anos deveria já estar com os dentes perdidos, sinal a ser levado ao topo da 
montanha ou à Narayama, onde faleceria de fome e frio e seria devorado pelos 
abutres. Quem, depois dessa idade,  não se mostrasse benguela ou desdentado 
teria parte com o diabólico. A senhora avó, na família, a mais experiente, sábia e 
ainda dinâmica, mostrava sua dentadura perfeita, mas, por pressão social, que-
brou seus dentes no rochedo e nas pedras de 
casa. Depois disso, foi levada, a contragosto 
do filho mais amado, à dita Narayama...

Dizimar a população em nome da eco-
nomia tem recebido, na perversa  história 
da humanidade, vários modos, entre eles, a 
guerra ou mal cuidar das epidemias... O que 
se altera é o subterfúgio das justificativas: 
às vezes religiosa, ideológica, política, mas 
todas sempre tendo a economia como fator 
principal. Agora mesmo, essa “economia” é 
alçada à prioridade em detrimento da saúde, 
à qual ela deveria servir como meio para que 
aconteça a felicidade ou a saúde do povo... Entre tantos disparates, escutou-se, 
ao desdém, a malíssima profecia: “A maioria vai ser infectada, e daí?” Por fim, 
veio o atual maior dirigente da saúde, indagando quem devemos salvar, num mo-
mento em que houver enfermos um jovem e um idoso...

A Filosofia humanista e a doutrina cristã responderiam: a vida ou os dois! 
Mas o “utilitarismo financeiro” sempre ponderará o lado da produção e do lu-
cro, ou que se poupe o que tiver mais energia à produção. Pouco lhe vale o que 
se investiu na pessoa idosa, mesmo que tenha ela muito ainda a contribuir com 
sua experiência no trabalho e com sua sabedoria à comunidade. Também e so-
bretudo, porque se trata de criaturas humanas. Não foi por outro motivo que, 
quando se pensou “acabar com analfabetismo no Brasil”, houve quem dissesse 
que não se deveria gastar dinheiro com “educação de adultos”, mas empregar 
tais recursos à educação das crianças, na faixa etária própria à alfabetização. 
Tal tese foi rechaçada pelo educador Darcy Ribeiro: “Todos, em qualquer fase 
da vida, merecem gozar do direito à educação na sua plenitude”. Sem pergun-
tar a idade do caro leitor, confio-lhe sua opinião ou que ninguém mereça ser 
levado à Narayama...
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Governo do Estado e Igreja Católica fornecem diariamente alimentação para duas mil pessoas em situação de rua 

Mais de 60 mil refeições 
estão sendo distribuídas men-
salmente para pessoas que 
vivem em situação de rua, por 
meio de uma parceria do Go-
verno do Estado, através da 
Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Humano, com 
a Igreja Católica, envolvendo a 
Arquidiocese da Paraíba, Ação 
Social Arquidiocesana (ASA) e 
o Hospital Padre Zé. 

Diariamente, são distri-
buídas mais de 2 mil refeições 
– café, almoço e jantar – na orla 
e no centro de João Pessoa, na 
conhecida Casa de Dom José 
Maria Pires.

A ação social foi intensifi-
cada a partir do mês de março 
– como uma das medidas de 
enfrentamento dos efeitos do 
coronavírus –, com a amplia-
ção de um projeto já existente, 
que conta com financiamento 
do Governo do Estado, por 
meio do Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza (Fun-
cep), e possui 700 pessoas ins-
critas. Atualmente, são atendi-
das aproximadamente 2 mil 
pessoas.

O diretor do Hospital 
Padre Zé e representante da 
Arquidiocese da Paraíba, pa-
dre Egídio de Carvalho Neto, 
destacou que sem a ação do 
Governo do Estado, com a li-
beração de recursos do Fundo 

de Combate e Erradicação da 
Pobreza (Funcep), o Projeto 
Emergencial Cuidando e Sal-
vando Vidas não seria execu-
tado. “O custo para servir 63 
mil refeições mensais como 
servimos, só é possível através 
de uma parceria como essa. É 
um batalhão de pessoas que 
são alimentadas”, comentou. 

Padre Egídio lembrou 
que o projeto foi pensado ini-
cialmente para pessoas em si-
tuação de rua.  “Mas foram se 
achegando pessoas que, ape-
sar de morarem em casas, mas 
em situações precárias, sem 
renda, desempregadas, sem o 
bico, não tinham como com-
prar comida, e vieram para o 
projeto. E numa conversa com 
o secretário Tibério Limeira, 
ampliamos. É um projeto que 
tem acolhido tantas pessoas, 
cada um com sua história de 
vida: são refugiados venezue-
lanos, argentinos, peruanos, 
brasileiros e pessoas dos qua-
tro cantos da Paraíba. Que-
remos oferecer o mínimo de 
dignidade, que é um prato de 
comida, e possam ao final do 
dia dizer, estou alimentado”, 
ressaltou.

"Nem sei o que seria da 
minha vida sem essa comida 
aqui", afirmou Severina dos 
Santos, logo após receber sua 
refeição na casa de Dom José 

Parceria garante distribuição 
de 60 mil refeições por mês

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Maria Pires, no Centro de João 
Pessoa. "Tá eu e meu marido 
sem lugar pra ficar, venho do 
interior, e todo dia venho aqui 
almoçar, jantar e tomar café. Ai 
meu Deus, é a minha salvação 
essa comida que nós recebe-
mos", agradeceu Digiani da 
Costa Borges, conhecida como 
Vitória.

Já o ex-servidor público 
municipal Romero de Andrade 
Alves, contou que trabalhou 
como motorista, inspetor de 

alunos, agente administrativo 
e vigilante. É pai de duas filhas 
e tem duas netas, mas há 12 
anos se separou da família e 
passou a viver em situação de 
rua. “É muito importante pra 
gente receber essa alimenta-
ção. Sem alimentação, a pes-
soa com fome pensa em violar 
o patrimônio dos outros”, con-
fessou Romero.

O secretário do Desen-
volvimento Humano, Tibé-
rio Limeira, observou que o 

Governo do Estado tem rea-
lizado ações para atender 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social por toda 
a Paraíba, desde os ciganos, 
em Sousa, passando pelos 
quilombolas, em Santa Luzia, 
até João Pessoa, nessa par-
ceria com a Arquidiocese da 
Paraíba, mas também aten-
dendo diretamente por meio 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano e 
de outras secretarias. 

“O Governo do Estado 
tem levado sua política de as-
sistência social para todos os 
municípios da Paraíba para 
que a gente possa atravessar 
essa crise da melhor maneira 
possível”, enfatizou, lembran-
do ainda da ação junto à agri-
cultura familiar, por meio da 
qual o Governo do Estado ad-
quire o que é produzido pelos 
pequenos produtores e doa 
os alimentos para as famílias 
carentes.

A Frente Parlamentar 
Ambientalista da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) se reuniu, on,tem de 
forma remota, para debater 
a soberania alimentar dian-
te do contexto da pandemia 
global provocada pelo novo 
coronavírus (covid-19). Os 
participantes se uniram 
para a organização de um 
comitê para conversar com 
o governador do Estado, 
João Azevêdo, e com os re-
presentantes das secretarias 
estaduais.

A presidente da Frente 
Parlamentar Ambientalista, 
a deputada Estela Bezerra, 
destacou que a pandemia 
traz uma mudança na cul-
tura da população e nos mo-

dos de relações humanas, 
com forte impacto no mode-
lo econômico.

A secretária Executiva 
do Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sus-
tentável da Paraíba, Juliana 
Monteiro Dantas, fez um 
relato sobre o Plano de En-
frentamento à Pandemia do 
Coronavírus, encaminhado 
pela Secretaria de Agricul-
tura Familiar ao governador 
João Azevêdo. 

Juliana afirmou que o 
plano traz cinco frentes de 
atuação: a primeira foi o 
pagamento de um auxílio 
emergencial, no período de 
seis meses, no valor de R$ 
200 no cartão pró-alimen-
tos, para os agricultores es-

critos no cadastro único. O 
segundo tem relação com 
o PAA, onde foi sugerido o 
lançamento de um edital 
que contemple a compra da 
agricultura familiar para a 
organização de cesta básica 
para populações vulneráveis 
e para fornecer suprimento 
para as organizações que es-
tão fornecendo quentinhas 
pelo Estado.

Ela disse que foi sugeri-
do relançar o edital unifica-
do das quatorzes Gerências 
Regionais de Ensino com a 
doação dos alimentos aos 
pais dos alunos. Ainda tem 
a formulação de medidas de 
harmonização dos espaços 
de feiras da agricultura fami-
liar, entre outras propostas.

AL cria comitê para garantir 
segurança alimentar na PB

Solidariedade

ONG arrecada cestas básicas para famílias carentes

 A Organização Não Go-
vernamental Milagre do Ser-
tão, de João Pessoa, lançou 
uma campanha de arrecada-
ção de cestas básicas para as 
famílias carentes que estão 
isoladas e sem poder traba-
lhar, em razão da pandemia 
do novo coronavírus. Das 150 
cestas recebidas até agora, 76 
foram distribuídas na última 
semana para entidades assis-
tencialistas e o restante será 
entregue nos próximos dias.

“Em princípio, estamos 
focando nas comunidades da 
Capital por conta da nossa 
própria restrição de desloca-
mento e contato com as fa-
mílias, mas pretendemos es-
tender as doações às cidades 
onde o projeto atua no início 
de maio”, planeja a voluntária 
Marcele Jardim. De 2013, ano 
em que foi fundada, até agora, 
a organização contabiliza 15 
cidades atendidas, cinco mil 
pessoas beneficiadas e 1,3 
mil cestas repassadas.

Uma das entidades locais 
beneficiadas é a Comunidade 

Filhos da Misericórdia, res-
ponsável pelo acolhimento 
de crianças e adolescentes ca-
rentes (atualmente suspenso) 
e de outras 60 crianças por-
tadoras de microcefalia. Este 
suporte às vítimas do surto de 
zyka de 2015, um dos braços 
da atuação carismática, é feito 
na Casa Mãe dos Pobres, no 
Bairro dos Estados. 

“Contamos com doações 
dos fiéis e de ONGs, como a 
Milagre do Sertão, para fun-
cionar. Atendemos mães de 
baixíssima renda que sequer 
podem comprar a sua feira, 

fraldas, leite e o espessante 
alimentar – a substância que, 
adicionada aos líquidos, per-
mitem que eles sejam ingeri-
dos sem o risco de sufocar a 
criança”, conta a missionária 
e fisioterapeuta Licania Cor-
reia Carneiro.

História
A Milagre do Sertão sur-

giu com o propósito de aten-
der as famílias prejudicadas 
pela seca, mas diversificou-se 
a tal ponto, que incluiu nas 
comunidades rurais ações de 
desenvolvimento sustentável, 

educação e literatura, saú-
de e bem-estar, preservação 
dos recursos naturais, oferta 
de atendimento médico-o-
dontológico e em psicologia, 
oficinas variadas e reforma e 
construção de espaços como 
praças, poços e ginásios.

É possível contribuir 
através do site, seja por 
transferência bancária, 
doando uma ou meia ces-
ta básica (R$ 60 ou R$ 30), 
tornando-se sócio mediante 
doações mensais ou aces-
sando a lojinha virtual da or-
ganização. Lá estão à venda 

itens produzidos por artesãs 
assistidas pelo projeto, como 
tapetes, camisas, sousplats, 
quadros e calendários ao 
preço de R$ 20 a R$ 85. 

Artistas como a influen-
ciadora Thaila Ayala abra-
çaram a causa e ajudaram 
a trazer aportes de estados 
como São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. “Hoje conta-
mos com 150 voluntários e 
uma grande força conquis-
tada por nossas mídias so-
ciais”, comemora Marcele 
Jardim.

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Atendimento a pessoas em 
situação de rua quase triplica

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa está acolhen-
do a população em situação 
de rua com alimentação e 
distribuição de kits de higie-
ne. No Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP), unidade do 
Centro da cidade, o atendi-
mento quase triplicou, pas-
sando de 50 para 125 pes-
soas beneficiadas por dia. 

A população em situa-
ção de rua já recebeu 400 
kits de higiene, compostos 
por um álcool em gel, uma 
máscara e um sabão em bar-
ra, como forma de combater 
a proliferação do novo coro-
navírus.

No Centro POP, gerido 
pela Secretaria de Desen-

volvimento Social (Sedes), 
as pessoas podem tomar ba-
nho e fazer higienização das 
roupas. 

Além disso, há distri-
buiçao de kits para cada 
refeição, sendo café da ma-
nhã, almoço e jantar. Centro 
de Referência Especializado 
para População em Situação 
de Rua fica localizada na Rua 
13 de Maio, 508, Centro.

A coordenadora Raquel 
Batista Ruffo explica que, 
embora o Centro disponha 
de um cadastro de 50 mora-
dores atendidos diariamen-
te, com a pandemia do co-
ronavirus, a demanda quase 
que triplicou. 

“Estamos acolhendo 
toda a população que chega. 
Os números a cada dia au-

mentam, mas a média é 125 
pessoas. A entrega dos kits 
é feita na entrada do benefi-
ciário ao serviço”, diz a coor-
denadora.

Os usuários estão pro-
curando o Centro através de 
demanda espontânea ou são 
encaminhados pelas equi-
pes do programa Ruartes, 
que se encontram nas ruas 
fazendo o trabalho de aco-
lhimento diário.

“Em tempos normais, o 
beneficiário tem que aten-
der ao perfil de situação de 
rua. Com a covid-19, inde-
pendentemente de ser ou 
não cadastrado, recebe e 
se alimenta, como também 
pode tomar banho e lavar 
suas roupas”, acrescenta Ra-
quel Ruffo.

São preparados cafés da manhã, almoço e jantar e distribuídos em regiões com maior concentração de pessoas em situação de rua, na orla e no centro de JP

Foto: Secom/PB 
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Secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, voltou a alerta para a necessidade da manutenção do isolamento social 

Pelo segundo dia seguido, 
a Paraíba registrou mais de 40 
novos casos confirmados para 
o novo coronavírus. Ontem, 41 
diagnósticos foram informa-
dos pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) chegando ao 
número de 386 casos. O estado 
registrou também quatro novas 
mortes em decorrência daco-
vid-19. Até o momento, 1.274 
casos foram descartados, 116 
pacientes se recuperaram e 22 
estão internados (quatro deles 
em leitos de UTI).

Outras 153 pessoas estão 
internadas com notificação para 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave, sendo 116 em enferma-
ria e 37 na UTI. Segundo infor-
mações do secretário deSaúde, 
Geraldo Medeiros, a Paraíba se-
gue controlando a ocupação dos 
leitos sem sinalização de colap-
so da rede hospitalar. A Paraíba 
é um dos estados do Brasil com 
o menor índice de ocupação de 
leitos de enfermaria e de UTI.

“Isso evidencia uma pre-
visão da própria secretaria nos 
últimos 30 dias. Transmitimos 
essa previsão que a segunda 
quinzena de abril e primeira de 
maio seria o pico de casos aqui 
na Paraíba. Nossa previsão está 
se confirmando que este não é 
o momento de flexibilização de 
isolamento social para não che-
gar na situação de Pernambuco 

e Ceará que já estão entrando 
em colapso. Temos leitos sufi-
cientes por enquanto, mas isso 
não significa que as pessoas 
não vão mais pegar a doença 
e podem sair às ruas. Esse é o 
nosso único meio para evitar a 
propagação da doença e a segu-
rança para atender bem nossos 
pacientes. Pedimos paciência a 
população e se as pessoas tive-
rem paciência, evitando aglo-
merações, evitando sair de casa, 
utilizar proteções para comba-
termos o coronavírus e sairmos 
para um processo de flexibiliza-
ção a partir de maio”, informou.

Os quatro óbitos confir-
mados ontem foram todos na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa. Três na Capital e um 
em Santa Rita. Os casos estão 
distribuídos em 28 municípios. 
João Pessoa concentra o maior 
número com 254 confirmações, 
81% dos casos. Campina Gran-
de chegou a 30; Santa Rita, pos-
sui 25; Cabedelo tem 15; Bayeux 
e Sapé possuem 10 casos cada; 
Patos tem 8; Cajazeiras e Sou-
sa contam com 4 confirmações 
cada; Junco do Seridó e Guara-
bira tem 3 cada uma; Pombal, 
Itapororoca e São João do Rio do 
Peixe tem dois casos cada; Serra 
Branca, Igaracy, Taperoá, Ria-
chão do Poço, São Bento, Congo, 
Queimadas, Bom Jesus, Conde, 
Cruz do Espírito Santo, Itabaia-
na, Barra de São Miguel, Alagoa 
Nova e Coremas têm uma con-
firmação.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

PB tem mais 41 novos casos 
de covid-19 e quatro mortes

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Espetáculo da cheia do Açude do Jatobá, que não ocorria há mais de uma década, atraiu muitos curiosos, mesmo com os alertas sobre o coronavírus 

Foto: Lusângela Azevêdo

Chuvas no Sertão

Açude do Jatobá em Patos sangra 
depois de 11 anos e atrai curiosos

Depois de 11 anos des-
de o último sangramento, 
o açude do Jatobá I, em Pa-
tos, “sangrou” na tarde de 
ontem. O volume do açude 
teve um aumento de 18% 
em um período de 32 ho-
ras e, com as chuvas de 100 
milímetros da madrugada 
desta quinta-feira, trans-
bordou. Construído em 
1952, no governo de José 
Américo de Almeida, o açu-
de do Jatobá I foi o primei-
ro manancial voltado para 

o abastecimento da cidade 
de Patos, no Sertão parai-
bano. A última vez que o 
açude havia transbordado 
tinha sido em 2009.

De acordo com a Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas, a Aesa, na quarta-
fira, o açude já estava com 
81,1% de sua capacidade 
total. Com isso, faltavam 
apenas 86 centímetros 
para transbordar.  O “san-
gramento” aconteceu por 
voltas das 15 horas de on-
tem, mas desde cedo que 
a população já aguardava 
ansiosa pelo momento em 

que o manancial transbor-
daria. Devido a isso, a fim 
de evitar a aglomeração de 
pessoas, a Polícia Ambien-
tal esteve no local monito-
rando e orientando os po-
pulares.

“Nós estamos aqui 
com as equipes diariamen-
te orientando a população 
em como proceder no en-
torno dos açudes, não só 
de Patos, mas em todos 
os mananciais do Sertão, 
evitando aglomeração de-
vido à covid-19. Sempre 
conversando com as pes-
soas e orientando de como 

proceder para evitar essa 
aglomeração”, explicou o 
Tenente Alvino.

Além da Polícia Am-
biental com suas orienta-
ções, também estava no 
local um carro de som da 
Vigilância Epidemiológica 
Municipal de Patos com re-
comendações de que as pes-
soas ficassem em suas casas 
e, aqueles que estavam nas 
ruas, retornassem para o 
isolamento social. Os cuida-
dos fazem parte das orienta-
ções diante da pandemia da 
covid-19, doença causada 
pelo novo coronavírus.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

O número de mortes 
provocadas pela covid-19 
no Brasil tem dobrado a 
cada cinco dias.. Nos Esta-
dos Unidos, essa duplica-
ção ocorre a cada seis dias, 
e na Itália e na Espanha, a 
cada oito. O dado consta 
da última nota técnica do 
MonitoraCovid-19, um 
sistema da Fiocruz que 
agrupa dados sobre a pan-
demia do novo coronaví-
rus, e revela a velocidade 
com que a epidemia se 
dissemina no Brasil.

"A nossa situação hoje 
é pior do que a de Itália, 
Espanha e Estados Uni-
dos. Por isso, o número 
de mortes está dobrando 
em um espaço de tempo 
menor", afirmou o epide-
miologista Diego Xavier, 
pesquisador do Instituto 
de Comunicação e Infor-
mação em Saúde (Icict), 
da Fiocruz, e um dos res-
ponsáveis pelo trabalho. 
Além de epidemiologistas, 
geógrafos e estatísticos do 
Icict/Fiocruz têm traba-
lhado com a ferramenta 
para produzir análises so-
bre o avanço da doença.

"Os dados de óbi-
tos são mais confiáveis 
do que os dados de ca-
sos para medir o avanço 
da epidemia", justificou 
Xavier. "Isso porque, no 
caso do óbito, mesmo o 
diagnóstico que não foi 
feito durante a evolução 

clínica do paciente pode 
ser investigado. Além dis-
so, a situação clínica do 
paciente que vem a óbito 
é mais evidente, quando 
comparada aos casos que 
podem ser assintomáticos 
e leves”.

Interiorização
A nota técnica tam-

bém alerta para a interio-
rização da epidemia, que 
está chegando de forma 
acelerada aos municípios 
de menor porte do País. 
Dentre os municípios com 
mais de 500 mil habitan-
tes, todos já apresentam 
casos da doença. Naqueles 
com população entre 50 
mil e 100 mil habitantes, 
59,6% têm casos. Já 25,8% 
dos municípios com po-
pulação entre 20 mil e 50 
mil, 11,1% daqueles com 
população entre 10 mil e 
20 mil habitantes e 4,1% 
dos municípios com popu-
lação até 10 mil habitan-
tes apresentam doentes 
de covid-19.

Para o epidemiologis-
ta, a decisão de suspender o 
isolamento social em muni-
cípios que não têm nenhum 
caso da doença registrado 
é extremamente temerária, 
sobretudo em um momento 
de aumento da velocidade 
da disseminação da doença. 
"Estão tomando uma deci-
são muito arriscada", disse. 
O pesquisador lembrou que, 
mesmo que não haja registro 
oficial, a doença já pode estar 
circulando.

Brasil tem mortes em 
ritmo maior que EUA
Roberta Jansen
Agência Estado

Saúde registrou mais de 120 casos de 
meningite no ano passado no Estado

Um dos maiores aliados 
ao combate de doenças é a 
informação. Hoje, no Dia Mun-
dial de Combate à Meningite, 
faz-se necessário lembrar dos 
perigos dessa patologia e dos 
cuidados necessários para 
combatê-la. Apenas em 2019, 
o número de casos notificados 
por meningite na Paraíba foi 
de 127, com 38 confirmações, 
sendo 11 mortes, segundo a 
Secretaria de Saúde do Estado. 

A meningite é uma doen-
ça causada por bactérias, vírus, 
fungos, entre outros microor-
ganismos que infeccionam a 
meninge, revestimento do sis-
tema nervoso central (cérebro 
e medula espinhal). A doença, 
que já foi uma epidemia no 
Brasil, atualmente está esta-
bilizada. No entanto, é impor-
tante que alguns cuidados de 
prevenção continuem sendo 
realizados, como a vacinação 
ainda na infância. 

De acordo com o boletim 
epidemiológico da doença, 

publicado em janeiro de 2019 
pelo Ministério da Saúde, a 
meningite acomete em sua 
maioria crianças menores de 1 
ano, seguindo a faixa etária de 
1 a 4 anos. A médica infectope-
diatra Alda Lúcia Santos Mo-
reira, explicou que isso acon-
tece principalmente devido ao 
sistema de defesa, que ainda 
não está totalmente formado 
até os cinco anos de idade. “É 
preciso se expor ao ambiente 
para poder ter a defesa natu-
ral. No caso do ser humano, a 
primeira defesa que a gente 
adquire é o leite materno com 
anticorpos que são as nossas 
armas de defesa”, disse. 

Os anticorpos servem 
como uma arma de defesa 
no corpo contra as bactérias, 
fungos ou vírus que possam 
causar a meningite. Além do 
leite materno, outra forma de 
combater a doença em crian-
ças é através da vacinação, que 
deve ocorrer ainda nos primei-
ros dois meses de idade. “Com 
a vacina a gente recebe uma 
substância que vai estimular a 
criação de anticorpos como se 

a gente já tivesse tido a doen-
ça. Quem já foi vacinado tem 
poucas chances de contrair a 
doença”. 

A vacinação contra as bac-
térias que mais causam menin-
gite no Brasil estão disponíveis 
de forma gratuita pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Transmissão 
A infectologista infantil 

explicou que as bactérias ficam 
no trato respiratório, como 
acontece com a covid-19. Qual-
quer adulto pode ter a doença, 
mesmo sem apresentar sinto-
mas, e passar para as crianças. 
“A bactéria entra na corrente 
sanguínea, passa da corrente 
sanguínea para o nosso cére-
bro. Geralmente quem trans-
mite não sente nada”. 

Os bebês recém-nascidos 
são um dos mais atingidos pela 
doença, por esse motivo, a mé-
dica alertou aos pais para evi-
tar sair  com eles nas primeiras 
semanas de vida. “Se você leva 
um recém nascido para um su-
permercado, ou restaurante, 
ele tem muito mais chance de 

contrair uma bactéria e pode 
dar uma meningite grave, por-
que ele não tem defesa. Por-
tanto, não é bom sair com os 
bebês”. 

Sintomas 
Os principais sintomas 

para a meningite são: dor de 
cabeça, febre alta, desorienta-
ção, vômito e dificuldade para 
flexionar o pescoço. A médica 
Alda Lúcia explicou que esses 
sintomas variam de acordo 
com a faixa etária. Nos bebês, 
que não podem se comunicar, 
os pais devem ficar atentos. 
“O bebê deixa de sugar, fica ir-
ritado, pode ter temperatura 
alta ou baixa, febre vômito, a 
moleira fica alta, entre outros 
sintomas”. 

Quanto mais rápida a 
doença é tratada, menores são 
os riscos de obter sequelas ou 
até mesmo chegar ao óbito. O 
índice de letalidade varia de 
acordo com a bactéria causa-
dora da doença, assim como as 
sequelas que podem ser moto-
ras, de audição, neurológicas, 
entre outras. 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 
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População de rua
Justiça determina que prefeitura de João Pessoa precisa abrigar 
pessoas em situação de rua durante o período de pandemia, 
para evitar contágio pelo novo coronavírus.  Página 7 Fo
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Oferta será ampliada de acordo com a demanda dos municípios; pessoas com sintomas de gripe serão testadas

A Paraíba começará a 
aplicar testes rápidos para a 
população em geral a partir 
desta sexta-feira. A testagem 
disponibilizada pelo Gover-
no da Paraíba, por meio da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), será realizada, nes-
te primeiro momento, nas 
Unidades de Pronto Atendi-
mento de gerência estadual 
nos municípios do interior. 
Na Capital, os testes serão 
feitos nos domicílios. A ofer-
ta será ampliada de acordo 
com a demanda e pessoas 
que apresentam sintomas 
gripais serão testadas.

A SES realizou uma com-
pra de 310 mil testes rápidos 
que chegarão no estado em 
lotes. O primeiro, contendo 
os 20 mil testes que serão 
disponibilizados a partir 
desta sexta chegaram na úl-
tima quarta-feira.

Testes em João Pessoa
João Pessoa terá 30 equi-

pes realizando a testagem nas 
residências de pessoas com 
sintomas já cadastradas no 
banco de dados da prefeitura 
municipal. A medida foi uma 
sugestão da própria secretaria 
municipal e acatada estrategi-
camente pela SES. O município 
de Campina Grande terá uma 
estratégia traçada nesta sex-
ta-feira.

Sobre critérios
Renata Nóbrega, secre-

tária executiva da Saúde da 
Paraíba, explica que para fa-
zer o teste rápido é preciso 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Testes rápidos começarão a 
ser aplicados hoje no Estado

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Coronavírus

Cajazeiras tem primeira morte e comércio reabre

Um dia antes da rea-
bertura do comércio em 
suas principais ruas, Caja-
zeiras registrou a primeira 
morte por covid-19 (coro-
navírus). Na última terça-
feira (21), um comerciante 
de 61 anos, morreu na Ala 
Covid-19 do Hospital Re-
gional de Cajazeiras. Na 
quarta-feira (22), com au-
torização do Comitê Gestor, 
o comércio na cidade foi 
reaberto, com medidas res-
tritivas e seguindo as reco-
mendações da Organização 
Mundial de Saúde.

A vítima fatal de co-
vid-19 em Cajazeiras foi 
encaminhada à Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
no sábado (18), após com-
plicações respiratórias. “Ele 
foi encaminhado da UPA 
com Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), com 
sinais e sintomas de sín-
drome gripal. Ele chegou no 
hospital com quadro grave 
e foi conduzido para o su-

porte respiratório”, explicou 
Manoel Telamon, diretor 
do hospital. Francisco foi 
intubado às 17h da segun-
da-feira, quando o quadro 
se agravou, e veio a óbito no 
dia seguinte.

Conforme o Boletim 
do Covid-19 em Cajazeiras, 
emitido na noite da última 
quarta-feira (22), o municí-
pio tem 11 casos suspeitos 
da doença, 2 confirmados, 
19 descartados e 1 óbito.

Comércio reaberto
Através de decreto mu-

nicipal, o comércio em Ca-
jazeiras foi reaberto nesta 
quarta-feira, com horário 
de funcionamento das 7h 
às 13h. Várias medidas fo-
ram determinadas para 
reabertura do comércio, 
entre elas: distanciamento 
no interior dos estabeleci-
mentos de um funcionário 
para cada dez metros qua-
drados e dois metros de 
distância entre os clientes; 
obrigação de fornecimento 
de máscaras para os funcio-
nários e só permitir a en-

trada de clientes com este 
equipamento de proteção; 
possibilitar a higienização 
de todos os funcionários e 
clientes, com álcool em gel 
ou lavatório com sabão lí-
quido; evitar aglomeração 
de pessoas. O não cum-
primento dessas medidas 
acarretará punições como 
multa ou suspensão do al-
vará de funcionamento.

Setores considerado 
críticos continuam fecha-
dos, a exemplo de institui-
ções de ensino superior, es-
colas, bares, restaurantes, 
pizzarias, churrascarias, 
boates, casas de shows e 
noturnas, clubes sociais, 
templos religiosos, acade-
mias, eventos esportivos, 
culturais e sociais con-
tinuarão sem permissão 
para sua realização de for-
ma presencial, podendo os 
segmentos de ensino pres-
tarem os serviços por meio 
virtual e os que fornecem 
alimentação funcionarem 
em sistema delivery.

Em relação à feira li-
vre de hortifrutigranjeiros, 

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Através de decreto, comércio da cidade voltou a funcionar desde quarta-feira, no horário das 7h às 13h

realizada aos sábados na 
cidade, ficou determinada a 
criação de uma comissão a 
fim de realizar estudos para 
verificar a viabilidade de sua 
reabertura.

Centro de Saúde 
A Prefeitura Municipal 

anunciou ontem a instalação 
de um centro de saúde espe-
cial para casos suspeitos de 
coronavírus em Cajazeiras. 
Será a Unidade de Referên-
cia Municipal com leitos de 
observação e triagem.

Segundo a secretária de 
Saúde de Cajazeiras, Fran-

cimones Rolim, a Unidade 
Municipal vai funcionar das 
7h às 19h, com seis leitos 
e equipes de profissionais 
médicos, enfermeiros e téc-
nicos em enfermagem, além 
de outros auxiliares, para o 
atendimento a casos suspei-
tos de Cajazeiras.

Foto: Divulgação

seguir alguns critérios. “Eles 
serão utilizados com a popula-
ção que apresente um quadro 
de síndrome gripal como febre, 
dor de garganta. A prioridade 
é para as pessoas que estejam 
no terceiro dia dos sintomas. 
Por exemplo, uma pessoa que 
começou a ter febre hoje, não 
poderá ser testada hoje”, infor-
mou.

Vale lembrar que, desde 
o dia 14 de abril, a SES iniciou 
a aplicação de testes rápidos 
para o novo coronavírus em 
profissionais da saúde e da 
segurança pública. Os testes 
foram encaminhados pelo Mi-
nistério da Saúde e só é passível 
de aplicação para diagnóstico a 
partir do décimo dia de sinto-
mas para síndrome gripal.

Como funciona
Os novos testes adquiridos 

pelo Governo do Estado vão 
informar se pessoa está infecta-
da, se foi infectada recentemen-
te ou se a infecção já está com 
a imunidade adquirida, ou seja, 
recuperado. 

O teste é semelhante ao 
teste rápido para Hepatite C e é 
realizado a partir de uma gota 

de sangue e de uma lâmina de 
nitrocelulose (uma espécie de 
papel) que reage com a amos-
tra e apresenta uma indicação 
visual em caso positivo.

Secretários de saúde do 
estado estiveram reunidos du-
rante toda a quinta-feira com 
secretarias de saúde dos mu-
nicípios paraibanos para ga-
rantir a distribuição dos testes 

deste primeiro lote de maneira 
estratégica para que o compor-
tamento do vírus seja estudado 
com mais clareza  em locais de 
previsão de maior incidência 
de casos.  

A Paraíba terá centros de 
testagem em unidades de pron-
to atendimento ou centros de 
referência no atendimento em 
todas as regiões do estado. 

Foto: Secom-PB

Primeiro lote contendo testes rápidos para detectar covid-19 foi enviado pelo Ministério da Saúde e chegou ao Estado na última quarta-feira

PonTos dE TEsTAgEm

UPA de Guarabira; Hospital Mu-
nicipal de Esperança; Centro de 
Testagem de Esperança; Hospital 
Municipal de Areia; Centro de 
Testagem de Cuité e Picuí; Hos-
pital de Sumé; Hospital de Serra 
Branca; UPA de Monteiro; Hospi-
tal Regional ou UPA de Patos (em 
definição), Hospital Sinhá Carnei-
ro, em Santa Luzia; Conceição, 
Piancó e Itaporanga receberão 
testes no Hospital Regional de 
Itaporanga; Hospital Regional e 
UPA de Pombal; Hospital Regio-
nal de Catolé do Rocha; Hospital 
Municipal de São Bento; Hospital 
Municipal de Brejo do Cruz; UPA 
de Cajazeiras; Posto de Testagem 
em Uiraúna; Hospital Municipal 
de São José de Piranhas; UPA 
Princesa; Hospital Municipal de 
Princesa; Hospital Municipal de 
Água Branca e de Juru; UPA de 
Ingá; Hospital Municipal de Pe-
dras de Fogo; Posto de Testagem 
de Itabaiana; Hospital Regional e 
UPA de Pombal; Hospital Munici-
pal de Paulista; Hospital Regional 
de Queimadas; Hospital Munici-
pal de Boqueirão; Hospital Muni-
cipal de Aroeiras; Hospital geral 
de Taperoá e o Hospital Munici-
pal de Soledade.
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Investigações apontaram que os livros foram comprados por um valor cerca de 330% acima do que é comercializado na internet

Prefeitura adquire cartilha 
superfaturada sobre covid-19

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Fotos:  Polícia Federal

A Força Tarefa esteve em endereços nas cidades de Aroeiras e Patos, onde apreendeu as cartilhas compradas pela prefeitura por preço superfaturado

“Coronavírus – covid-19; 
o combate começa com in-
formação”. Este é o título 
do livro-cartilha adquirido 
pela Prefeitura Municipal de 
Aroeiras para ser distribuído 
com alunos das escolas pú-
blicas do município. Na ma-
nhã de ontem, 23, uma força 
tarefa formada pela Polícia 
Federal, CGU, MPF, Ministério 
Público do Estado da Paraíba 
– GAECO, com auxílio do Tri-
bunal de Contas do Estado da 
Paraíba deflagrou a Opera-
ção Alquimia com objetivo de 
combater o desvio de recur-
sos públicos, especialmente 
mediante crimes licitatórios 
envolvendo aquela prefeitu-
ra na aquisição do material 
informativo sobre o vírus. 
Cada livro custou R$ 39,90. A 
cidade de Aroeiras conta com 
pouco mais de 19 mil habi-
tantes.

Esta é a primeira ope-
ração da Força Tarefa na Pa-
raíba para apurar denúncias 
de irregularidades no uso de 
verba federal destinada ao 
combate ao Covid-19. No iní-
cio desta semana o ministro 
da Justiça, Sérgio Moro divul-
gou que a Polícia Federal está 
autorizada a investigar “de 
forma implacável” o desvio 
de verba federal destinada 
ao combate ao novo corona-
vírus, em qualquer parte do 
país. Em janeiro deste ano, a 
Prefeitura de Aroeiras já ha-
via adquirido, também com 
superfaturamento, livros que 
orienta sobre o combate ao 
crack.

Na operação de ontem 
foram cumpridos mandados 
de busca e apreensão em re-
sidência do investigado, na 
sede da prefeitura de Aroei-
ras e também em Patos, onde 
funciona a empresa fornece-

dora dos livros. A operação 
contou com a participação de 
vinte policiais federais e de 
três auditores da Controla-
doria Geral da União. 

Segundo as autoridades 
envolvidas na operação, a in-
vestigação se iniciou diante 
de indícios de irregularida-
des na aquisição de livros, 
pela Prefeitura de Aroeiras, 
com recursos do Fundo Na-
cional de Saúde, por meio 
de procedimentos de inexi-
gibilidade de licitação, com 
a finalidade de auxiliar na 
disseminação de informação 
e combate à situação de pan-
demia do coronavírus – co-
vid 19.

A investigação demons-
tra que livros e cartilhas 
similares estão disponibili-
zados gratuitamente na pá-
gina do Ministério da Saúde 
na internet. A CGU apontou 
que um dos livros foi adqui-
rido pelo município cerca de 
330% acima do valor comer-
cializado na internet, o que 
ocasionou um superfatura-
mento correspondente a R$ 
48.272,00. No total foi utili-
zado recurso no montante de 
R$ 580 mil.

Os trabalhos foram ini-
ciado a partir de documen-
tos junto ao portal eletrôni-
co do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PB) e de outras 
pesquisas realizadas na In-
ternet. Diante disso a CGU 
constatou: a ocorrência de 
superfaturamento, causando 
dano ao erário; a utilização 
indevida de inexigibilidade 
de licitação para adquirir 
materiais comercializados 
por várias empresas; e o des-
perdício de recursos públicos 
com a aquisição do material 
de campanha de combate ao 
covid-19. 

Mais de R$ 214 mil disponíveis para ações
Segundo o superintendente 

da Controladoria Geral da União, 
na Paraíba, Severino Queiroz, as 
irregularidades praticadas pela Pre-
feitura de Aroeiras, no Agreste da 
Paraíba, impactaram negativamente 
as medidas de combate ao covid-19 
voltadas à população carente do 
município. Especificamente para 
esta ação no município, a União e 
o Governo do Estado transferiram 
R$ 214.188,68 para o município. 
Porém, ao invés de utilizar os recur-
sos para aquisição de materiais e 

serviços a serem utilizados em ações 
efetivas de combate ao covid-19, a 
exemplo da compra de equipamen-
tos de proteção individual - EPIs para 
uso dos profissionais de saúde, a 
gestão municipal optou por adquirir 
cartilhas voltadas a orientar a popu-
lação sobre a pandemia, mediante 
procedimento irregular de inexigi-
bilidade de licitação, conforme nota 
de empenho no valor total de R$ 
279.300,00.

A Força Tarefa tomou conhe-
cimento que nenhum morador de 

Aroeiras recebeu cartilha adquirida 
pela prefeitura. Os investigados 
responderão pelos crimes de inexi-
gibilidade indevida de licitação (art. 
89 da Lei n. 8666/93) e peculato 
(art. 312 do Código Penal), As pe-
nas somadas podem chegar a 17 
anos de prisão.

O nome da operação, Alqui-
mia, é uma alusão a obtenção do 
elixir da vida, um remédio que cura-
ria todas as doenças, até a pior de 
todas (a morte), e daria vida longa 
àqueles que o ingerissem.

No Edson Ramalho

Homem é preso ao se passar por 
secretário para pegar remédios

PM detém suspeito de ataques a 
instituições bancárias em Campina

Um homem de 32 anos 
foi preso em flagrante, nes-
sa quarta-feira (22), ao se 
passar por secretário de 
Saúde de Cuité de Maman-
guape para pegar medi-
camentos no Hospital Ge-
neral Edson Ramalho, em 
João Pessoa. Ele ainda che-
gou a retirar 15 ampolas de 
uma substância usada para 
o tratamento de dores, as-
sinando um documento de 

solicitação com carimbo de 
secretário e alegando que o 
medicamento seria usado 
no hospital da cidade.

A usurpação da fun-
ção pública que o suspeito 
estaria praticando foi des-
coberta depois que funcio-
nários do Hospital da PM 
ligaram para a Secretaria 
de Saúde de Cuité de Ma-
manguape e conseguiram 
contato com a verdadeira 

responsável pela pasta, 
que informou que ele não 
era secretário de Saúde e 
que até chegou a exercer 
o cargo, mas foi exonerado 
desde agosto do ano passa-
do. Uma viatura da PM foi 
chamada e ele foi preso em 
flagrante.

O mesmo suspeito já 
tinha ido ao hospital da PM 
no fim do mês março, che-
gando inclusive a apresen-

tar um documento que tinha 
a assinatura falsa de uma 
promotora de Justiça, com 
o objetivo de retirar quase 
200 medicamentos de outro 
tipo, que também são usa-
dos em tratamentos para 
dor. Ele teria agido em outro 
hospital de João Pessoa.

O homem foi apre-
sentado na Central de Fla-
grantes, no Geisel, que vai 
investigar o caso.

A denúncia de pertur-
bação da ordem público por 
um grupo de rapazes em um 
lava jato no Bairro Jardim 
Paulista, em Campina Gran-
de, levou policiais militares a 
prender um homem suspeito 
de participação em ataques 
às instituições financeiras 
na Paraíba. Sérgio Werley, o 
“Sérgio Gordo”, de 26 anos, 
também é acusado de ter 
explodido caixas eletrôni-
cos no Shopping Partage, em 

Campina Grande, no começo 
de 2018. 

A ação dos policiais mi-
litares, sob o comando do ca-
pitão Jonatha Yassaki aconte-
ceu na noite de quarta-feira, 
22. O militar disse que foi ao 
local da denúncia e ao fazer 
levantamento do pessoal que 
estava na lava jato verificou 
que Sérgio Gordo eraprocu-
rado pela Justiça.

Segundo o capitão Yassa-
ki, o jovem também é suspei-

to de invadir o prédio admi-
nistrativo de uma central de 
velórios na cidade neste mês, 
algo que ainda deve ser in-
vestigado. Ele foi encaminha-
do para a Central de Polícia.

Droga apreendida
Ainda em Campina 

Grande, na noite de anteon-
tem, uma guarnição da Polí-
cia Militar desarticulou mais 
um ponto de venda de dro-
gas, que funcionava em uma 

localidade no bairro Rosa 
Mística. A ação resultou na 
apreensão de quase 30 em-
balagens com crack, outra 
com maconha, munições de 
revólver prontas para o uso 
e material para preparar e 
embrulhar entorpecentes.

A droga estava em uma 
casa, na rua Severina Verôni-
ca, na comunidade conhecida 
como “Invasão do Buraco da 
Gia”. Na residência, foi presa 
uma mulher de 33 anos.

A Polícia Civil da Paraíba, 
através do trabalho investigati-
vo da Delegacia de Ingá, desar-
ticulou na manhã desta quin-
ta-feira (23), um local, na zona 
rural de Riachão do Bacamarte, 
Região metropolitana de Cam-
pina Grande onde era realizado 
desmanche de motos.

De acordo com informa-
ções do delegado Luciano Soa-
res, da Seccional de Polícia Civil 
de Campina Grande, os poli-
ciais chegaram ao local após 
receberem denúncias anôni-
mas. No local foram encontra-
dos vários chassis e motores de 
motos com numeração adulte-
rada, inclusive de veículos que 

se encontravam com restrição 
de roubo ou furto.

“Todo o material foi 
apreendido foi levado à Delega-
cia de Ingá, onde as investiga-
ções prosseguirão com o obje-
tivo de identificar e localizar o 
proprietário do local onde se 
encontravam as peças do des-
manche, bem como o respon-
sável pelos ilícitos. V

O delegado Luciano Soa-
res disse ser importante a de-
núncia anônima, através do 
Disque 197, onde o cidadão 
não precisa se identificar, com 
isso garantindo o anonimato e 
prestando um grande serviço à 
sociedade.

Desmanche de carros 
é descoberto em Ingá

A Polícia Militar pren-
deu, na quarta-feira, 22, um 
homem suspeito de homi-
cídio, e que teria enterrado 
o corpo da vítima, entre a 
noite do último sábado e 
madrugada do domingo. O 
crime foi na zona rural de 
Cuité de Mamanguape e, o 
acusado  teria sido cometido 
o crime com um facão.

Segundo o comando 
da 2ª Companhia da PM, a 
dupla já tinha rivalidade e 

a motivação do crime pode 
estar ligada ao tráfico de 
drogas. “A partir de informa-
ções foram realizadas várias 
diligências e os policiais en-
contraram o suspeito, de 26 
anos, e a possível arma usa-
da no crime, um facão. No 
quintal da casa do suspeito, 
foi encontrado o corpo da ví-
tima, de 23 anos, que foi en-
terrado provavelmente para 
esconder o crime”, explicou 
o major Alberto Filho.

Preso suspeito de matar 
amigo e enterrar corpo
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Com a determinação, Prefeitura de João Pessoa tem que oferecer 400 vagas, sendo metade delas já em 15 dias

A Justiça determinou 
ontem, após uma ação civil 
Pública movida pelo Minis-
tério Público da Paraíba, que 
a Prefeitura de João Pessoa 
tem a obrigação de “oferecer 
400 vagas de acolhimento 
provisório e voluntário para 
a população em situação 
de rua da cidade”. Ainda de 
acordo com a decisão, as pri-
meiras 200 vagas devem ser 
oferecidas em até 15 dias e 
o restante num prazo de um 
mês. A decisão foi assinada 
pelo juiz José Gutemberg Go-
mes Lacerda.

Ainda de acordo com a 
decisão, as vagas podem ser 
em unidades de acolhimento 
já existentes, albergues, con-
cessão de auxílio-moradia, 
ou alocação em pousadas, ou 
hotéis de baixo custo, assegu-
rando medidas de prevenção 
ao contágio pela covid-19, 
enquanto durar a pandemia. 

De acordo com o Pro-
grama de Abordagem Social 

(Ruartes), João Pessoa pos-
sui atualmente 705 pessoas 
em situação de ruas. O ma-
gistrado relembra ainda que 
a prefeitura se manifestou 
no sentido de criar, nos pró-
ximos 15 dias, mais 84 va-
gas, o que, segundo ele, não 
seria suficiente para abrigar 
a população de rua. Em ou-
tro trecho de seu despacho, 
o magistrado lembra da vul-
nerabilidade das pessoas em 
situação de rua em relação à 
covid-19.

“Também vislumbro 
imensa contradição em en-
tregar parcela significante 
da população à própria sor-
te, quando estamos a exigir 
isolamento social e impor se-
veras restrições à economia. 
O enorme esforço econômi-
co, justificado pelo objetivo 
maior de contenção local da 
pandemia, pode ser afetado 
se a população em situação 
de rua se tornar vítima fá-
cil do contágio e foco de sua 
propagação, em prejuízo de 
toda a cidade de João Pes-
soa”, escreveu. 

Rammom Monte
rammom511@hotmail.com

Justiça obriga acolhimento de
população em situação de rua

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Cecília Noronha

O juiz lembra ainda que 
este acolhimento não pode 
ser coercitivo e que também 
não deve significar aglomera-
ção de pessoas. 

O movimento Rua do 
Respeito, que integra orga-
nizações e voluntários em 
defesa da população vulnerá-
vel, comentou que esta deci-

são é um sinal positivo nesse 
período de crise. “É um sinal 
de esperança para proteger a 
vida de seres humanos já tão 
sofridos e maltratados. 

Ações da PMJP
A Secretaria de Desen-

volvimento Social (Sedes)in-
formou que desde março vem 

tomando medidas de preven-
ção ao Covid-19, voltadas à 
população em situação de 
rua. Entre elas, aumentou a 
distribuição de refeições; ofe-
receu espaço para banho; e 
fez a distribuição de 400 kits 
com máscara, álcool em gel e 
sabão. A Prefeitura também 
inaugurou o Novo Centro Pop 

24 horas, em Jaguaribe, com 
20 leitos, banhos e refeições. 
Mais 26 leitos foram abertos 
nas casas de acolhimento da 
família e adulto. Equipes do 
programa municipal Ruartes 
estão ainda realizando o ca-
dastramento de famílias para 
o programa auxílio-moradia, 
beneficiando 200 pessoas.

Solidariedade

Campanha visa comprar respiradores
e EPIs, destinados ao HU da capital

Para reunir esforços e 
dar apoio aos profissionais 
de saúde e às instituições 
que estão na linha de frente 
de combate ao novo coro-
navírus, muitas campanhas 
estão em andamanto. Uma 
delas é a “SOS Respirado-
res João Pessoa”, que foi 
criada pelos procuradores 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). O 
objetivo é arrecadar doa-
ções voltadas à aquisição 
de respiradores e Equipa-
mentos de Proteção Indi-
vidual (EPIs) para auxiliar 
no tratamento de pacientes 
com covid-19, doença cau-
sada pelo novo coronaví-
rus. Os materiais arrecada-
dos serão destinados para 
o Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW), 
localizado no Campus I da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), em João 
Pessoa.

A iniciativa partiu de 
Gustavo Guimarães, Cris-
tina Gusmão, Tiago Banha 
e Christiane Fernandes, 
procuradores da Conab. “A 
campanha teve como mo-
tivação dar apoio a algum 
hospital da cidade de João 
Pessoa, tendo em vista que 
ela será o epicentro da pan-
demia em nosso Estado”, 
afirmou Gustavo Guima-
rães. A escolha do hospital 
levou em consideração o 
apoio que seria dado à enti-
dade escolhida. “Entramos 
em contato com a adminis-
tração do hospital e conse-
guimos autorização para 
iniciarmos a campanha que 
também está sendo anun-
ciada pelo próprio hospi-
tal”, disse o procurador.

A meta inicial da cam-
panha é de R$ 50 mil e até 
o momento já foram arre-
cadados cerca de R$ 12 mil. 
Inicialmente, a proposta da 
campanha seria de arreca-
dar recursos para a com-
pra de respiradores, mas a 
demanda do HU por outros 
materiais hospitalares e a 
dificuldade na aquisição 
de respiradores acabou ex-
pandindo a campanha. 

“Surgiu a necessidade 
de comprar alguns mate-
riais para o HULW, conecto-
res de tubos de ventilação, 
por exemplo. Então, delibe-
ramos que a nossa campa-
nha seria para dar apoio ao 
Hospital, independente de 
ser com a compra de res-
piradores ou não. Estamos 
adquirindo diversos pro-
dutos de uso hospitalar, se-
guindo sempre as deman-
das da área de compras do 
hospital”, explicou Guima-
rães.

 Além da própria 
arrecadação, a campanha 
estimulou doações diretas 
para o Hospital Universitá-
rio de João Pessoa. “Pode-
mos citar da Associação do 
Ministério Público da Paraí-
ba e das Havaianas que fize-
ram doações significativas 
para o HULW”, disse Gus-
tavo Guimarães. E a ideia é 
que, depois de alcançada a 
meta, a campanha prossiga 
para continuar dando assis-
tência ao HULW acerca das 
suas necessidades de mate-
riais hospitalares. 

 “A solidariedade é 
talvez a ação mais humana 
que podemos ter uns para 
com os outros. Deixar nos-
sos afazeres para poder-
mos contribuir, por pouco 
que seja, com a ajuda de 
todos que estão doando, é 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

fundamental para poder-
mos diminuir os impactos 
dessa pandemia. Tudo é 
muito novo, mas sabemos 
que ajudar o próximo é o 
melhor que podemos fazer”, 
finalizou o procurador.

As doações são por de-
pósito bancário, mas é pos-

sível doar equipamentos de 
proteção, os EPIs, para os 
profissionais de saúde. Para 
isso, basta entrar em contato 
com algum dos procurado-
res e acertar da melhor for-
ma. Mais informações estão 
disponíveis no Instagram @
sosrespiradoresjp.

Para doar

n Banco do Brasil (001) – agência: 3502-5 / conta: 
27.510-7 / variação 51 / favorecido: Mariana Vilar 
da Fonseca / CPF: 087.268.904-29.
n Caixa Econômica Federal (104) – agência: 1456 
/ conta: 1119-4 / operação 001 / favorecido: Cris-
tina Queiroz de Gusmão Frazão de Almeida / CPF: 
031.328.294-39.
n Banco Inter (077) – agência: 0001-9 / conta: 
5315329-4 / favorecido: Gustavo Guimarães Lima 
/ CPF: 035.257.704-56.
n Contatos
Gustavo Guimarães: (83) 9 9664-3636
Cristina Gusmão: (83) 9 8831-0551
Christiane Fernandes: (83) 9 8850-3999
Tiago Banha: (83) 9 9933-5407

Outros produtos de 
uso hospitalar, como 
conectores, também 
estão entre as doa-
ções, seguindo assim 
as demandas do local

A Feira do Produtor, 
organizada pela Empre-
sa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regulari-
zação Fundiária (Empaer), 
vinculada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvi-
mento da Agropecuária e 
da Pesca (Sedap), volta a 
funcionar hoje, com algu-
mas restrições, conforme 
recomendações do Gover-
no do Estado, que segue a 
orientação do Ministério 
da Saúde e da Organização 
Mundial da Saúde. A feira 
terá um número reduzido 
de agricultores expondo 
seus produtos, começará às 
6h e se estenderá até às 9h 
e será realizada na área ex-
terna, em frente da empre-
sa na estrada de Cabedelo.

Suspensa há 30 dias 
devido ao coronavírus, 
seu retorno atende reco-
mendação da diretoria da 
Empaer de que os agricul-
tores e feirantes utilizem 
máscaras, segundo deter-
mina as autoridades go-
vernamentais. Na ocasião, 
será disponibilizado álcool 
em gel para a higienização. 
Também está sendo suge-
rido que os consumidores 
façam contatos com os 
agricultores para formular 
pedido de produtos pelos 

meios de comunicação que 
dispõem, como WhatsApp 
e Facebook.

A feira funciona na 
área interna da sede da 
empresa há mais de uma 
década, foi suspensa há um 
mês em atendimento às 
determinações do Governo 
do Estado de suspensão do 
expediente presencial nas 
repartições públicas. A par-
tir desta sexta-feira, excep-
cionalmente, os feirantes 
serão atendidos na área ex-
terna até a normalidade do 
período da pandemia.

Em mais de 15 anos, 
a Feira do Produtor, uma 
realização conjunta da 
Empaer e a Associação do 
Agronegócio da Região 
de João Pessoa (Agroa), 
funciona semanalmente 
no pátio da empresa, com 
agricultores familiares 
dos territórios da Zona 
da Mata Sul e da Zona da 
Mata Norte da Paraíba. São 
comercializados produtos 
vindos diretamente do 
campo para o consumidor, 
permitindo o incentivo e a 
integração do agricultor na 
cadeia produtiva, gerando 
oportunidade de trabalho, 
renda e melhoria da qua-
lidade de vida das famílias 
rurais paraibanas.

Feira do Produtor volta 
a funcionar na Empaer

Foto: Divulgação/Ascom HULW

Foto: Secom-PB

Número de feirantes será reduzido, seguindo recomendação do Governo

De acordo com o programa Ruartes, a capital 
paraibana possui 705 pessoas vivendo  em 
vulnerabilidade social nas vias da cidade

Foto: Marcus Antonius
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Forças Armadas anteciparam a iniciativa nacional por conta da covid-19 e doações não têm previsão de término

Mais de 25 mil militares 
das Forças Armadas de todo 
Brasil estão participando da 
Operação Covid-19 desen-
cadeada para dar suporte à 
população brasileira neste pe-
ríodo de isolamento social. Em 
João Pessoa, as ações tiveram 
início na semana passada e 
consistem principalmente na 
doação de sangue no Hemo-
centro da Paraíba. Ontem, 28 
militares foram doar sangue 
na instituição que atualmente 
está com os estoques de san-
gue O e A, fator RH negativo, 
com baixa de mais de 70%. O 
lema da campanha é “Forças 
Armadas: Ajudar está no Nos-
so Sangue”.

Segundo a coordenado-
ra do setor de Estratégias e 
Ações Especiais do Hemo-
centro, Elaine Farias, desde 
o início do isolamento social, 
as doações tiveram uma que-
da de mais de 50% e o órgão 
atende diariamente 36 unida-
des de saúde da Grande João 
Pessoa. Nesta operação, para 
evitar aglomerações a direção 
do Hemocentro divulgou que 
recebe até 15 militares por se-
mana para doação.

As Forças Armadas da 
Paraíba – 15º Batalhão de 
Infantaria Motorizado e 16º 
Regimento de Cavalaria Meca-
nizado de Bayeux, além da Ca-
pitania dos Portos – vão conti-

José Alves
zavieira2@gmail.com

Campanha para doação de 
sangue acontece em JP e CG

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

nuar com a doação de sangue 
nos Hemocentros de João Pes-
soa e de Campina Grande sem 
previsão para o término da 
campanha em razão da pan-
demia causada pela covid-19. 
Além da doação de sangue, o 
esforço envolve várias fren-
tes como arrecadação de ali-

mentos para famílias de baixa 
renda impedidas de trabalhar 
pelo isolamento social, confec-
ção de máscaras, capacitação 
de militares para desinfecção 
de espaços públicos e trans-
porte de materiais de saúde. 

Segundo informações da 
assessoria do 1º Grupamento 

de Engenharia da Paraíba, a 
campanha nacional de doação 
de sangue do Exército Brasi-
leiro normalmente é realizada 
em junho, mas este ano foi an-
tecipada devido à situação da 
pandemia da covid-19.

O Comando Conjunto 
Rio Grande do Norte e Paraí-

ba é um dos ativados pelo Mi-
nistério da Defesa, em março 
deste ano, no âmbito da Ope-
ração Covid-19, no combate 
aos impactos do coronavírus 
no Brasil.

Ações voluntárias
Desde o início da pande-

mia causada pelo coronaví-
rus, a queda nas doações de 
sangue no Hemocentro da 
Paraíba foi de mais de 64%. 
De acordo com Elaine Farias, 
as doações gradativamente 
estão melhorando por cau-
sa da campanha das Forças 
Armadas iniciada na sema-
na passada e por causa dos 
moradores de condomínios 
residenciais. 

“As doações dos militares 
estão sendo feitas três vezes 
por semana e vêm melhoran-
do o estoque. Outro grupo de 
pessoas que vêm ajudando 
muito o Hemocentro é o de 
residentes de condomínios 
de João Pessoa. Eles mesmos 
se comunicam com o órgão e 
quando juntam um grupo de 
40 pessoas, nós vamos até o 
local e montamos nos salões 
de festas de cada condomínio 
um esquema para fazer a co-
leta que vem sendo realizada 
nas terças e quintas-feiras”, 
informou Farias

Ainda segundo Elaine 
Farias, o mês de maio já está 
totalmente agendado para 
coletas em condomínios. “O 
melhor é que cada bolsa de 
sangue pode ajudar até quatro 
pacientes necessitados. O He-
mocentro agrade muito a ação 
voluntária dos moradores de 
condomínios e dos militares 
das Forças Armadas para me-
lhorar o estoque de sangue do 
órgão neste período de isola-
mento social”, finalizou.

Infos sobrE doaçõEs:
n Hemocentro JP: Av. 
Dom Pedro II, 119, Centro
n Telefone: 3133-3473

n Hemocentro CG: R. Profa. 
Eutécia Ribeiro, s/n, Catolé
n Telefone: 3344-5475

Desde o início do isolamento social, as doações tiveram uma queda de mais de 50%; Hemocentro atende 36 unidades de saúde da Grande João Pessoa

foto: Roberto Guedes

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

Uma das belas igrejas existentes na Paraíba é a Matriz de Nossa Senhora de Boa Viagem, no 
município de Alagoa Grande, idealizada e fundada pelo seu primeiro vigário, Frei Alberto Cabral, 

em 1861. Ela foi inaugurada em 1868, em estilo clássico, mas reformas ocorridas ao longo dos anos 
também lhe deram traços góticos e barroco. A catedral possui duas torres altas, o que significava 
poder e imponência numa sociedade escravocrata. Na torre direita fica o sino da igreja e na torre 

esquerda foi instalado um relógio trazido dos Estados Unidos em 1930. A cruz de 150 cm, instalada 
no cume central da igreja, é símbolo do catolicismo.

Lugar em perfeita sintonia com a natureza, Forte Velho, distrito de Santa Rita, vem despontan-
do no turismo com a instalação de pousadas, bares e restaurantes típicos, onde pode-se degustar 
a gastronomia típica e de qualidade. Forte Velho fica as margens do Rio Paraíba e o acesso pode 

ser feito via terrestre passando pelo município de Santa Rita, através da BR-101, depois seguindo 
por uma estrada de terra cercada por canaviais e resquícios de mata atlântica. O local também é 

acessível por ônibus partindo da cidade de Santa Rita, ou por barco, a partir da Praia do Jacaré em 
Cabedelo, onde o turista fará um belo passeio pelo Rio Paraíba que passa por vários pontos como 

Costinha, Ilha da Restinga e parando na comunidade de Forte Velho em forte velho.

Lucena alagoa Grande

forte Velho

MaTuréIa

Aos amantes da natureza, aqueles que adoram o turismo ecológico, uma boa dica na 
Paraíba é o Pico do Jabre. O belo Parque Estadual Pico do Jabre, considerado o ponto mais 
alto da Paraíba, com 1.197 metros de altitude, na Serra da Borborema, fica situado entre 
os municípios de Mãe D’água e Matureia, um dos ecossistemas mais ricos da Paraíba, abri-
gando árvores típicas da mata úmida e elementos da Caatinga. O Pico do  Jabre surpre-
ende por suas belezas, clima agradável e uma visão de encher de entusiasmo e energia 
positiva qualquer visitante. O parque possui aproximadamente 500 hectares de área 
composta de espécies de Mata Atlântica e Caatinga, sendo reconhecido pelo Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) como uma das maiores fontes de pesquisas biológicas do país.

Gurinhém

nnn É fazendo um passeio pela Serra do Catolé, no município de Gurinhém, a cerca 
de 80 quilômetros de João Pessoa, que você vai contemplar uma bela vegetação e 
degustar deliciosas jabuticabas no período que acontece a safra do fruto, como tam-
bém saborear os produtos derivados dela, a exemplo da geléia, licor, suco, cocada e 
da própria jabuticaba cristalizada. A trilha é feita por condutores locais que também 
levam os turistas para conhecer a feira de orgânicos produzidos na região.

foto: Teresa Duarte
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É fazendo uma pequena 
travessia no trecho mais raso 
do Rio Miriri, no município 
de Lucena, que chegamos 
a uma trilha curtinha com 
apenas dez minutos de ca-
minhada entre a mata, até 
as ruínas da Igreja de Nossa 
Senhora de Bonsucesso. Um 
local mágico e inesquecível, 
a Igreja de Nossa Senhora do 
Bonsucesso, muito embora 
seja tombada pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado da Pa-
raíba – IPHAEP, uma cons-
trução de 1789, ainda tem 
paredes erguidas por força 
da mãe natureza que tomou 

providencias e é a raiz de 
uma gameleira que impede 
o seu desmoronamento total. 
Para fazer o percurso até as 
Ruínas de Bonsucesso se faz 
necessário a contratação de 
um guia ou condutor local 
conduzindo o grupo, para 

que o passeio não se trans-
forme em um problema. 
Ao andar pelas trilhas seja 
prudente, a presença de 
pedras pontiagudas, áreas 
escorregadias e íngremes 
alerta para o maior cuidado 
ao seguir este percurso.



Baseado em fatos
Escritor paraibano Fernando Luís fala sobre o confinamento 
e a produção do seu quarto livro, o romance intitulado 
‘O Diário de Murilo Fontano’. Página  11
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Senado aprova inclusão da classe artística entre os beneficiados do auxílio emergencial do governo federal

Ajuda expandida para as artes

A classe artística tam-
bém poderá receber o auxí-
lio emergencial mensal no 
valor de R$ 600. A decisão 
foi tomada em plenário nes-
ta semana, quando o Senado 
aprovou, por unanimidade, 
o substitutivo da Câmara 
dos Deputados ao proje-
to do próprio Senado (PL 
873/2020), que amplia o 
alcance da concessão do be-
nefício para outras catego-
rias profissionais, a exemplo 
dos trabalhadores informais 
prejudicados pela pandemia 
do novo coronavírus. O texto 
recebeu voto favorável de 80 
senadores e seguirá para a 
sanção do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro.

“Esse auxílio emergen-
cial é importante, mas agora 
é preciso que ele chegue real-
mente nas mãos dos artistas”, 
disse o músico paraibano Fá-
bio Torres, que, aos poucos, 
teve seus contratos firmados 
com proprietários de vários 
estabelecimentos na cida-
de de João Pessoa cancela-
dos por causa da decretação 
do período de quarentena 
como forma de prevenção 
ao covid-19. “Sou autônomo, 
sobrevivo da minha própria 
arte e, antes da chegada des-
sa pandemia, eu me apresen-
tava de quinta-feira a domin-
go em bares e restaurantes, 
realizando shows com reper-
tório de MPB, bossa nova e 
jazz”, disse.

No intuito de garantir a 
sobrevivência da família, Fá-
bio Torres contou que vem 
realizando lives desde o final 
do mês passado. “Eu faço as 
apresentações para amigos, 
por meio das redes sociais, e 
passo o chapéu virtual para 
quem quiser contribuir es-
pontaneamente, a partir do 
valor mínimo do couvert 
artístico, que é de R$ 5. Tem 
semana que é legal, mas em 
outas não”, comentou o pia-
nista, que aguarda aprova-

ção de pleito pelo auxílio 
emergencial do Governo Fe-
deral. No entanto, ele admi-
tiu não se sentir bem por ter 
de pedir ajuda financeira ao 
seu público. Natural da cida-
de de Patos, Torres atua na 
música há três décadas.

O ator Adriano Cabral, 
integrante do Coletivo de 
Teatro Alfenim, em João 
Pessoa, considerou impor-
tante a iniciativa do Senado 
em aprovar a inclusão dos 
artistas no pagamento do 
auxílio emergencial. “Dian-
te da crise, é melhor do que 
nada. É o mínimo que se 
pode fazer”, desabafou ele, 
que sobrevive da sua arte. 
“Não pretendo pleitear esse 
benefício, pois tenho uma 
reserva financeira de quan-
do fui professor de Portu-
guês, pois sou formado em 
Letras, e prefiro deixar para 
outros mais necessitados, 
como os artistas de circo e 
os que se apresentam nas 
ruas”. Cabral deixou o ma-
gistério há sete anos para se 
dedicar às artes cênicas.

“A iniciativa é mais do 
que louvável e justa, porque 
muitos artistas vinham so-
frendo com as dificuldades 
causadas ao mercado de 
trabalho com a quarentena. 
Mas chegou com tardança, 
porque se tivesse sido to-
mada desde o começo te-
ria evitado esse sofrimento 
para os artistas”, declarou o 
secretário de Estado da Cul-
tura da Paraíba (Secult-PB), 
Damião Ramos Cavalcanti, 
referindo-se à decisão to-
mada pelo Senado.

O secretário lembrou 
que, anteriormente, a inicia-
tiva já havia contemplado ou-
tras categorias profissionais. 
“A medida irá para a sanção 
do presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro. Mas, pela 
forma como foi aprovada, 
por unanimidade, não acre-
dito que alguém seja contra 
a sua aprovação”. Caso seja 
aprovada, o gestor acha que 
será necessário certo tempo 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Karen Montija/Divulgação

Artes Plásticas

Palestra pela internet vai dissecar ‘Mona Lisa’

O Zarinha Centro de 
Cultura realiza hoje a trans-
missão ao vivo de uma pa-
lestra sobre a misteriosa 
Mona Lisa, uma das obras 
mais famosas do mundo, de 
autoria do pintor italiano 
Leonardo Da Vinci (1452-
1519). A live acontece a par-
tir das 19h e a inscrição cus-
ta R$ 70 no site do Centro.

Intitulado Mona Lisa: a 
mulher, a lenda e o legado, 
o evento pretende abordar 
curiosidades e fatos refe-
rentes à obra e ao autor. 
Quem acompanhar a pa-
lestra de 150 minutos terá 
acesso ao vídeo até o dia 4 
de maio. A cada aluno pa-
gante, a escola disponibili-
zará um ingresso a um alu-
no de escola pública.

Esta será a primeira 
palestra realizada ao vivo 
pela instituição, mas, de 

acordo com a idealizadora, 
professora Zarinha Araújo, 
há cerca de cinco anos exis-
tem eventos semelhantes 
gravados e disponibilizados 
on-line. A palestra estava 
marcada no calendário de 
atividades da escola previa-
mente ao período estabele-
cido para isolamento social. 
Devido às circunstâncias, 
a administração decidiu 
adaptar o formato. “A pales-
tra aconteceria no dia 27 de 
março, no formato presen-
cial, mas faremos através 
de transmissão com um es-
paço dedicado às perguntas 
e respostas ao final”, explica 
Zarinha. O evento marca a 
inauguração da plataforma 
à distância da instituição.

O Centro de Cultura já 
realizou projetos que con-
textualizam e reforçam a im-
portância de Da Vinci, vide 
a exposição que celebrou os 
500 anos da morte do artis-
ta. De acordo com a profes-

sora, haverá uma introdução 
sobre Leonardo Da Vinci, se-
guido de uma analise acerca 
de Lisa Gherardini, a mulher 
que serviu de modelo, e um 
histórico do quadro. “Expla-
narei as ocorrências que a 
transformaram na obra pic-
tórica mais famosa do mun-
do e, finalmente, quais bene-
fícios a obra traz para quem 
a conhece”, adianta.

Vista como uma manei-
ra de escape para os maus 
sentimentos provocados 
pelo isolamento social, as 
artes surgem para ameni-
zá-los, trazendo momentos 
de uma considerável paz. 
Como diz Zarinha, “a cultu-
ra é uma forma de terapia 
física e emocional”, citan-
do uma pesquisa realizada 
pela University College de 
Londres, na qual se concluiu 
que os níveis de ansiedade 
em pessoas que têm conta-
to constante com a arte são 
menores das que não têm.

Assim como a miste-
riosa como Gioconda, Za-
rinha não detalha sobre os 
tópicos que irá abordar na 
live, mas reforça: “Procuro 
recorrentemente mostrar 
aos alunos e ao público 
em geral que Leonardo se 
esforçou bastante para ad-
quirir conhecimento, e seu 
maior talento foi a habili-
dade de observar o mundo 
sempre com uma mente 
inquisidora. Esse empenho 
é nosso maior legado”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Divulgação

Na ‘live’ será analisada tanto a obra, quanto o seu autor, Leonardo Da Vinci

para a implementação e que 
talvez venha a ser o papel da 
Secult instruir, por meio de 
área competente, como os 
artistas deverão proceder 
para a obtenção desse auxí-
lio emergencial.

A propósito, uma das 
ações do Governo da Paraíba, 
durante este período de qua-
rentena, é o projeto Meu Es-
paço - Compartilhando Cul-
tura, que a Fundação Espaço 
Cultural iniciará na próxima 
terça-feira, com a exibição 
de vídeos nas redes sociais 
da própria Funesc. Ao todo, 
a Fundação recebeu 544 
inscrições, das quais foram 
contempladas 105 propostas 
oriundas de mais de 20 muni-
cípios de todas as regiões do 
Estado, abrangendo as áreas 
de contação de histórias, cir-
co, teatro, dança, literatura, 
quadrinhos, música, culturas 
populares, artes visuais, poe-
sia falada e cinema.

Outro gestor também 
falou sobre a importância da 
decisão tomada pelo Senado 
foi o secretário de Cultura e 
Turismo do Município de Ca-
jazeiras, Ubiratan de Assis. 
“Acho muito válida essa inicia-
tiva. Quero entender que os 
artistas foram muito prejudi-
cados com a quarentena, pois 
muitos tiveram seus contratos 
cancelados e a programações 
de shows já agendadas des-
feitas. Por isso, acredito que 
a medida veio num bom mo-
mento”, afirmou.

O secretário Ubiratan de 
Assis ainda lembrou que em 
Cajazeiras, cidade localizada 
na região do Alto Sertão do 
Estado, os músicos – princi-
palmente os que vinham se 
apresentando em bares – e 
os artistas que só dependem 
de sua arte para garantir a 
sobrevivência foram os mais 
prejudicados com a quarente-
na provocada pela pandemia 

mundial. E, como uma medida 
para atentar ajudar os artis-
tas das mais diversas áreas, a 
exemplo das artes cênicas e vi-
suais, dança e os próprios mú-
sicos, a Prefeitura distribuiu, 
recentemente, 90 cestas bási-
cas para esses profissionais e 
suas famílias.

Sobre a medida
No caso dos trabalha-

dores das artes e da cultura, 
a expansão do auxílio emer-
gencial no valor de R$ 600 
beneficia, por exemplo, os 
autores e artistas de qual-
quer área, setor ou lingua-
gem artística. Essa medida 
também inclui os intérpretes, 
executantes e os técnicos em 
espetáculos de diversões. 

O relator do projeto, se-
nador Esperidião Amin (PP
-SC), aceitou vários pontos do 
substitutivo, mas também re-
cuperou dispositivos da ver-
são original do Senado que 

haviam sido rejeitados pela 
Câmara. O projeto se refere 
à Lei 13.892, promulgada no 
início de abril, que instituiu 
pagamento mensal de R$ 600 
para trabalhadores informais 
e desempregados.

O Senado aprovou a sua 
versão no início de abril, como 
complemento à criação do au-
xílio emergencial, contendo 
as emendas dos senadores ao 
projeto original. Após as in-
tervenções procedidas pela 
Câmara, o texto final tem uma 
lista maior de categorias pro-
fissionais, para as quais será 
concedido o benefício, bem 
como garante a possibilidade 
de recebimento sem o CPF re-
gularizado, autoriza que dois 
membros de uma mesma fa-
mília recebam o auxílio, proíbe 
a retenção do valor pelos ban-
cos para o pagamento de dívi-
das e ainda retoma a expansão 
da base do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC).

Ator paraibano Adriano Cabral 
considerou importante a iniciativa do 
Senado de aprovar a expansão do 

texto para a classe artística  

Através do QR Code acima, 
acesse o site para as
inscrições da palestra
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‘Quando o Sangue Sobe à Cabeça’ serviu de laboratório para a diretora de ‘Que Horas Ela Volta?’ fazer ficção autoral

Cineasta Anna Muylaert lança 
coletânea inédita de contos

Muito antes de dirigir 
filmes como Que Horas Ela 
Volta? e Mãe Só Há Uma, 
Anna Muylaert foi uma as-
pirante a cineasta em um 
país no qual o cinema havia 
morrido. No início da déca-
da de 1990, com a economia 
em frangalhos e a Embrafil-
me extinta pelo Programa 
Nacional de Desestatização 
do então presidente Fer-
nando Collor de Mello, o 
cinema nacional sofreu um 
apagão: apenas três longas 
foram produzidos no Bra-
sil em 1992. A saída, para 
Muylaert, foi partir para a 
literatura. Agora, a editora 
Lote 42 reúne seis contos 
escritos por ela entre janei-
ro de 1993 e agosto de 1995 
no livro Quando o Sangue 
Sobe à Cabeça.

“Eu queria me conhecer 
enquanto autora de ficção. 
Os contos seriam uma for-
ma barata e possível de me 
conhecer, de conhecer meus 
personagens”, relembra Anna 
Muylaert em entrevista ao 
jornal O Estado de S. Paulo. 
“Esse livro foi um laborató-
rio para fazer ficção autoral. 
Foi aí que eu descobri quais 
histórias queria contar, para 
depois levar ao cinema.”

De fato, espalhados pe-
las seis breves narrativas 
estão personagens, dramas 
e temáticas que viriam a se 
espelhar, de forma mais ou 
menos fiel, na filmografia de 
Muylaert. Ali estão as angús-
tias e pressões da vida femi-
nina, a alienação das mada-
mes de classe média alta, as 
questões ambíguas que defi-
nem a vida de trabalhadoras 
domésticas, assuntos que re-
tornam em filmes como Cha-
mada a Cobrar (2012).

A única adaptação lite-
ral é o curta A Origem dos Be-
bês Segundo Kiki Cavalcanti 
(1995), que transpõe para a 
tela o hilário conto homôni-

André Cáceres 
Agência Estado

Espalhados pelas seis breves narrativas estão 
personagens, dramas e temáticas que viriam a 
se espelhar, de forma mais ou menos fiel, na 
filmografia da diretora e roteirista

Fotos: Divulgação

mo da criança que desvirtua 
a aula de Ciências ministrada 
por uma professora iniciante 
sobre o nascimento dos pinti-
nhos ao relatar sua hipótese 
a respeito da maneira pela 
qual os bebês são concebi-
dos, inspirada por uma cena 
perturbadora que havia tes-
temunhado entre os pais.

O conto que dá nome à 
coletânea é talvez o mais for-
te, e certamente o que mais 
reverbera em seu filme de 
maior sucesso até hoje, Que 
Horas Ela Volta? (2015). O 
roteiro do longa estrelado 
por Regina Casé, aliás, está 
sendo lançado em livro pela 
coleção Roteiros do Cinema 
Brasileiro da Klaxon Cultu-
ra Audiovisual, com prefácio 

da jornalista Eliane Brum e 
transcrição de uma longa en-
trevista com Muylaert, além 
de ricamente adornado com 
fotos do filme.

Quando o Sangue Sobe à 
Cabeça narra, com uma crono-
logia fragmentada, o colapso 
de um núcleo familiar há mui-
to desgastado Marido e mu-
lher não se suportam – nem 
mantêm relações – há meses; 
ele a traiu com a empregada, 
ela foge de casa. A filha do ca-
sal está prestes a menstruar 
pela primeira vez, e seu avô só 
pensa na morte que se avizi-
nha. As tensões se avolumam 
até um ponto sem retorno, e 
quem sofre as consequências 
de forma mais drástica é jus-
tamente a doméstica.

Há, claro, uma série de 
diferenças entre a escrita lite-
rária e a criação cinematográ-
fica de Muylaert. “No roteiro, 
o que você está trabalhando 
é a estrutura narrativa, os di-
álogos, você trabalha muito 
mais a emoção cena a cena, 
o que vai levar ao espectador. 
No cinema, o que você escreve 
ninguém vai ler, só os atores. 
Na literatura, a palavra é o 
produto final, é a palavra que 
tem valor”, analisa ela.

Como principal influên-
cia para seus contos, Muylaert 
cita dois gigantes da literatu-
ra brasileira. “Nessa época, eu 
lia muito Nelson Rodrigues, 
ele foi uma grande inspira-
ção nos diálogos. Ele tem essa 
coisa do cotidiano, do prosai-

co. Embora eu não ache uma 
literatura rodriguiana. Tam-
bém me influenciei muito por 
Machado de Assis, essa ironia, 
essa acidez dele.”

Em 2019, Muylaert presi-
diu a comissão que escolheu 
A Vida Invisível, de Karim Aï-
nouz, como o indicado bra-
sileiro à disputa pelo Oscar 
2020. Hoje em dia, diferen-
temente de quando iniciou 
sua carreira, ela vê um bom 
panorama para o cinema na-
cional. “Houve uma expansão 
incrível motivada pelas políti-
cas públicas de valorização da 
pluralidade. Há muitos filmes 
bons acontecendo por ano. 
Melhorou tudo, tanto técnica 
quanto artisticamente, tanto 
que estamos em todos os fes-

tivais importantes.” Apesar 
disso, Muylaert alerta para o 
perigo de uma regressão no 
cinema brasileiro caso as po-
líticas públicas de estímulo às 
produções nacionais não se 
mantenham.

Enquanto se isola duran-
te a pandemia de coronavírus, 
ela trabalha para ajeitar os 
últimos retoques de seu novo 
roteiro e, no fim de 2020, 
Muylaert espera começar a 
rodar seu próximo longa, O 
Clube das Mulheres de Negó-
cios. “É um filme no estilo dos 
meus anteriores. Um drama 
que também é engraçado, ten-
so. Será sobre constrangimen-
to de gênero, principalmente 
no ambiente profissional”, re-
vela Muylaert.

Audiovisual

Filme de Karim Aïnouz estreia direto no ‘streaming’
O premiado documen-

tário Aeroporto Central 
(2018), de Karim Aïnouz, 
estreia a partir de hoje nas 
plataformas de streaming. 
O filme estará disponível 
no Now, Vivo Play, Oi Play, 
Itunes, Google+, Filme Fil-
me e Looke.

O longa-metragem es-
tava previsto para estrear 
nos cinemas brasileiros no 
final de março, mas, devido 
à pandemia de covid-19, a 
Mar Filmes e o Canal Brasil 
decidiram lançar o filme di-
reto em VOD.  

“Mesmo na quaren-
tena, o Canal Brasil segue 
exercendo o seu papel fun-
damental de levar os filmes 
brasileiros para seu públi-
co, que vem sendo cada vez 
maior. Sempre achamos im-
portante respeitar cada ja-
nela de exibição, mas diante 
da impossibilidade das salas 
de cinema, acreditamos que, 
através da parceria com as 

Documentário ‘Aeroporto Central’ acompanha refugiados morando provisoriamente em hangares na Alemanha

Foto: Juan Sarmiento/Divulgação

operadoras e na nossa pro-
gramação linear, temos que 
ocupar todos os espaços 
possíveis. E principalmente 
levando um cinema da mais 
alta qualidade como é o Ae-
roporto Central, do Karim”, 
afirma André Saddy, diretor 
geral do Canal Brasil. 

O filme tem como cená-
rio o extinto Aeroporto de 
Tempelhof, em Berlim, um 
importante local de chega-
das e partidas. Entre 2015 
e 2019, seus enormes han-
gares foram usados como 
um dos maiores abrigos de 
emergência da Alemanha 

para refugiados que busca-
vam asilo. Ao longo de um 
ano, entre 2015 e 2016, o 
filme acompanha o estudan-
te sírio de 18 anos Ibrahim 
e o fisioterapeuta iraquiano 
Qutaiba. À medida que se 
ajustam ao cotidiano tran-
sitório de entrevistas com o 

serviço social, aulas de ale-
mão e exames médicos, eles 
tentam lidar com a saudade 
e a ansiedade para saber se 
poderão residir no país ou se 
serão deportados.

O documentário estreou 
mundialmente na Mostra 
Panorama do 68º Festival 
de Berlim, onde conquistou 
o prêmio da Anistia Inter-
nacional. Depois disso, foi 
exibido em mais de 30 festi-
vais internacionais, incluin-
do CPH:DOX (Copenhague), 
Cinéma du Réel (Paris), Art 
of the Real (Nova Iorque), 
Sheffield Doc Film Festi-
val (Sheffield), AFI DOCS 
(Washington), Festival Inter-
nacional de Documentários 
de Amsterdã, Festival Inter-
nacional de Cinema de Bo-
gotá, Films From The South 
(Oslo) e Oslo Film Festival. O 
longa foi lançado na Alema-
nha e também exibido em 
mostras no Brasil, no Rio de 
Janeiro e São Paulo.
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Durante isolamento social, escritor paraibano está trabalhando na produção do seu quarto livro, ‘O Diário de Murilo Fontano’

Novo romance de Fernando 
Luís é baseado em fatos reais

O escritor paraibano 
Fernando Luís está traba-
lhando na produção do seu 
quarto livro, que é o segun-
do romance, durante esse 
período de isolamento so-
cial como forma de preven-
ção contra o covid-19. O 
título da obra é O diário de 
Murilo Fontano,  baseada 
em um acontecimento vi-
vido pelo próprio autor na 
cidade de João Pessoa, onde 
reside. Ele espera realizar o 
lançamento no próximo mês 
de dezembro.

“O tema do livro tem a 
ver com o fato que aconte-
ceu comigo. Eu caminhava na 
Galeria Augusto dos Anjos, 
na Rua Duque de Caxias, em 
João Pessoa, quando fui in-
terpelado por um garoto de 
aproximadamente oito nos 
de idade. Ele pediu que eu 
comprasse para ele um ca-
derno para a sua prima, por-
que ela poderia não ir para 
a escola e os seus pais não 
tinha dinheiro para comprar. 
Senti que era para ele mes-
mo e usou o nome da prima 
por vergonha. Esse fato me 
serviu de inspiração para a 
criação do enredo”, contou 
Fernando Luís. 

O autor disse que o pro-
tagonista mirim da trama, 
batizado de Murilo Fonta-
no, tem a mesma idade do 
garoto que o interpelou na 
rua. Nesse período, o perso-
nagem fica órfão de pai. “A 
sua mãe entra em profun-
da melancolia por causa da 
morte do seu companheiro e 
Murilo começa a viver o dra-

ma da angústia e da solidão”, 
observou Luís.

No decorrer do enredo, 
o escritor antecipa que o pe-
queno protagonista conhe-
ce uma prostituta chamada 
Cecinha Miraia. “Ela e suas 
duas irmãs, Tiça e Nanci, fo-
ram expulsas de casa e se 
prostituem para sobrevi-
ver”, explicou. “De segunda a 
quinta-feira, à noite, Cecinha 
Miraia vai para a rua atrás 
de homens. Nos fins de se-
mana, ela frequenta o cabaré 
de Madame Blanc, a cafetina, 
dona do casarão. As suas três 
irmãs perambulam de feira 
em feira das pequenas cida-
des para vender sexo. Nos 
fins de semana, Tiça e Nanci 
vão para o bordel de Sapé”.

O autor relata que Ceci-
nha Miraia é quem alfabetiza 
o garoto em casa e o encami-
nha para os estudos. “Murilo 
se apega à imaginação e, por 
influência de Cecinha, come-
ça a escrever o diário, onde 
ele anota acontecimentos que 
acha importantes, como an-
gústia, solidão, tristeza, intole-
rância, indiferença, alegria, es-
perança e solidariedade”, disse 
Fernando Luís, acrescentando 
que, por causa de uma crise 
de ansiedade da mãe do per-
sonagem principal, Cecinha 
conhecerá o doutor Rodolfo 
Brigatelle, que mudará a vida 
do garoto, pois consegue vaga 
em um colégio interno.

“Murilo toma gosto pela 
leitura, que o salva de muitas 
coisas indesejáveis e o faz 
compreender a importância 
da imaginação na vida do 
homem. Como o livro está 
em construção, ainda não 
dá para precisar o que vai 

acontecer com Murilo e com 
Cecinha Miraia. Porém, mui-
to sofrimento está por vir”, 
antecipou Luís.

Durante esse período 
de quarentena, o escritor 
contou que já escreveu mais 
de 15 capítulos, todos cur-
tos, o equivalente, pela sua 
própria estimativa, a um 
pouco mais de 50% da obra. 
“Ficar em casa quando quer 
é uma coisa; ficar em casa 
porque é obrigado é dife-
rente. Esta obrigação reduz 
a tolerância ao confinamen-
to. Ninguém gosta de ficar 
em casa obrigado, compul-
soriamente. Porém, quem 
escreve precisa de tempo 
morto, para a reflexão”, con-
tou o paraibano.

“Ficar sozinho e confi-
nado é uma obrigação para 
quem quer escrever, pois o 
ofício requer este comporta-
mento. Eu, como sou disper-
sivo, não consigo escrever 
com barulho. É solidão com-
pleta. Eu não me queixo dis-
so. Agora, a questão de ficar 
em casa é mais angustiante 
porque você é obrigado a 
não sair quando deseja. É so-
frimento, apesar de eu achar 
que para quem não tem o 
hábito da leitura, e não con-
segue escrever, é mais dolo-
roso”, confessou.

Fernando Luís nasceu na 
cidade paraibana de São Mi-
guel de Taipu e já lançou os 
seguintes livros, todos pela 
Editora Ideia: a coletânea de 
contos Narrativas Incomple-
tas sobre a Crueldade e outras 
histórias (2014); a antologia 
Crônicas de Aprendiz (2015) 
e o romance O Relógio de São 
Sebastião (2018).

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Edson Matos

‘Dias Difíceis’

Antropólogo está escrevendo livro sobre pandemia

O antropólogo e cien-
tista social paraibano Carlos 
Alberto Azevedo já estava 
com todo o material para 
escrever um livro sobre as 
religiões afro-brasileiras. 
No entanto, a pandemia do 
novo coronavíruis que vem 
atingindo o Brasil e o resto 
do mundo o fez mudar de 
ideia e, por isso, vem escre-
vendo uma nova obra, cujo 
intuito é o de enfocar essa 
enfermidade atual e lembrar 
outras duas, de idêntica gra-
vidade, a peste bubônica, no 
final do Século 19, e a gripe 
espanhola, em 1918, que 
também atingiram a Paraíba 
no passado. O título provisó-
rio da obra é Dias difíceis – O 
Coronavírus e Eu.

“Vai ser uma bricola-
gem, pois vou usar infor-
mações históricas com as 
que vêm sendo divulgadas a 
respeito da doença que vem 
se espalhando pelo mun-
do hoje, a covid-19”, disse 
o escritor, antecipando que 
pretende lançar o livro no 

começo do próximo ano, em 
janeiro, quando comemora-
rá o seu aniversário. “Quero 
me dar esse presente”, con-
fessou ele, que, naquela oca-
sião, estará completando 80 
anos de idade.

“Como antropólogo e 
cientista social, eu não pode-
ria deixar passar em branco 
esse que é um evento epide-
miológico importantíssimo 
que é o coronavírus, hoje o 
inimigo número 1 da huma-
nidade. E também porque 
sou neto de um sanitarista, 
o doutor Manuel de Azeve-
do Silva, que atuou contra a 
gripe espanhola. O escritor 
paraibano José Américo de 
Almeida menciona o meu 
avô em seu livro. A Paraíba e 
seus problemas, quando fala 
sobre a questão sanitária do 
Estado”, lembrou Carlos Al-
berto Azevedo.

Carlos Azevedo não co-
nheceu o seu avô sanitarista, 
mas soube, por meio de rela-
tos da sua tia, todo o esforço 
que o doutor Manuel de Aze-
vedo dedicou para combater 
na luta contra a gripe espa-
nhola. “O que ela me contava 

me impressionou, pois aque-
la enfermidade chegou a ma-
tar 50 milhões de pessoas no 
mundo. A outra, a peste bu-
bônica, de acordo com regis-
tro do historiador paraibano 
Horácio de Almeida, chegou 
a matar 100 pessoas por dia 
só na cidade de Areia”, apon-
tou o antropólogo, ao ressal-
tar a gravidade do quadro 
atual com a pandemia. 

“Como os especialistas 
dizem, baseados na teoria 
do economista britânico 
Thomas Malthus, pandemias 
como essa acontecem a cada 
século, como forma de po-
dar a humanidade, e não vou 
presenciar a próxima, daqui 
a 100 anos e, por isso, quero 
aproveitar essa oportunida-
de para registrar o fato”, co-
mentou Azevedo. 

Sobre o processo de 
escrita da obra, o autor fará 
uma montagem contendo 
referências principalmente 
das suas memórias dos re-
latos que ouvia da tia a res-
peito da atuação do meu avô 
sanitarista, além de infor-
mações históricas sobre as 
pandemias do passado e a 

de agora, além de consultas 
ao caderno Memorial, que o 
jornal A União vem publi-
cando a cada dia. “É como 
se fosse um diálogo”, disse 
o autor, acrescentando que 
também está se baseando 
nas leituras das obras intitu-
ladas A Peste e Estado de Sí-
tio, ambas do francês Albert 
Camus (1913-1960), Um 
Diário do Ano da Peste, do 
também escritor britânico 
Daniel Defoe (1660-1731), 
o mesmo autor do livro Ro-
binson Crusoé; e O Amor nos 
Tempos do Cólera, do colom-
biano Gabriel García Már-
quez (1927-2014).

“Meu livro será escrito 
em formato de diário, embo-
ra não tenha aquela cronolo-
gia”, prosseguiu. “O mundo 
está vivendo uma estranha 
inquietude. É de causar es-
panto quando se vê países 
como a França e Itália com 
ruas desertas. É um momen-
to patológico e se sente uma 
angústia universal e, por 
isso, achei necessário escre-
ver um livro para registrar 
esse momento atual que vem 
passando a humanidade”.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Ortilo Antonio

Obra de Carlos Azevedo vai enfocar covid-19, peste negra e gripe espanhola

Segundo o autor, confinamento é uma obrigação para quem quer escrever, mas é angustiante a privação da quarentena
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Cidadãos ficam impedidos de realizar diversas operações, inclusive, solicitar o auxílio emergencial do governo federal

Cerca de 20 mil paraibanos 
estão com restrição no CPF

Cerca de 20 mil parai-
banos estão atualmente com 
o Cadastro da Pessoa Física 
(CPF) em situação irregular. 
Essa restrição impede o cida-
dão de realizar algumas ope-
rações importantes, como 
participar de concurso pú-
blico, abrir contas bancárias, 
realizar empréstimos ou soli-
citar o auxílio emergencial do 
governo federal, criado para 
ajudar a população durante a 
crise causada pela pandemia 
do coronavírus

De acordo com o delega-
do da Receita Federal da Pa-
raíba, Hamilton Sobral Gue-
des, uma das causas mais 
comuns de irregularidade 
do CPF são rendimentos 
tributários não declarados 
no Imposto de Renda e pen-
dência na Justiça Eleitoral. 
“A Receita Federal reafirma 
a necessidade de o contri-
buinte estar com o seu CPF 
regular, pois ele pode solici-
tar outros benefícios”, disse. 

Aproximadamente 200 
servidores públicos, da 4ª 
Região Fiscal da Receita Fe-

deral, responsável pelos es-
tados de Pernambuco, Ala-
goas, Paraíba e Rio Grande 
no Norte, estão empenhados 
na atualização do CPF, de 
forma remota, para atender 
à população.

Para reguralizar o do-
cumento, a Receita Federal 
oferece dois caminhos: o 
primeiro é a opção altera-
ção de dados cadastrais no 
site oficial e o segundo, en-
viar para o email corporati-
vo atendimentorfb.04@rfb.
gov.br, correspondente a 4ª 
Região Fiscal. Já para quem 
não possui o documento, 
a Receita Federal passou 
a emiti-lo, gratuitamente, 
através do mesmo e-mail e 
sem a necessidade de título 
de eleitor. 

Segundo informações 
do site da Receita Federal, 
o interessado deve anexar o 
seguinte ao e-mail: um docu-
mento de identificação; Tí-
tulo de Eleitor ;  Comprovan-
te de residência; protocolo 
de atendimento gerado na 
internet; além de uma selfie 
do interessado, ou responsá-
vel, segurando o documento 
de identidade aberto (frente 

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

e verso) e nela deverá apare-
cer a fotografia e o número 
do documento legível. 

Para maiores de 16 
anos, o documento de iden-
tificação oficial exigido tem 

que comprovar naturalida-
de, filiação e data de nasci-
mento (a exemplo da cartei-
ra de identidade, carteira de 
motorista). Caso não esteja 
atualizado, é preciso anexar 

também a Certidão de Nasci-
mento ou Casamento. 

Já com relação aos me-
nores de 16 anos, é preciso o 
documento de identificação 
do menor, tutelado, curatela-

do, ou de outra pessoa físi-
ca sujeita à guarda judicial, 
que comprove naturalidade, 
filiação e data de nascimen-
to (a exemplo da carteira 
de identidade e certidão de 
nascimento); documento 
de identificação de um dos 
pais; e na hipótese de re-
presentação por tutor ou 
guardião, anexar também o 
respectivo termo de tutela/
guarda.

Auxílio emergencial
Na última segunda-fei-

ra, o ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, João 
Otávio Noronha, derrubou 
decisão anterior, e o CPF re-
gular voltou a ser exigência 
na hora do cidadão solicitar 
o auxílio emergencial de R$ 
600, do governo federal. A 
decisão de Noronha atendeu 
recurso da Advocacia Geral 
da União.

A AGU contestou deci-
são do juiz federal Ilan Pres-
ser, do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região (TRF1), 
que suspendeu no dia 15 de 
abril a exigência da regulari-
dade do CPF para obtenção 
do auxílio.

O Ministério da Fazenda disponibilizou servidores para atender os cidadãos na hora de regularizar o CPF

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O município de São José 
dos Cordeiros, localizado no 
Cariri Ocidental, a 258 km de 
João Pessoa, tem tirado da 
produção de mel de abelha 
doces experiências e histórias 
de trabalho e conquistas. A ci-
dade viu investimentos recen-
tes transformarem o proces-
so, aumentando a produção, 
melhorando a qualidade do 
produto e, consequentemente, 
elevando o volume de vendas.

Joseane Bezerra, mo-

bilizadora social do Cariri 
Ocidental e do Projeto de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel do Cariri, Seridó e Curi-
mataú (Procase), resultado 
da parceria entre o Gover-
no do Estado da Paraíba e 
o Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola 
(FIDA), conta que há cerca 
de seis anos a produção era 
feita de maneira rudimentar. 
Sem a estrutura necessária 
alguns poucos apicultores 
tinham dificuldade. “Foi 
quando apresentaram, no 
orçamento democrático, 

uma proposta para o Proca-
se. Foi feito o diagnóstico e 
constatado que ali havia po-
tencial”, conta. 

O investimento de R$ 
145 mil transformou o ce-
nário da apicultura e meli-
ponicultura,  criação de abe-
lhas sem ferrão, em São José 
dos Cordeiros. Era preciso 
ter um ambiente propício e 
com os recursos foi possível 
montar toda a estrutura ne-
cessária para a produção de 
mel de qualidade. “Foram 
adquiridos 100 apiários e 
EPIs (Equipamento de Pro-

teção Individual), que são 
as vestimentas adequadas, 
decantador para filtrar o 
mel, cisterna, baldes para 
colher o produto”. Além dos 
equipamentos, o Procase 
promoveu cursos. “Eles já 
sabiam como fazer, mas era 
preciso otimizar o processo, 
aperfeiçoar”, diz Joseane. 

O presidente da Asso-
ciação de Apicultores e Meli-
ponicultores de São José dos 
Cordeiros, Manoel Bezerra, 
conta que o modo de produ-
ção hoje é outro. “Importan-
tíssimo, porque ajudou na 

compra dos equipamentos e 
também em toda a estrutu-
ra. A casa de extração de mel 
a gente não tinha e ela é fun-
damental pra qualidade da 
nossa produção”. Com mais 
qualidade, o mel passou a 
vender mais e, consequente-
mente, gerar mais recursos. 
“A gente consegue fazer uns 
R$ 400 por mês, o que com-
plementa bem a nossa ren-
da”. E o apicultor está ani-
mado, a primeira colheita no 
ano já rendeu 516 kg de mel. 
“Ano passado passamos de 
uma tonelada e acreditamos 

que esse ano vamos passar 
também”. A produção chega 
em momento oportuno, já 
que nos últimos anos uma 
seca forte atingiu o municí-
pio espantando as abelhas. 
A prefeitura também inves-
te no segmento, pois reco-
nhece a importância do mel 
para o lugar. Para o prefeito 
Jefferson Roberto a parceria 
com o Governo do Estado foi 
essencial. “Através dela con-
seguimos concluir um sonho 
da comunidade, que era a 
unidade de extração de mel 
com toda a estrutura.”

Doces experiências do nosso mel de abelha
Laura Luna
lauraragao@gmail.com

ontinuo a desconfiar de toda e qual-
quer perfeição, a não ser que seja 
poética e desinteressada, pois às 
vezes poesia é feita só pelos interes-
ses, pelos desejos.

O poder é irônico porque divide-se entre 
pobreza e riqueza, esquerda e direita.
         Há ricos que não abrem mão de seu 
poder (quase todo) e pobres que que-
rem ficar como os ricos, mas disfarçam-
se. Há esquerdistas que ficarão à direita 
assim que a primeira chance aparecer - 
mas que seja uma grande chance mes-
mo.
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Dois gênios: Edgar Allan Poe e Fer-
nando Pessoa. A tradução de Pessoa para o 
poema “O corvo, de Poe, termina assim:

“E o corvo, na noite infinda, está ainda, 
está ainda. No alvo busto de Atena que há 
por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a 
medonha dor de um demônio que sonha. E 
a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão 
mais e mais. E a minh’alma dessa sombra, 
que no chão há mais e mais, libertar-se-á... 
nunca mais!”. 

 Eu digo agora, neste 20º ano do século 
21: nunca mais. Quase que como uma mistu-
ra de homem e corvo: nunca mais.

...E não vou “morrer de Brasil”

Lembro “Monstros soltos por aqui”, 
composição de Cleodato Porto, com letra 
de Sérgio de Castro Pinto, que fala em 
Poe: “E de lá uma lã pôr / na rispidez 
deste amor. / Edgar Allan põe / nevoeiro 
e cinzento / monstros soltos por aqui... /  
Minha mãe, eu vou partir”.

Por falar em mãe, Dª Lúcia, mãe de 
meu saudoso amigo Glauber Rocha (foto), 
disse que seu filho morreu “de Brasil”.
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Sei o que passei através de anos e agora 

pressinto o fracasso deste país  (se 
é possível um país fracassar; se é 
possível o Haiti ser aqui...). Não quero 
fracassar com o Brasil. Já experimentei 
o fundo de um poço que não tem fundo 
e sei o que é isso.

Agora pago um preço muito caro 
por ter acreditado em partidos, entida-
des, instituições, grupos, pessoas. Claro 
que não me arrependo. Fiz tudo por 
ideologia verdadeira (há as oportunis-
tas).

Apanhei da(s) polícia(s) da di-
tadura. Sofri tortura psicológica num 
quartel. Tive cassado meu direito de 
estudar. Fui demitido do emprego por 
“ordem superior”.

Num programa radiofônico, um 
comentarista pediu minha prisão ao Exército, 
acusando-me de agitador (eu tinha 17 anos e 
era secretário geral da União Pessoense dos 
Estudantes Secundários - a UPES). 

Aos 18 anos de idade, fui retirado da sala 
de aula, no Colégio Pio XII, por um oficial e 
dois soldados do Exército. A direção do colé-
gio, por medo e subserviência, me expulsou e 
ainda alertou “pais e mestres” contra “estu-
dantes comunistas”.

Fui proibido de sair da cidade durante 
três meses, tendo de comparecer todos os 
dias, às 6 da manhã e às 6 da noite, ao DOPS, 

C
para provar que não finha fugido.

Fiquei escondido, durante seis meses, no Semi-
nário Arquidiocesano de João Pessoa, por acolhida 
do seu então reitor, Dom Luís Fernandes, onde co-
nheci o ex-deputado (então, seminarista) Luiz Couto. 

nnnnnnnnnn

Fui obrigado a fugir para o Rio de Janeiro, 
ficando minha mãe, Antonieta, e minha “mãe preta”, 
Léu, chorando e acendendo velas, na casa da Praça 
Dom Adauto, nº 9.

No Rio, inicialmente fiquei na Praia do Fla-
mengo, na sobreloja do estabelecimento de um 
antiquário, tio Antônio. Durante três meses fiquei 
sem poder sair da sobreloja nem ter nenhuma co-
municação (por precaução não escrevia sequer para 
minha mãe). Conheci a clandestinidade total.

Nunca quis qualquer indenização da União por 
tudo o que perdi na juventude. As coisas que fiz fo-
ram por pureza, ideologia, amor, esperança, crença 
no futuro, vinda de  minha alma socialista.
        Não pratiquei nada por dinheiro. Repugno os 
que, sem necessidade, ganharam idenização (di-
nheiro sujo) sem ter passado pelo que eu e outros 
jovens passamos. 
        Uma coisa, entretanto, alterou-se no meu pensar: 
fui contrário à segunda metade do governo que 
terminou em 31 de dezembro de 2010, encabeçado 
por um ex-operário traidor, que nunca sonhou como 
sonhamos. Sempre foi um oportunista sem ideologia.
        Aos novos artistas, eu afirmo: Raul Seixas e John 
Lennon tinham razão. Apesar de tudo, ainda é possí-
vel continuar a lutar por uma sociedade alternativa.
         ...E não vou “morrer de Brasil”. 
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Moro descontente
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, avisou que poderia deixar 
o governo após o presidente Jair Bolsonaro comunicá-lo 
que trocará o comando da Polícia Federal. Página 14
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Líder do governo na ALPB diz que há prefeito que sequer elaborou um plano de emergência de combate à covid-19

“Temos recebido infor-
mações de que alguns mu-
nicípios estão voltando à 
normalidade, deixando a po-
pulação sem a devida prote-
ção, o que pode dar motivo 
até mesmo para revogação 
do decreto de calamidade”. 
O alerta foi feito ontem pelo 
líder do governo na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), deputado Ricardo 
Barbosa (PSB), ressaltando 
que os prefeitos que estão 
“afrouxando” as medidas de 
isolamento podem sofrer 
sanções por parte do próprio 
Poder Legislativo, responsá-
vel pela decretação do perío-
do de emergência.

Ricardo Barbosa disse 
estar bastante preocupado 
com essa situação e apro-
veitou para lamentar o fato 
de alguns gestores sequer 
terem se dado ao trabalho 
de elaborar e apresentar um 
plano de emergência, mais 
precisamente de combate à 
covid-19.

De acordo com ele, desta 
forma, muitos prefeitos vão 
acabar desprotegendo a po-
pulação e se tornando pas-
síveis de punições. Ele disse 
que, além da própria Assem-
bleia, outros órgãos, como o 
Tribunal de Contas e os Mi-
nistérios Públicos Estadual 
e Federal, também vêm aler-
tando sobre esses problemas 
e quem mais vem fazendo 
denúncias nesse sentido é a 
própria população.

Além do relaxamento 
com a proteção da popula-
ção, Ricardo Barbosa adverte 

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

“Afrouxar” isolamento pode 
revogar calamidade pública

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Ação Parlamentar

Projetos e calamidade
A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou a implantação do ‘Programa Remé-
dio em Casa’, de autoria dos deputados esta-
duais Adriano Galdino (PSB) e Tião Gomes 
(Avante); e a adoção do procedimento de-
nominado ‘Fila Zero’ em hospitais durante o 
período de pandemia, do deputado estadual 
Wilson Filho (PTB). A ALPB também aprovou 
os Decretos de Calamidade Publica em mais 
quatro cidades: Bom Sucesso, Casserengue, 
Cuitegi e Sertãozinho. Ao todo, 209 municí-
pios paraibanos se encontram em estado de 
calamidade em consequência da covid-19.

Informações virtuais
Por unanimidade, a Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou Projeto de Lei de au-
toria da deputada estadual Cida Ramos (PSB) 
que estabelece o envio de informações de 
forma virtual para as famílias de pacientes in-
ternados durante a pandemia da covid-19. A 
iniciativa agora segue para sanção do governo 
do estado e, caso seja aprovado, os hospitais 
ficam obrigados a preencherem, no momento 
da entrada no centro médico, um formulário 
que contenha dados de ao menos um familiar 
ou pessoa próxima, para que receba informa-
ções acerca da situação clínica do internado.

Atendimento a idosos
A Coordenadoria de Promoção dos Direitos 
das Pessoas Idosas e das Pessoas com Defi-
ciência da Defensoria Pública do Estado da 
Paraíba (DPE-PB) recomenda que supermer-
cados de João Pessoa destinem a primeira 
hora do dia do funcionamento para o aten-
dimento de pessoas idosas, com deficiência e 
que estão no grupo de risco do novo corona-
vírus (Covid-19). Os estabelecimentos rece-
beram um prazo de 48 horas para informar 
sobre o cumprimento ou não da recomenda-
ção, que é destinada a supermercados, hiper-
mercados e congêneres.

Enfrentamento ao coronavírus
Integrantes da Câmara Técnica de Enfren-
tamento ao Covid-19 (Catec) de Bayeux, 
grupo criado por gestores da saúde da 
prefeitura local no combate ao novo coro-
navírus, se reuniram para uma avaliação 
de ações já realizadas e traçar novas ativi-
dades. Foi aprimorado um cronograma de 
programação, estratégias e ações a serem 
desenvolvidas nos próximos dias em todos 
os bairros do município. A Catec traba-
lha com parâmetros técnicos e científicos 
como estratégias de ações.

Execuções fiscais
A 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca 
da Capital, que também aderiu ao trabalho 
remoto integral, produziu, no período de 34 
dias (de 19/3 a 21/4/2020), 7.200 atos judi-
ciais, dos quais, 1.932 foram efetuados entre 
despachos (529), decisões (978) e sentenças 
(425). O levantamento aponta, ainda, que fo-
ram distribuídos 64 processos e arquivados 
541. A unidade judiciária tem como titular 
o juiz José Eduardo de Carvalho Soares e é 
responsável por apreciar e julgar execuções 
fiscais e procedimentos especiais em que a 
Fazenda Pública requer de contribuintes ina-
dimplentes o crédito que lhe é devido.

Em regime home-office
Durante a semana de 13 a 19 de abril, o Ju-
diciário estadual, em regime de home office, 
contabilizou 23.895 atos realizados e 15.961 
despachos. Foram prolatadas 4.166 senten-
ças e proferidas 3.721 decisões, conforme a 
Gerência de Estatística do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba. O levantamento também 
apontou que, no mesmo período, o TJPB re-
gistrou a realização de 92.982 atos cumpri-
dos por servidores, a distribuição de 5.131 
feitos e o arquivamento de 5.090 processos.

Justiça & Adjacências

Pelas Prefeituras

Deputado Ricardo Barbosa diz que Assembleia Legislativa poderá promover sanções a prefeitos que deixarem população sem proteção

Os gestores dos muni-
cípios paraibanos que com-
põem a 28ª Zona Eleitoral 
(Patos e região) deverão ficar 
atentos a uma recomendação 
expedida pelo promotor de 
Justiça Uirassu de Melo Me-
deiros. A intenção é verificar 
a atuação de prefeitos, procu-
radores gerais e presidentes 
das câmaras de vereadores 
nas ações adotadas durante 
a pandemia de coronavírus 
(covid-19).

O documento, emitido 
no último dia 21,segue uma 
recomendação da Procu-
radoria Regional Eleitoral 
(PRE) publicada no início 
deste mês e estabelece dire-
trizes para a fiscalização da 
legalidade eleitoral adotada 
pelos agentes públicos du-
rante a situação de emergên-
cia. A recomendação foca na 
distribuição gratuita à popu-
lação de bens, serviços, va-
lores ou benefícios, vedando 
o uso promocional em favor 
de agente público, candidato, 
partido ou coligação.

A distribuição deve ser 
feita com fixação de critérios, 
como a quantidade de pes-
soas a serem beneficiadas e 
renda familiar de referência 
para aconcessão; além de 
observar o princípio consti-
tucional da impessoalidade. 
“Qualquer distribuição gra-
tuita também deve ser comu-
nicada ao órgão do Ministério 
Público Eleitoral com atribui-
ção perante o município, com 
antecedência limite de cinco 
dias após a execução”, desta-
ca o promotor.

Segundo ele, a decisão 
levou em consideração o de-
creto do governo estadual 
que intensificou as medidas 
de restrição na Paraíba, sus-
pendendo o funcionamento 
de diversos estabelecimentos, 
bem como, medida provisó-
ria que permite a dispensa de 
licitação em ações destinadas 
ao enfrentamento do corona-
vírus. O promotor Uirassu de 
Melo Medeiros salienta ainda 
que o não cumprimento das 
recomendações pode gerar 
responsabilização dos agentes 
públicos nas penalidades pre-
vistas na legislação eleitoral.

“Os profissionais liberais 
não poderiam ficar de fora desse 
benefício”. A afirmação foi feita 
ontem pelo senador Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB), ao comen-
tar decisão tomada anteontem 
à noite pelo Senado Federal que 
aprovou substi-
tutivo da Câmara 
dos Deputados ao 
projeto de sua au-
toria, ampliando 
o auxílio emer-
gencial a profis-
sionais liberais 
também afetados 
pela covid-19.

O senador 
explicou que, na 
verdade, foi uma emenda que 
estendeu o auxílio de R$ 600,00 
aos profissionais liberais. Não a 
todos, mas aqueles que estejam 
devidamente inscritos no res-
pectivo conselho profissional, 
seja na qualidade de inscrito de-
finitivo ou como estagiário obri-
gatório ou não obrigatório até 20 
de março de 2020.

Para Veneziano, “era neces-
sário garantir a inclusão desses 
profissionais no rol de beneficiá-

rios do auxílio emergencial”. Ele 
lembrou que o projeto garante o 
auxílio a pessoas de baixa renda 
e profissionais autônomos, mas 
destacou que “o conceito de pro-
fissionais liberais é distinto dos 
autônomos, pois englobam tra-
balhadores com qualificação pro-
fissional que estão inscritos nos 
respectivos órgãos de classe”.

“Assim, nos-
sa emenda foi 
fundamental para 
garantir que es-
ses profissionais 
sejam beneficia-
dos pelo auxílio, 
nesse momento 
de crise que a so-
ciedade brasileira 
enfrenta, e cuja 
duração ainda é 

completamente imprevisível”, co-
mentou o paraibano.

Ele explicou ainda que sua 
emenda estava na versão aprova-
da no Senado e enviada à Câmara, 
como complemento à criação do 
auxílio emergencial. O texto garan-
te a possibilidade de recebimento 
sem o CPF regularizado; autoriza 
que dois membros de uma mesma 
família recebam o auxílio; e proíbe 
a retenção do valor pelos bancos 
para o pagamento de dívidas.

Promotor alerta para uso 
eleitoreiro na pandemia

Emenda de senador da PB 
amplia auxílio emergencial

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com
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que a forma como os recur-
sos da calamidade pública 
vem sendo aplicados é outro 
foco de fiscalização que a As-
sembleia resolveu encampar, 
inclusive criando uma comis-
são especial que vai trabalhar 
durante todo esse período de 
pandemia.

“Acho que, além da serie-
dade que o momento exige, 
estamos tratando de saúde, 
de caso de vida e morte da 
população, o bom senso deve 
predominar, caso contrário 
vamos ter gestores punidos 

por corrupção”.

Operação Alquimia
Três mandados de bus-

ca e apreensão, inclusive na 
residência do prefeito Myl-
ton Marques (PSDB), foram 
cumpridos ontem de manhã 
pela Polícia Federal no muni-
cípio de Aroeiras, com o ob-
jetivo de combater desvio de 
recursos públicos usados no 
combate à covid. A operação, 
denominada ‘Alquimia’, fez 
parte de uma ação conjunta 
da PF com a Controladoria 

Geral da União (CGU), com 
o Ministério Público Federal 
(MPF) e com o Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB).

Segundo a Polícia Fede-
ral, a investigação começou a 
partir de indícios de irregula-
ridades na aquisição de livros 
pela prefeitura com recursos 
oriundos do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS), por meio de 
procedimentos sem licitação, 
com a explicação de auxiliar 
na disseminação de informa-
ção e combate à situação de 
pandemia da covid-19.

Foto: Agência ALPB

Nossa emenda foi 
fundamental para 
garantir que esses 
profissionais sejam 
beneficiados num 

momento de crise 



Esta é a segunda vez que o presidente tenta substituir Maurício Valeixo, impondo mudança na cúpula da corporação

Bolsonaro anuncia troca na PF e 
Moro ameaça deixar o governo

Brasil-Mundo
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O ministro da Justiça, Sér-
gio Moro, avisou que deixará o 
governo após o presidente Jair 
Bolsonaro comunicá-lo que tro-
cará o comando da Polícia Fe-
deral, atualmente ocupada por 
Maurício Valeixo. É a segunda 
vez que o presidente ameaça im-
por um novo nome na cúpula da 
corporação.

De acordo com interlocu-
tores do presidente, Moro não 
chegou a pedir demissão, mas 
afirmou que não concordava 
com a troca e reavaliaria sua 
permanência no governo.

Ao final de reunião na ma-
nhã de ontem, o ministro da 
Justiça deixou o Palácio do Pla-
nalto sem uma definição do seu 
futuro. Os militares do primeiro 
escalão tentam encontrar uma 
solução para o impasse. Bolso-
naro quer indicar o nome do 
chefe da PF, mas Moro resiste 
a ficar sem Valeixo e, principal-

mente, não ter poder de decisão 
sobre um dos principais cargos 
do seu ministério.

Valeixo foi escolhido por 
Moro para o cargo no início do 
ano passado. O delegado coman-
dou a Diretoria de Combate do 
Crime Organizado (Dicor) da PF 
e foi superintendente da corpo-
ração no Paraná, responsável 
pela Lava Jato. Embora a indi-
cação para o comando da PF seja 
uma atribuição do presidente, 
tradicionalmente é o ministro 
da Justiça quem escolhe.

Interlocutores de Valeixo 
dizem que a tentativa de subs-
tituí-lo ocorre desde o início do 
ano, mas que não teria relação 
com o que aconteceu no ano pas-
sado, quando Bolsonaro tentou 
pela primeira vez trocá-lo por 
outro nome. Na ocasião, o pre-
sidente teve que recuar diante 
da repercussão negativa que a 
interferência no órgão de inves-
tigação poderia gerar.

Aliados de Moro afirmaram 

que o ministro não vai aceitar a 
troca de Valeixo nas condições 
que o presidente está colocando, 
de “cima para baixo”. 

No ano passado, após Bol-
sonaro antecipar a saída do su-
perintendente da corporação no 
Rio de Janeiro, ministro e presi-
dente travaram uma queda de 
braço pelo comando da PF.

Em agosto, o presidente 
antecipou o anúncio da saída 
de Ricardo Saadi do cargo, justi-
ficando que seria uma mudança 
por “produtividade” e que have-
ria “problemas” na superinten-
dência. A declaração surpreen-
deu a cúpula da PF que, horas 
depois, em nota, contradisse 
o presidente ao afirmar que a 
substituição já estava planejada 
e não tinha “qualquer relação 
com desempenho”. Nos dias se-
guintes, Bolsonaro subiu o tom. 
Declarou que “quem manda é 
ele” e que, se quisesse, pode-
ria trocar o diretor-geral da PF, 
Maurício Valeixo.

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom-Agência Brasil

Aliados de Moro (foto) dizem que o ministro não vai aceitar a troca de Valeixo nas condições que o presidente está colocando

O secretário-geral da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), António Guterres, dis-
se ontem que o coronavírus 
pode dar a alguns países uma 
desculpa para adotar medidas 
repressivas por motivos sem 
relação com a pandemia. Ele 
alertou para o risco de o surto 
se tornar uma crise de direitos 
humanos.

Em relatório da ONU, 
Guterres ressalta como os 
direitos humanos deveriam 
balizar a reação e a recupera-
ção da crise sanitária, social e 
econômica que tomou o mun-
do. Acrescentou que embora 
o vírus não discrimine, seus 
impactos o fazem.

O novo coronavírus, que 
causa a doença respiratória 
covid-19, já infectou cerca de 
2,57 milhões de pessoas no 
mundo e matou 178.574, de 
acordo com levantamento da 

Reuters. O vírus surgiu na ci-
dade chinesa de Wuhan no fim 
do ano passado.

“Vemos os efeitos des-
proporcionais em certas co-
munidades, a ascensão do 
discurso de ódio, a vitimiza-
ção de grupos vulneráveis e 
os riscos de reações de segu-
rança muito duras, minando a 
reação sanitária”, diz Guterres.

O relatório da ONU afir-
ma que imigrantes, refugiados 
e pessoas deslocadas inter-
namente são particularmente 
vulneráveis, que mais de 131 
países fecharam as fronteiras 
e que só 30 abriram exceções 
para pedidos de asilo.

“Tendo como pano de 
fundo a ascensão do etnona-
cionalismo, do populismo, do 
autoritarismo e o repúdio aos 
direitos humanos em alguns 
países, a crise pode oferecer 
um pretexto para se adotar 
medidas repressivas com 
objetivos sem relação com a 
pandemia”, disse ele.

Covid-19: ONU alerta 
para ações repressivas

Crise econômica

Turismo e saúde vão entrar em pacote 
de ajuda do BNDES e bancos privados

Turismo e saúde devem 
ser incluídos no pacote de so-
corro que está sendo costurado 
pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) e bancos privados 
aos setores afetados pela crise 
causada pelo novo coronavírus 
no Brasil, apurou o Estadão/
Broadcast com quatro fontes 
próximas às negociações.

Além de definir subseg-
mentos que serão atendidos 
nos grupos de trabalho já for-
mados, de forma a englobar 
outros setores prejudicados, 
outra expectativa é de que uma 
definição quanto ao formato 
de ajuda às empresas de ener-
gia, o mais avançado até aqui, 

ocorra ao longo desta semana.
A lista que contemplava 

quatro setores vistos como 
prioritários - energia, aéreas, 
automotivo e varejo não ali-
mentício -, agora passa a con-
tar com turismo e saúde, que 
terão grupos de trabalho pró-
prios. Com isso, o pacote de 
ajuda calculado até então em 
R$ 50 bilhões será ampliado.

Alguns dos novos seg-
mentos também serão incluí-
dos nas atividades já selecio-
nadas previamente de forma 
a tornar o processo mais 
simples, explica uma fonte. A 
cadeia têxtil, assim como bares 
e restaurantes, por exemplo, 
deve ser alocada no setor de 
varejo não alimentício, coor-
denado pelo BNDES ao lado do 
Santander. “Nesses segmen-
tos não há um consolidador. 

É muito pulverizado além das 
grandes empresas. Estuda-se 
como podem ser incluídos no 
pacote”, diz fonte que acompa-
nha as negociações.

Ampliação
O turismo, que inclui ho-

telaria, viu a demanda sumir 
com a medida de isolamento 
social necessária para conter 
a propagação do vírus. O Itaú 
Unibanco, que já coordena o 
grupo de socorro ao setor au-
tomotivo, ficará com turismo.

Já o segmento de saúde 
deve ficar com o Banco do Bra-
sil. Diversos players do setor, 
como hospitais e laboratórios, 
vêm sofrendo fortemente com 
perdas de receitas a despeito 
do aumento da demanda de 
serviços por causa do coro-
navírus. Uma das razões é que 

as cirurgias eletivas, de onde 
vêm grande parte das receitas, 
foram suspensas.

O presidente do BNDES, 
Gustavo Montezzano, afirmou 
no fim de semana que a ajuda 
a setores afetados pela crise 
deve englobar até dez seg-
mentos. Ele não revelou quais 
seriam as atividades em vista 
e explicou, durante live no do-
mingo, que os critérios para 
entrada no pacote de socorro 
incluem relevância econômica 
e o tamanho do estrago cau-
sado pela covid-19.

Uma reunião para definir 
detalhes e o valor do emprésti-
mo ocorreu na terça-feira, 21. 
A expectativa dos envolvidos 
é de que o martelo quanto ao 
formato seja batido ainda nes-
ta semana, com o valor ficando 
perto dos R$ 16 bilhões.

Aline Bronzati e 
Fernanda Guimarães
Agência Estado

UE e 21 países se comprometem em 
garantir o abastecimento alimentar

A União Europeia e 21 
outros países da Organiza-
ção Mundial do Comércio 
(OMC), dentre eles o Bra-
sil,  se comprometeram 
ontem a assegurar o bom 
funcionamento das cadeias 
globais de abastecimento 
alimentar, afetadas pela 
pandemia da covid-19.

Um dia após a Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) ter advertido para 
o risco de fome no mundo 
“de proporções bíblicas” 
como consequência da 
pandemia, a UE e mais de 
duas dezenas de países se 
comprometeram, em decla-
ração conjunta, a assegurar 

o bom funcionamento da 
agricultura mundial e das 
cadeias de abastecimento 
agro-alimentar, evitando 
medidas com potencial im-
pacto negativo na seguran-
ça alimentar, na nutrição e 
na saúde dos outros países-
membros da organização e 
das suas populações.

A declaração conjunta 
apela para que quaisquer 
medidas de emergência re-
lacionadas a agricultura e 
produtos agro-alimentares 
sejam “orientadas, propor-
cionais, transparentes, tem-
porárias e coerentes com as 
regras da OMC” e “não de-
vem distorcer o comércio in-
ternacional destes produtos 
nem resultar em barreiras 
comerciais injustificadas”.

Os signatários com-
prometem-se igualmente 
a iniciar um diálogo para 
melhorar a preparação e 
a capacidade de resposta 
a pandemias, através da 
coordenação multilateral.

Além da UE e Brasil, 
os membros da OMC que 
assinaram a iniciativa são: 
Austrália, Canadá, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Es-
tados Unidos, Hong Kon-
g-China, Japão, Coreia do 
Sul, Malaui, México, Nova 
Zelândia, Paraguai, Peru, 
Qatar, Singapura, Suíça, 
Ucrânia, Uruguai e os ter-
ritórios de Taiwan, Penghu, 
Kinmen e Matsu.

Histórico
A pandemia de co-

vid-19 já provocou mais 
de 181 mil mortos e infec-
tou mais de 2,6 milhões 
de pessoas em 193 países 
e territórios. Mais de 593,5 
mil doentes foram conside-
rados curados.

A doença é transmitida 
por um novo coronavírus 
detectado no final de de-
zembro, em Wuhan, uma 
cidade do centro da China.

Para combater a pan-
demia, os governos man-
daram para casa 4,5 mil 
milhões de pessoas (mais 
de metade da população 
do planeta), fecharam o 
comércio não essencial e 
reduziram drasticamente o 
tráfego aéreo, paralisando 
setores inteiros da econo-
mia mundial.

Agência Brasil

Agência Brasil
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Sérgio Domenici, presidente da Liga Nacional, cria grupo de trabalho e aposta na conclusão da competição 

Playoffs do NBB podem ser 
finalizados em local isolado

Os playoffs do Novo Bas-
quete Brasil (NBB) podem 
ser disputados em um local 
isolado, somente com pes-
soas necessárias à realização 
das partidas. A afirmação é 
de Sérgio Domenici, superin-
tendente da Liga Nacional de 
Basquete. Em entrevista ex-
clusiva, o dirigente reforça o 
trabalho da LNB para encer-
rar o torneio que está parali-
sado desde o dia 15 de mar-
ço por causa da pandemia 
do coronavírus em quadra e 
projeta um possível retorno 
para junho.

Com grande influência 
nas decisões neste momento, 
Sérgio Domenici ainda fala 
da situação financeira das 
equipes e admite que será 
necessário repensar "todo o 
modelo" da competição para 
o próximo ano diante da crise 
financeira e da perda da Cai-
xa Econômica Federal, o seu 
principal patrocinador.

Como vai funcionar o 
trabalho da equipe multi-
disciplinar?

Esta equipe, formada pe-
los médicos Claudio Carbone 
(Flamengo), Diego Gadelha 
(Unifacisa) e Diogo Vilar (Uni-
facisa); pelos preparadores 
físicos Pablo Marcelino (Uni-
facisa) e Pedro Falci Alves (Bo-
tafogo); pelos fisioterapeutas 
Rogério Barbosa (Sesi Franca) 
e Silvanio Miranda Signoretti 
Júnior (Minas TC); pelos técni-
cos Gustavo De Conti (Flamen-
go) e Helinho (Sesi Franca); e 
pelos atletas Alex Garcia (Mi-
nas), Paulinho Boracini (Bota-
fogo) e Guilherme Teichmann 
(Corinthians), será respon-
sável pela avaliação de todos 
os possíveis cenários para o 
retorno do campeonato. Os 
encontros serão semanais, via 
videoconferência, e cada seg-
mento será responsável por 
elaborar um relatório e pro-
postas em diferentes cenários 
para os clubes decidirem os 
rumos da competição.

Por que não há profis-
sionais de fora de quadra 
nas comissões criadas? Não 
seria bom ter pessoas de 
marketing?

Por serem de assuntos 
muito técnicos optou-se por 
criar comissões específicas 
para outros temas e as de-
liberações e sugestões são 
enviadas ao conselho dos clu-
bes. No caso do marketing já 
fizemos um encontro entre os 
departamentos de todos os 
clubes e esta semana faremos 
um com todos os patrocina-
dores da LNB, que já vinham 
sendo consultados regular-
mente, e os principais patroci-
nadores das equipes.

A liga trabalha com al-
guma data limite para o rei-
nício do NBB sem que possa 
interferir na próxima tem-
porada?

Além da próxima tem-
porada há outros fatores que 
estão sendo levados em con-
sideração como a viabilidade 
financeira das equipes tra-

Marcius Azevedo
Agência Estado

Ficar em casa é unanimidade entre todas as enti-
dades esportivas pelo mundo. Para enfrentar a amea-
ça do novo coronavírus, o isolamento social é a for-
ma mais eficaz de reduzir a disseminação da doença. 
Uma olimpíada foi suspensa, assim como a Eurocopa, 
dois eventos de porte mundial. Não é pouca coisa. 
Unidos por este consenso estão os principais clubes 
de futebol pelo planeta. É preciso cuidar primeiro 
da saúde das pessoas, pois mortos não fazem girar a 
economia, tampouco podem realizar eventos espor-
tivos. O mundo precisa das pessoas, e que as pessoas 
estejam bem.

Mas não é porque estamos todos em casa que 
o esporte parou. A disputa continua nos ambientes 
virtuais, e há diversos e excelentes exemplos aconte-
cendo todos os dias. 

As desenvolvedoras dos dois principais jogos 
de futebol para videogames têm promovido ações 
de marketing envolvendo atletas e clubes por meio 
de suas plataformas digitais. Há confrontos no PES 
2020 e também no FIFA 20. Para quem não joga vi-
deogame, é possível assistir às partidas. 

Entre os concorrentes, o mote “fique em casa” 
tornou-se lema universal, apesar das pequenas va-
riações. No PES 2020 virou “jogue em casa”, enquan-
to no FIFA, o pedido é “stay and play”, ou “fique e jo-
gue”, em tradução livre do inglês para o português. 

Mas a parte mais bacana é mesmo o engajamen-
to. A EA Sports, desenvolvedora do FIFA, reuniu jo-
gadores dos clubes reais e propôs uma competição, 
a Stay and Play Cup. Além de promover seu jogo, o 
campeonato virtual reuniu vários clubes na brinca-
deira e envolveu também a torcida. O campeão foi 
o dinamarquês Mohammed Daramy, atacante de 18 
anos do FC Copenhagen. 

No caso do PES 2020, há mais envolvimento dos 
próprios clubes do que propriamente de algo orga-
nizado por parte da desenvolvedora, a Konami. No 
entanto, os times têm feito bonito enquanto utilizam 
suas marcas nos campos virtuais. 

No Brasil, os principais clubes da Série A do Cam-
peonato Brasileiro estão recrutando jogadores para 
uma disputa em duplas. O mais legal é que quem for 
escolhido fará dupla com um atleta do time na dispu-
ta pelo título de melhor equipe de futebol de video-
game. Parece pouco, mas é o que temos enquanto o 
futebol não volta. Além, é claro, das reprises pela TV.

Os clubes também têm proposto exibir os gols 
mais bonitos feitos pela comunidade de jogadores 
que usam seus atletas. Na semana passada, um gol 
que fiz usando Igor Gomes, meia do São Paulo, re-
cebeu uma curtida do próprio jogador! A interação 
nas redes sociais digitais tem crescido no período de 
pandemia. 

Mas a melhor ação de marketing proposta por 
um clube usando futebol de videogame aconteceu na 
Espanha, país gravemente assolado pelo novo coro-
navírus. O Real Club Deportivo Mallorca, time que 
disputa a primeira divisão espanhola junto com os 
gigantes Barcelona e Real Madrid, convocou torce-
dores para um campeonato de futebol de videogame 
todo realizado on-line. Para participar era preciso 
ser residente no país. O clube sorteou prêmios entre 
os participantes, e para o grande vencedor, o direi-
to a disputar uma final contra um dos jogadores do 
elenco.

Esportes digitais

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

balharem com o orçamento 
projetado para a temporada. 
O que se espera é que o iso-
lamento social possa permitir 
que haja jogos a partir de mea-
dos de junho. Estamos pen-
sando em várias formas, uma 
delas, inclusive, prevê a reali-
zação dos jogos em local iso-
lado, somente com as pessoas 
necessárias à realização da 
partida e com os clubes isola-
dos também. São alternativas 
no entanto. Tudo dependerá 
da evolução da disseminação 
do vírus.

Há alguma obrigatorie-
dade (de patrocinadores, 
parceiros...) em realizar 
esta temporada até o final?

Ninguém podia prever 
uma situação dessas quando 
os contratos foram fechados, 
então os mesmos preveem 
uma temporada completa. No 
entanto temos recebido um 
apoio muito grande dos nos-
sos patrocinadores e todos 
estão entendendo o momento 
atual. Naturalmente que algu-
mas entregas são proporcio-
nais à quantidade de jogos e 
serão readequadas, mas gros-
so modo a manutenção dos 
mesmos tem sido integral.

Confia que será possível 
encerrar esta temporada 
com um campeão?

Estamos trabalhando 
para isso. Os clubes têm evi-
tado qualquer decisão preci-
pitada, afinal há muito fatores 
a serem considerados, tais 
como saúde, social e econô-
mico. Tiveram, por exemplo, 
que aprovar um auxílio finan-
ceiro aos árbitros que, em sua 
grande maioria, vivem exclu-
sivamente da arbitragem. São 
aspectos que não podem ficar 
de fora de uma discussão. Há 
ainda a questão dos contratos 
com os atletas, contratos de 

patrocínio das equipes e mui-
tos outros. A disposição de 
todos é finalizar a competição 
em quadra. Todo o ecossiste-
ma que forma a Liga Nacional 
de Basquete está imbuído dis-
to, clubes, atletas, comissões 
técnicas, árbitros, patrocina-
dores e apoiadores. Natural-
mente que somente a situação 
da evolução da pandemia po-
derá determinar o futuro, mas 
os clubes tomarão a decisão 
até quando lhes for possível.

A liga tem um formato 
ou formatos predefinidos 
em caso de retorno do NBB?

Este é o item mais sim-
ples. Basta sabermos quantos 
dias e equipes teremos. O sis-
tema de disputa é simples de 
formatar. No entanto temos de 
ter algumas premissas antes, 
avaliando o cenário atual. Me-
nor tempo possível de compe-
tição, isolamento, medidas de 
higiene, menor deslocamento 
possível, entre outros.

Apesar de afirmar que 
pretende fechar esta tempo-
rada, o Pinheiros dispensou 
os jogadores com contratos 
profissionais sem uma ne-
gociação e ficou apenas com 
os garotos da base... A liga 
faz qual avaliação deste epi-
sódio?

O Pinheiros simplesmen-
te comunicou que os contra-
tos não serão renovados a 
partir de maio e cumpriu uma 
medida burocrática apenas. 
Teve ainda a iniciativa de li-
berar seus jogadores desde já 
a procurarem outra equipe se 
assim desejarem. No entanto, 
caso o campeonato perdure 
até junho ou algo próximo, 
poderá estudar uma prorro-
gação no contrato daqueles 
que desejarem e utilizar seus 
jogadores da base para finali-
zarem a competição.

O Bauru pode impulsio-
nar outros clubes que estão 
em situação parecida a tam-
bém desistir da atual tem-
porada?

Essas decisões não são to-
madas da noite para o dia, en-
tão não acreditamos que isso 
seja um fator motivacional 
para as demais equipes. Nin-
guém entra em uma compe-
tição pensando em sair dela, 
mesmo que não tenha chances 
de ser campeã. O caso de Bau-
ru é perfeitamente aceitável e, 
de maneira responsável, opta-
ram por salvar a equipe para 
a próxima temporada o que, 
para todos, é o mais importan-
te e todos entenderam. Pode 
ser que mais alguma equipe 
opte por finalizar antes a com-
petição, mas, em uma época 
como essa, tudo terá de ser 
compreendido.

Temos o Botafogo com 
quatro meses, quase cinco, 
de salários atrasados. Como 
avalia esta situação?

Situações como essa são 
sempre muito ruins. O Botafo-
go já tem o projeto aprovado 
e dinheiro captado via Lei de 
Incentivo Estadual. O crédito 
para utilização depende de 
publicação no Diário Oficial, 
desta forma conseguirão sal-
dar tudo de uma vez. Esta si-
tuação da pandemia agravou 
os trâmites de liberação dos 
recursos. Importante destacar 
que os clubes criaram há al-
guns anos o “Livro de Dívidas” 
que garante que nenhuma 
equipe possa iniciar uma tem-
porada sem ter quitado todos 
os compromissos com seus 
atletas da temporada anterior. 
Este foi um ganho muito im-
portante. Também é exigido o 
registro do contrato de traba-
lho CLT para qualquer jogador, 
garantindo assim vários direi-
tos aos atletas.

Foto: Daniel Nery / Basquete Unifacisa

Unifacisa em confronto com o São Paulo pelo Novo Basquete Brasil (NBB), que foi interrompido em 15 de março

A ENTREVISTA
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FIFA 20: João Felix e Bruno Guimaraes em torneio “Stay and Play”



Técnico e clube estão distantes de um acordo; a novela já vem se arrastando desde o dia 13 de março

Piza pode resolver rescisão
com o Botafogo na justiça

O ex-técnico do Botafogo, 
Evaristo Piza, voltou à cena na 
última quarta-feira à noite em 
entrevista ao repórter Gláucio 
Lima da Rádio Tabajara. Ele 
disse que está pronto para 
assinar a sua rescisão de con-
trato com o clube, assim como 
os demais integrantes da co-
missão técnica, assim que a 
diretoria do Belo pagar o que 
é de direito dos profissionais.

“Nós fomos demitidos no 
meio de março e ficamos aqui 
em João Pessoa até o final do 
mês, na tentativa de um con-
tato com a diretoria do Bota-
fogo, coisa que não aconteceu. 
Após esta data, achamos por 
bem voltar a nossa cidade, 
Campinas, e acionar o nosso 
representante para tratar do 
assunto com o clube, aí na ci-
dade. O que sei, até o momen-
to, é que existe uma enorme 
diferença entre o que temos 
direito a receber e o que o clu-
be está oferecendo. Não faze-
mos questão de receber par-
celado, desde que seja o valor 
que merecemos receber”, dis-
se o ex-técnico do Belo.

Apesar do problema, Piza 
fez questão de dizer que não 
saiu com nenhuma mágoa 
do clube e que deixou muitos 
amigos na Paraíba. Afirmou 
também que torce para que 
o Belo chegue a final da Copa 
Nordeste, seja campeão parai-
bano e consiga a vaga para a 
série B do próximo ano.

“Vida que segue. Nós 
agora vamos esperar oportu-
nidade de dirigir outro time, 
com a mesma dedicação que 
treinamos o Botafogo. Saio do 
clube sem mágoa e com mui-
tos amigos”, disse o treinador. 
Piza foi demitido no dia 13 de 
março passado.

Botafogo
O vice-presidente de fu-

tebol do Belo, Ariano Wander-
ley, se mostrou surpreso com 
o fato da imprensa ainda está 
dando espaço ao ex-treinador. 

“Só pode ser falta de no-
tícia. Não me lembro de outro 
treinador que tenha passado 
pelo clube com tanto espaço 
na mídia. Alguma coisa está 
errada”, declarou.

Sobre o que PIza falou, 
Ariano disse que não tem fun-
damento legal e o Botafogo 
quer cumprir o que determi-
na a CLT.

“Piza está incluindo a 
comissão técnica toda, e os 
demais integrantes, fora ele, 
não tinham direito a multa em 
caso de rescisão de contrato. 
Ele pede um absurdo, cerca 
de R$ 400 mil, enquanto o Bo-
tafogo, depois de consultar o 
departamento jurídico e cal-
cular tudo, chegou a a quantia 
de R$ 100 mil. Ele está certo 
quando diz que a diferença é 
grande, mas diz que tem direi-
to, e ele não tem. O Botafogo 
está pronto para pagar o que 
realmente deve, segundo a lei. 
Não vamos pagar este absur-
do que está sendo cobrado 
pelo empresário dele”, disse 
Ariano.

Tudo indica que o caso 
vai parar mesmo na Justiça 
trabalhista, enquanto isso, 
a diretoria já se movimenta 
para contratar um novo téc-
nico.Tudo indica que os jogos 
do Campeonato Paraibano 
reiniciarão até o final de maio.

A CBF ainda não se ma-
nifestou oficialmente sobre a 
continuação da Copa Nordes-
te e quando serão iniciados os 
jogos da Série C. O Botafogo 
está com chances de título nas 
duas competições interrom-
pidas, tanto na competição 
estadual, quanto na regional.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Técnico insiste que os valores propostos para a rescisão estão bem distantes do contrato firmado e reafirma que só quer receber o que tem direito

Após a pandemia

LPBE está confiante em cumprir metas na temporada

A Liga Paraibana Es-
portiva (LPBE), respon-
sável pela realização das 
Liga Paraibana de Vôlei e 
da Liga Paraibana de Futsal 
é mais uma das entidades 
afetadas pela pandemia 
da covid-19 (novo corona-
vírus). Com a garantia do 
retorno de investimentos 
de seus patrocinadores 
após o encerramento do 
isolamento social, a enti-
dade que reúne uma série 
de equipes e atletas em di-
versas modalidades e que 
busca organizar na Paraíba 
uma estrutura de clube nos 
moldes de referências na-
cionais como o Minas Tênis 
Clubes-MG e o Pinheiros
-SP, espera retomar suas 
atividades e cumprir com 
as metas para 2020.

A LPBE que é filiada ao 
Comitê Brasileiro de Clu-
bes (CBC), além das duas 
modalidades coletivas que 
organiza competições no 

estado, o Futsal e o Volei-
bol, ainda possui outros dez 
esportes olímpicos entre 
as suas atividades na atua-
lidade (natação, maratona 
aquática, nado artístico, 
basquete, vôlei de praia, 
badminton, karatê, judô, 
tiro ao arco e tênis), além 
destes, a entidade está bus-
cando expandir suas ações 
entre os esportes paralím-
picos, hoje já em contanto 
com parabadminton entre 
o hall de esportes com equi-
pes e atletas filiados à liga.

O planejamento inicial 
previsto para a entidade 
este ano previa a realiza-
ção do lançamento do ca-
lendário de competições 
para os dias 23 e 24 de 
fevereiro seguidos para a 
abertura dos campeonatos 
com as primeiras rodadas 
acontecendo nos dias 28 
e 29 do mesmo mês, logo 
após o carnaval. Contudo, 
isso não foi possível, pois 
no mesmo período ocorreu 
a interdição dos ginásios 
e praças esportivas após 

o anúncio da pandemia, o 
que paralisou todo o cro-
nograma das competições 
realizadas pela LPBE, as-
sim também como as dis-
putas do CBC que vinham 
tendo a presença de atletas 
paraibanos nos mais varia-
dos esportes. 

De acordo com Marce-
lo Nascimento, presidente 
da Liga Paraibana Esporti-
va, desde que as atividades 
tiveram que ser paralisa-
das, a entidade manteve 
o diálogo com as equipes 
filiadas e também com pa-
trocinadores que entraram 
em acordo com a LPBE 
para a suspensão dos pa-
gamentos acordados, mas 
com a garantia do retorno 
integral deles para clubes e 
a própria entidades quan-
do a rotina de competições 
retornar. 

Segundo o dirigente, 
a expectativa é que no se-
gundo semestre as ativi-
dades possam retornar, no 
entanto, ele garante que 
isso será feito a partir da 

reorganização de todo o 
cronograma em parceria 
com os clubes filiados e 
demais parceiros para que 
haja tempo suficiente e a 
preparação de atletas e 
da própria organização da 
competição não seja afeta-
da em relação ao padrão 
de organização das últimas 

temporadas, inclusive para 
o público.

“Diante disso, o enca-
minhamento é que organi-
zemos as nossas disputas 
dentro do segundo semes-
tre para que possamos ter 
um prazo para nos reor-
ganizamos, assim também 
como todos os clubes, haja 

a vista o congelamento de 
pagamentos de patrocínios 
e a paralisação dos treina-
mentos. Vamos retornar, 
mas faremos isso com se-
gurança e planejamento 
para a entidade, equipes e 
também para o nosso pú-
blico que segue crescendo 
ano após ano”, explicou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Victor Joseh/LPBE

De acordo com a direção da LPBE, as atividades esportivas vão voltar a sua normalidade no segundo semestre
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Óbitos por coronavírus totalizam agora 3.313. Contaminações também atingiram pico: 3.735 confirmações num dia

O Brasil registrou ontem 
um novo recorde de mortes 
por covid-19. Os números 
consolidados pelo Ministério 
da Saúde apontam que 407 
pessoas morreram da doen-
ça entre a quarta e a quin-
ta-feira. O maior número de 
mortes registradas em todo 
o País em um único dia era 
217 óbitos.

O número de casos de 
contaminações em 24 horas 
também atingiu o seu pico, 
chegando a 3.735 confirma-
ções de covid-19. O maior vo-
lume registrado em apenas 
um dia até agora tinha sido 
de 3.257 contaminações.

Com os dados de ontem, 
o Brasil soma 3.313 mortos 
e 49 492 casos oficialmen-
te confirmados da doença. 
A curva no crescimento de 

óbitos e de novos pacientes 
acompanha uma tendência já 
verificada pelo Ministério da 
Saúde, que aponta os meses 
de maio e junho como o pico 
da doença em boa parte dos 
Estados do País.

Em São Paulo, foram 211 
mortes de quarta-feira para 
ontem. É importante ressaltar 
ainda que esses números não 
incluem as subnotificações, 
ou seja, pessoas que morre-
ram nos últimos dias com os 
mesmos sintomas causados 
pelo novo coronavírus, mas 
que não tiveram a causa da 
morte investigada ou concluí-
da até o momento.

Há uma tendência de 
que novos recordes ocorram 
nos próximos dias, dado o 
aumento do número de tes-
tes de contaminação realiza-
dos pelos órgãos de saúde, 
além do próprio avanço da 
doença, que tem se alastrado 
rapidamente.

André Borges e 
Julia Lindner 
Da Agência Brasil

Brasil registra novo recorde 
com 407 mortes em 24 horas

Foto: Sandro Pereira/Estadão Conteúdo

Corpo é colocado em contêiner frigorífico, em São Paulo, onde morreram 211 pessoas por covid-19 de quarta-feira para ontem. Números devem crescer

 O ministro da Saúde, 
Nelson Teich, disse que a pas-
ta não recomendou, até o mo-
mento, o uso da cloroquina 
fora do ambiente hospitalar e 
voltado apenas para pacien-
tes em estado grave ou críti-
co da doença covid-19. O que 
foi decidido ontem, segundo 
Teich, foi dar uma “autori-
zação” para que o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) 
possa liberar a prescrição do 
remédio a pacientes em esta-
do leve da doença, sem que 
os médicos corram riscos de 
serem punidos por isso.

“O CFM veio trazer um 
posicionamento da institui-
ção. O que ficou decidido é 
que fica a critério do médico, 
seja no hospital ou em nível 
ambulatorial, o que é um pou-
co diferente do que a gente 
tem no Ministério da Saúde, 
que é o uso no paciente hospi-
talizado, em estado grave ou 
crítico”, comentou Teich.

Nelson Teich, que on-
tem completou uma semana 

à frente da pasta, disse que o 
ministério segue com a mes-
ma avaliação que já tinha so-
bre o assunto. “É importante 
deixar claro que permitir o 
uso ao critério do médico não 
representa uma recomenda-
ção do Ministério da Saúde. A 
recomendação vai acontecer, 
seja com hidroxicloroquina ou 
qualquer outro medicamente, 
no dia que a gente tiver uma 
evidencia científica clara de 
que o medicamento funciona”, 
comentou. “Isso é importante 
falar para deixar claro que não 
é não é uma recomendação 
nossa, é uma autorização. Re-
comendação depende de estu-
dos científicos.”

O CFM alega que, apesar 
de reconhecer que não há ain-
da comprovação de segurança 
e eficácia do tratamento, sua 
liberação ocorre devido à ex-
cepcionalidade da pandemia. 
Os médicos já receitavam, se 
julgassem necessário, estes 
medicamentos para casos le-
ves da doença. O que muda, 
agora, é que existe respaldo 
do CFM de que, nestas cir-
cunstâncias, não seja cometi-
da uma infração ética.

Cloroquina: Teich nega 
ter recomendado uso

No Amazonas

Pico deve ocorrer somente 
em maio, diz governador

O governador do Ama-
zonas, Wilson Lima, disse 
ontem que, apesar do alto 
número de casos, o pico da 
epidemia do  novo corona-
vírus no estado deve ocor-
rer na primeira quinzena 
de maio. Lima participa 
de uma videoconferência 
realizada pela comissão 
externa da Câmara dos De-
putados para acompanhar 
as ações de combate ao co-
ronavírus no país. O estado 
já registrou 2.479 casos de 
covid-19, com mais de 200 
óbitos.

Durante a participa-
ção, Lima ressaltou que 
cerca de 90% dos leitos de 
unidades de terapia inten-
siva (UTI) dedicados a pa-
cientes com o vírus estão 
ocupados, e disse que o es-
tado precisa com urgência 
da ajuda do governo fede-

ral e da iniciativa privada 
para a compra de respira-
dores, equipamentos de 
proteção individual (EPIs), 
como máscaras, e também 
de profissionais de saúde 
para atender à população.

“O quadro aqui é mui-
to delicado. O que tem 
acontecido e o que está por 
vir nos próximos dias nos 
acende um sinal de aler-
ta muito forte. Daí [vem] 
a necessidade de termos 
ajuda federal e da iniciativa 
privada, todas as ajudas”, 
disse Lima. “Estamos aqui 
trabalhando no nosso li-
mite e vamos ampliando 
as estruturas na medida 
em que vamos recebendo 
equipamentos, insumos”, 
acrescentou o governador. 
Lima ressaltou ainda que 
o estado também enfrenta 
problemas em razão de um 
surto da gripe H1N1 em 
decorrência do período de 
chuvas.

Além da capital, Ma-
naus, o estado registra ca-
sos de covid-19 em mais de 
30 cidades. De acordo com 
o governador, a expectati-
va é que o pico atinja pri-
meiramente a capital e em 
seguida as cidades do in-
terior. Lima afirmou ainda 
que tem conversado com 
os prefeitos para intensi-
ficar as medidas de isola-
mento social e impedir o 
trânsito entre as cidades 
do estado, em especial, na-
quelas próximas a comuni-
dades indígenas.

“Não tem outro cami-
nho que não seja o isola-
mento social para que se 
possa quebrar a transmis-
são do vírus. Não tem va-
cina ou outro tratamento 
com eficiência comprova-
da”, disse. “A gente está se 
preparando para esse mo-
mento e ainda tem um tem-
po em relação ao interior 
de 10 a 15 dias”, afirmou.

Desde ontem, as 
máscaras faciais são 
obrigatórias para quem 
sair às ruas e frequen-
tar os estabelecimentos 
abertos ao público na ci-
dade do Rio de Janeiro. 
Quem não usar o aces-
sório poderá ser impe-
dido de utilizar o trans-
porte público ou entrar 
nos estabelecimentos 
durante a pandemia 
do novo coronavírus. O 
uso das máscaras deve 
ocorrer também em lo-
cais como praias, lagoas 
e praças.

O decreto sobre 
o uso obrigatório das 
máscaras foi publica-
do no sábado passado, 
em edição especial do 
Diário Oficial do Muni-
cípio. Quem desobede-
cer a determinação está 
sujeito a pagamento 
de multa por deixar de 
executar, dificultar ou 
se opor à execução de 
medidas sanitárias, que 
visem à prevenção das 
doenças transmissíveis 
e sua disseminação, à 
preservação e à manu-
tenção de saúde.

Como forma de cha-
mar a atenção da popu-
lação, a prefeitura do 
Rio colocou máscaras 
feitas de TNT (material 
semelhante a tecido, 
obtido através de liga 
de fibras) em mais de 
40 estátuas na cidade. 
A campanha pelo uso 
de máscaras contempla 
estátuas que homena-
geiam personalidades.

No Rio, as 
máscaras 
são agora 
obrigatórias

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

O isolamento social no 
estado de São Paulo voltou a 
cair ontem, ficando em 48%, 
bem abaixo do nível conside-
rado ideal pelo governo pau-
lista, acima de 70%. Segundo o 
governador de São Paulo, João 
Doria, isso acende o nível de 
alerta, já que menor isolamen-
to implica maior disseminação 
do coronavírus, podendo im-
plicar também colapso no sis-
tema de saúde do estado.

“Isso é grave, acenden-
do o sinal amarelo. Não po-
demos baixar de 50%”, disse 
o governador, em entrevista 
sobre a pandemia, concedida 
diariamente no Palácio dos 
Bandeirantes, sede do gover-
no paulista. Algumas cidades 
do estado atingiram níveis su-
periores a 60% de isolamen-
to, como Ubatuba, Cruzeiro, 
Bebedouro e Lorena. Mas a 
média do estado é baixa. O 
sistema de monitoramen-
to acompanha a situação de 
mobilidade em 104 dos 645 

municípios do estado, com 
população acima de 70 mil 
habitantes. A central de inte-
ligência analisa os dados de 
telefonia móvel para indicar 
tendências de deslocamento 
e apontar a eficácia das medi-
das de isolamento social.

Se a taxa de isolamento 
se mantiver baixa, bem abai-
xo do esperado pelo governo, 
Doria disse que pode rever a 
decisão de relaxar as medi-
das de quarentena em todo o 
estado, prevista para ter iní-
cio a partir do dia 11 de maio. 

Uso de máscaras
O governador informou 

que será publicado um de-
creto hoje, em Diário Oficial, 
recomendando o uso de 
máscaras em todo o estado 
como forma de diminuir a 
disseminação do vírus. A 
medida valerá para todos os 
645 municípios paulistas. 

Casos
São Paulo tem, até o 

momento, 15.914 casos 
confirmados de coronaví-
rus, com 1.134 óbitos, um 

aumento de cerca de 3%, 
segundo a Secretaria Es-
tadual de Saúde. Há ainda 
1.323 pessoas internadas 
em unidades de terapia in-
tensiva (UTIs) e 1.439 em 
enfermarias. “Se não man-
tivermos o fique em casa 
e o isolamento em 50%, o 
aumento [do número de 
casos e de óbitos] vai ser 
de dois dígitos e o sistema 
de saúde provavelmente 
não dará conta”, disse o 
secretário de Saúde, José 
Henrique Germann.

Isolamento social volta a cair em SP
Elaine Patrícia Cruz
Agência Brasil

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

André Borges 
e Juliana Lindner
Da Agência Estado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020
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 INABILITADA a empresa BETANIAMED COMERCIAL 
EIRELI - EPP, cadastrada no CNPJ nº 09.560.267/0001-08 e foram consideras HABILITADAS as 
empresas DENTAL FARMA COMÉRCIO LTDA, cadastrada no CNPJ nº 18.110.143/0001-11, PAU-
LO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA – ME,  cadastrada no CNPJ nº 09.210.219/0001-90 e 
FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 08.160.290/0001-42, que. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comis-
são. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a comissão de licitação convoca 
os licitantes habilitados para abertura dos envelopes de propostas de preços que será realizada 
no dia 05 de maio de 2020, às 08:30 horas

Aguiar-PB,  22 de Abril de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através de seu Pregoeiro Substituto e equipe de apoio, 

vem pelo presente CONVOCAR a empresa LABMED – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, 
cadastrada no CNPJ nº 22.053.916/0001-42, segunda colocada, para prestação dos serviços refe-
rente aos itens 12, 15, 29, 35, 37, 38, 39, 43 e 44, em virtude da empresa vencedora ter solicitado 
a desistência dos referidos itens, nas mesmas condições propostas do primeiro, conforme art. 64, 
§ 2º da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias, ou prestar os esclarecimentos necessários. 

Aguiar-PB, 22 de Abril de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo Conforme Termo de Referência Destinados à Secre-
tária de Assistência Social para Enfrentamento ao COVID - 19, conforme lei 13.979/2020 - Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00033/2020.
VIGÊNCIA: até 23/06/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00197/2020 - 23.04.20 - 

PHARMAPLUS LTDA - R$ 2.120,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0002/2017-CPL

Nº DO ADITIVO: 4ºTermo Aditivo ao contrato nº 0002/2017-CPL, do Pregão Presencial nº 
00002/2017 / OBJETO DO ADITAMENTO: Prorroga o prazo contratual por 8 (oito) meses ficando 
o novo prazo de 01 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2020 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações / DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 06 de abril de 
2020 / PARTES: CONTRATANTE:Câmara Municipal de Alagoa Nova - CONTRATADA:RICARDO 
GUERRA INFORMÁTICA EPP

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR (ORE 2) DESTINADO A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: CNH 
INDUSTRIAL BRASIL LTDA – CNPJ 01.844.555/0005-06 - R$ 214.000,00.

Cuité - PB, 22 de Abril de 2020
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 005/2020

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, no dia 12 de Maio de 2020 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Capim, na Av. São Sebastião, 
s/n°, Centro, Capim – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente de 08:00 as 12:00 Horas ou através do site www.capim.pb.gov.br.

Capim-PB, 23 de abril de 2020.
ANTÔNIO JOSE DA SAILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de aparelhos telefônicos celulares, desbloqueados, tipo smartphone Android, 

incluídos todos os acessórios necessários para o seu pleno funcionamento, para uso nos serviços 
de saúde do município de Conde/PB, em virtude da pandemia mundial de coronavirus humano (Co-
vid-19), conforme especificações e quantidades do termo de referência em anexo. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00019/2020. DOTAÇÃO: Reserva Orçamentária nº 00385 no 
valor de 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais na seguinte dotação Orçamentária: Órgão 
21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 SAÚDE Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO 
GERAL Programa 0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação 2070 ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA COVID-19 Natureza da Despesa 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE Fonte 214 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - PRO-
VENIENTES DO GOVERNO FEDERAL. VIGÊNCIA: até 16/09/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00091/2020 - 20.03.20 - AGS COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA - R$ 29.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de equipamento de informática, sendo 1 ( uma ) impressora SCANNER 

DE MESA para atender a solicitação do IPC - Instituto de Polícia Científica da Paraíba, conforme 
ofício Circular nº 773/19 - NUICC/IPC/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00014/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: As despesas correrão por 
conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: Reserva Orçamentária de nº 00332 
no valor de R$ R$ 1.050,00 (UM MIL E CINQUENTA REAIS). Na seguinte dotação orçamentária: 
Órgão 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL Função 08 ASSI-
TÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 0033 CIDADE UNIDA 
NA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação 2047 APRIMORAMENTO DA GETÃO DO SUAS Natureza da 
Despesa 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 311 Transferência de 
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. VIGÊNCIA: até 06/10/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Conde e: CT Nº 00111/2020 - 06.04.20 
- TTRES COMUNICACAO VISUAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 1.050,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00014/2020. OBJETO: Aquisição de equipamento 

de informática, sendo 1 ( uma ) impressora SCANNER DE MESA para atender a solicitação do 
IPC - Instituto de Polícia Científica da Paraíba, conforme ofício Circular nº 773/19 - NUICC/IPC/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTO-
RIZAÇÃO: Secretaria do Trabalho e da Ação Social. RATIFICAÇÃO: Secretária, em 06/04/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

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: Aquisição de equipamento de informática, sendo 1 ( uma ) impressora SCANNER DE 
MESA para atender a solicitação do IPC - Instituto de Polícia Científica da Paraíba, conforme ofício 
Circular nº 773/19 - NUICC/IPC/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: TTRES COMUNICACAO VISUAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 558,00.

Conde - PB, 06 deAbril de 2020
ANA CÂNDIDA AIRES RIBEIRO GALVÃO

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2020

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 07 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Cimento, para uso nas atividades, 
tais como manutenção dos próprios públicos, praças e vias públicas do munícipio, realizado pela 
Secretaria de Infraestrutura. 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

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

CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO (REPUPLICADO POR INCORREÇÃO)

OBJETO: Máscara em TNT 40 gramas camada Dupla medida 18cm x 16cm amarração de elástico 
71% poliéster 29% elastano. Para compra emergencial conforme - Arts. 4 e 4-B da LEI Nº 13.979, 
DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 - Dispensa - COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00017/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município: 05.010 - 04.122.2001.2092 
- 3390.30.00.00. VIGÊNCIA: 20/07/2020. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito 
e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00048/2020 - 20.04.20 - MALY INDUSTRIA E 
COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - R$ 85.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº035/2020
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna público o 
resultado do Julgamento da HABILITAÇÃOdas Empresa participantes daCONCORRÊNCIA N° 
001/2020, processo administrativoNº 035/2020, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE DUAS 
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.EMPRESAS HABILITADAS:MAIS PROPAGANDA LTDA – EPP, 
inscrita no CNPJNº 02.773.723/0001-59 e MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.590.101/0001-83, conforme disposto nos Artigos 43º Inciso III e 109º 
da Lei Federal Nº 8.666/93 as Empresas Renunciaram ao direito de Interposição de RECURSO 
NA FASE DA HABILITAÇÃO.

Campina Grande, 23 de abril de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00hs do dia 29 de Abril 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas nº 00005/2020, que objetiva: Aquisição 
parcelada de carnes e frios para atender as necessidades de diversas Secretarias deste município. 
Justificativa: Alterações no termo de referência. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min 
dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB. Telefone: 
(83) 3361-3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 23 de Abril de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 32.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 253/2019 datado de 09/04/2019 e com término de vigência em 09/04/2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de laboratório de análises clínicas 
ou similar para realizações de exames laboratoriais e aquisições de materiais diversos.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – FERNANDA MACEDO 
DE CASTRO. CONTRATADA: CDH - CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA – CNPJ: 
04.666.364/0001-66 - SAMUEL BORGES PONTES

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de caráter de urgência, serviços continuados e por 
ter um grande saldo de quantitativos

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 07/04/2020
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 10.06.2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

COMUNICADO-CONTINUIDADE DOS TRABALHOS
 – FASE DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº00002/2020
A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos – FASE ABERTURA 

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 0002-2020, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada em construção civil para, execução de reforma e ampliação 
dos PSFs localizados nas Comunidades Tabocas e Serra Velha, Zona Rural de Itatuba-PB. Cuja 
sessão pública será realizada no dia 30 de Abril de 2020, as 13h00min, no mesmo local anterior-
mente divulgado. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3398-1020.

Email: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 
Itatuba - PB, 23 de Abril de 2020.

JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Consultoria técnica de engenharia para prestação dos serviços de acompanhamento 

e fiscalização da execução de obras conveniadas ao governo estadual e federal do município de 
Igaracy-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Igaracy: 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 073 3390.39 00 001 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00033/2020 
- 24.04.20 – CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP - R$ 23.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00015/2020, para aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde e HO-
MOLOGO o seu objeto a empresa: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA – CNPJ nº 08.674.752/0001-
40, vencedora com o valor global de R$ 207.540,90 (duzentos e sete mil quinhentos e quarenta 
reais e noventa centavos), a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA – CNPJ 63.478.895/0001-94, 
foi declarada vencedora de alguns itens no valor de R$ 151.643,00 (cento e cinqüenta e um mil 
seiscentos e quarenta e três reais), conforme Resultado de julgamento. 

Ibiara - PB, 23 de Abril de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Substituto, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00016/2020, para aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados a Secretaria 
de Saúde e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, vencedora 
de todos os itens com o valor global de R$ 46.973,50 (quarenta e seis reais, novecentos e setenta 
e três reais e cinqüenta centavos), conforme Resultado de julgamento.

Ibiara - PB, 23 de Abril de 2020
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

 De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00017/2020, para aquisição de material médico hospitalar destinado à Secretaria de 
Saúde do Município de Ibiara-PB e HOMOLOGO o seu objeto à empresa: CIRURGICA MONTE-
BELLO LTDA, vencedora com o valor de R$ 81.836,84 (oitenta e um mil, oitocentos e trinta e seis 
reais e oitenta e quatro centavos) e JOSÉ NERGINO SOBREIRA – ME vencedora com o valor de 
R$ 128.836,84 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), 
conforme carta proposta e Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 23 de Abril de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através do seu Presidente da CPL, torna público para 

conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura da Tomada de Preços nº 00003/2020, 
do dia 27.04.2020 às 08:30 horas PARA o dia 13.05.2020 às 08:30. Demais informações encontram-
-se a disposição dos interessados, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contados pelo telefone 
(0**83) 3454-1035.   

Ibiara-PB, 22 de Abril de 2020
VICENTE LUCAS XAVIER RIBEIRO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA COM A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TAMCREDO NEVES. DE ACORDO COM 
O PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 00002/2020.  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME, cadastrada no CNPJ Nº 17.415.942/0001-33
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

COM A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TANCREDO NEVES.  
VALOR GLOBAL R$: R$ 98.102,14 (noventa e oito mil, cento e dois reais e quatorze centavos)
VIGÊNCIA: 31.12.2020.

Ibiara - PB, 23 de Março de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019/121595PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09022/2020
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TELEVI-

SORES SMART, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS 
ESCOLASE CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna pública a decisão em sede de Recurso Administrativo impetrado pela empresa VIXBOT 
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º21.997.155/0001-14.O recurso 
foi conhecido e, no mérito, houve o não acolhimento das razões recursais, mantendo-se a decisão 
que considerou reprovada a amostra apresentada pelo recorrente.

João Pessoa, 23 de abril de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 00.097/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.022/2020
DATA DE ABERTURA: 08/05/2020 – ÀS: 08:30hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR PERFUROCORTANTES II.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeira, Sra. Francine 

Emmanuela Marsicano de Brito torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da chave 812500, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com A Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: SUS/ORDINÁRIO e TRANS. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 
5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 23 de Abril de 2020. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO N.º 05.485/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10.011/2020
Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDOS (IGG E IGM) PARA ATENDIMENTO 

A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID - 19).
Com base nas informações constantes no Processo n.º 05.485/2020, referente à Dispensa 

de Licitação n.º 10.011/2020, embasado no Parecer do Laboratório Central Municipal de João 
Pessoa - LACEN, e em cumprimento aos termos do Artigo 04 da Lei nº 13.979/2020, do art. 02 do 
Decreto Municipal nº 9.465/2020, e da Medida Provisória nº 926/2020, RATIFICO E ADJUDICO 
o procedimento ora escolhido em favor da empresa: DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME, sob o CNPJ nº 11.426.166/0001-90, 
item 01, perfazendo o valor global de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), para aquisição 
dos objetos em referência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato.

João Pessoa, 23 de Abril de 2020.
Adalberto Fulgêncio dos Santos Junior

Secretário de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07.005/2019 DA CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA N 07.009/2018/SEINFRA
NO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07.005/2019/SEINFRA - Execução de 

Serviços de Recapeamento asfáltico nos Bairros Portal do Sol, Jardim Oceania, Brisamar, Centro, 
João Paulo II, Bancários, Altiplano, Miramar, Paratibe, Jardim São Paulo, Esplanada, Jardim Cidade 
Universitária, Jardim Veneza, Funcionários, Costa e Silva, Bessa, Expedicionários e Tambauzinho 
e Implantação de Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedos no Bairro das Indústrias e Man-
gabeira (50 RUAS) – Lote  05 na Cidade de João Pessoa-Pb – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
07.009/2018/SEINFRA, publicado no Diário Oficial da União do dia 22/04/2020, página 129, no Diário 
Oficial do Estado do dia 21/04/2020, página 33 e no Jornal a União do dia 21/04/2020, página 17

Onde se lê:             
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a alteração das Cláusulas Sétima e Oitava do Contrato 

Inicia
Leia-se:
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a alteração das Cláusulas Sétima e Oitava do Contrato 

Inicial.  E O prazo total para conclusão dos serviços fica prorrogado por mais 03 (TRÊS) meses.
João Pessoa, 23 de abril de 2020.

Sra. Sachenka Bandeira da Hora
Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 141 DE 17 DE ABRIL DE 2020 - SMS
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas 

atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, de acordo com anexo único, para 
os  cargos de TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, TÉCNICO EM ENFER-
MAGEM, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO, MÉDICO e MÉDICO-ESPECIALIDADE 
PEDIATRIA, para UPA AUGUSTO ALMEIDA FILHO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, ENFERMEI-
RO e MÉDICO, para UPA BANCARIOS  e MÉDICO para o SAMU, selecionados por ordem de 
classificação no Concurso Publico Edital nº 01 de 30 de janeiro de 2018, homologado através da 
portaria nº 932 de 16 de julho de 2018, para posse dos referidos cargos, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários 
Publico do Município)  com o que segue:

1 -  Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
Na Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, Centro, das 8:00 às 12:00 

horas,  dentro do prazo dos 30 (trinta) dias acima referido, mediante agendamento, através do 
fone 3214-3710 ou “in loco”, para realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional 
munido dos resultados dos exames abaixo relacionados, os quais poderão ser realizados em 
serviços públicos ou privados: 

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG, acompanhado de laudo médico;
d) Avaliação Cardiologica, realizado por médico cardiologista;
e) Raio X do Tórax PA, acompanhado de laudo médico;
f) Audiometria;
g) Exame oftomológico, realizado por médico oftomologista;
h) Sanidade Física, realizado por medico de qualquer especialidade;
i) Sanidade Mental, realizado por médico psiquiatra.
2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Profis-

sional da Saúde deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração 
- SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Muni-
cipal – CAM, telefone (83) 98645-8717, das 8:00 às 12:00 e 13:00 as 17:00 horas,  para investidura 
no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia): 

 a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e)  Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Registro no Conselho da Classe
j) Certificado da Especialização 
k) Certidão de Casamento;
l) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
m) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
n) Conta bancária – BANCO BRADESCO;
o) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
p) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual do 

Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há seis 
(6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

q) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o candidato 
houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado o 
prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

r)  As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assinadas 
no ato da posse;

s) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a natureza 
do vinculo e carga horária. 

3- Após a posse o servidor tem 8 (oito) dias para entrar em exercício (Lei 2.380, art. 40, item II)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 141/2020  

ANEXO ÚNICO 

UPA AUGUSTO ALMEIDA FILHO 

Nº de 
ordem portaria Nome Inscrição Classif Cargo

1 270 ALEXANDRA BARROS DE 
SANTANA 09632572 91  ENFERMEIRO 

2 271 CANDICE ABDON MIRANDA 09615268 92  ENFERMEIRO 

1 272 WILSON COELHO DE ALBU-
QUERQUE NETO 10009551 8  FARMACÊUTICO/BIOQUÍ-

MICO 

2 273 ALLAN GLAYBON DE SOUSA 
OLIVEIRA 10015592 9  FARMACÊUTICO/BIOQUÍ-

MICO 

3 274 MARIA JUCÉLIA ALEXANDRE 
DA SILVA 10033745 10  FARMACÊUTICO/BIOQUÍ-

MICO 

1 275 MARINA MEDEIROS FER-
NANDES BELTRAO 10734120 41  MÉDICO PEDIATRA 

2 276 ADAUTO FERREIRA DE AL-
MEIDA NETO 10736698 42  MÉDICO PEDIATRA 

3 277 THALITA GOMES SARMENTO 
FERREIRA 10730417 43  MÉDICO PEDIATRA 

4 278 GEORGIA  BATISTA RODRI-
GUES 10728076 44  MÉDICO PEDIATRA 

5 279 MARIA ADRIANA DE QUEI-
ROGA 10734386 45  MÉDICO PEDIATRA 

6 280 RAQUEL RODRIGUES PON-
TES 10704536 46  MÉDICO PEDIATRA 

7 281 TAINÁ SANTOS CAVALCANTI 
DE CARVALHO 10725956 47  MÉDICO PEDIATRA 

8 282 CARLA REGINA DE OLIVEIRA 
COURAS RAMALHO 10723479 48  MÉDICO PEDIATRA 

9 283
MARIANNE AGNE MARTINS 
ARAÚJO FERREIRA DE 
MELO 

10726113 49  MÉDICO PEDIATRA 

10 284 KÁTISSA AMÉLIA FEITOSA 
COUTINHO 10700272 50  MÉDICO PEDIATRA 

11 285 SILVIA EMILIA DIAS DOS 
SANTOS 10723701 51  MÉDICO PEDIATRA 

12 286 LIS VALADARES BEZERRA 
VILAR 10729065 52  MÉDICO PEDIATRA 

1 287 MAURICIO CABRAL DA SILVA 10239266 75  MÉDICO

2 288 SUELLEN MARTINS DE OLI-
VEIRA 10233876 76  MÉDICO

3 289 LÍVIA TAFNES ALMEIDA DE 
ARAÚJO 10238925 77  MÉDICO

4 290 IVO BELARMINO SOUZA 
SILVA 10210716 78  MÉDICO

5 291 ANTONIO MICHELANGELO 
DE CARVALHO REGO 10226898 79  MÉDICO

6 292 MARIANA HONÓRIO AZE-
VEDO GALVÃO DE ARAÚJO 10242708 80  MÉDICO

7 293 RAPHAEL VINICIUS NASCI-
MENTO PESSOA 10215554 81  MÉDICO

8 294 JÚLIO CÉSAR SOUSA DE 
LUCENA 10238545 82  MÉDICO

9 295 JOÃO PAULO SOUTO CA-
SADO 10245243 83  MÉDICO

10 296 ISABELLA ABRANTES LEITE 
BATISTA 10228363 84  MÉDICO

11 297 TALIA DE MOURA SOUSA 
CUNHA 10244187 85  MÉDICO

1 298 JOSE LUIZ DE LIMA 08848347 108 TÉCNICO EM ENFERMA-
GEM 

2 299 IRLANEIDE DE SOUZA 08811390 109 TÉCNICO EM ENFERMA-
GEM 

1 300 MERCIA JULIANA DA SILVA 08635800 19
 TÉCNICO DE LABORA-
TÓRIO DE ANÁLISES CLÍ-
NICAS 

2 301 KELLY SILVA DE SOUZA 08605076 20
 TÉCNICO DE LABORA-
TÓRIO DE ANÁLISES CLÍ-
NICAS 

3 302 AGNES LETÍCIA DE BARROS 
PAULA 08609142 21

 TÉCNICO DE LABORA-
TÓRIO DE ANÁLISES CLÍ-
NICAS 

TOTAL 33     

UPA BANCÁRIOS 

1 303 JUSSARA AIRES VILAR RO-
DRIGUES 09737781 91 ENFERMEIRO 

2 304 BRUNA RAQUEL DE FRANÇA 
MARINHO 09727652 92 ENFERMEIRO 

3 305 ALANA RODRIGUES GUIMA-
RÃES DE AQUINO 09748529 93 ENFERMEIRO 

1 306 GESSIANNI CLAIRE ALVES 
DE SOUZA 10333837 84  MÉDICO

2 307 MARIANA WANDERLEY GOU-
VEIA RIBEIRO 10312257 85  MÉDICO

1 308 DENEDJA MYRELLY BAR-
ROS LIMA DE OLIVEIRA 08926744 116 TÉCNICO EM ENFERMA-

GEM 

2 309 ROSANGELA BARBOSA 08932705 117 TÉCNICO EM ENFERMA-
GEM 

3 310 MIRTES CASSIA DA SILVA 08927296 118 TÉCNICO EM ENFERMA-
GEM 

4 311 PATRICIA CRISTINA DA COS-
TA DANTAS 08906578 119 TÉCNICO EM ENFERMA-

GEM 

TOTAL 9     

SAMU

1 312 SAMIR MOREIRA TANURE 10408436 9  MÉDICO 

TOTAL 1     

TOTAL GERAL  43  

João Pessoa, 17 de abril de 2020.
LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ

Secretário da Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71002/2020

HOMOLOGO a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 71002/2020, Processo Administrativo 
nº 2019/0451605, que teve como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA (SIGEF)”, em favor da empresa INDRA BRASIL 
SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ nº 01.645.738/0021-12, no valor total 
de R$ 8.217.600,00 oito milhões, duzentos e dezessete mil e seiscentos reais). Os documentos 
atinentes ao certame estão disponíveis no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, 
link : https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4772. Qualquer informação será 
prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 22 de abril de 2020.
Lucélio Cartaxo Pires de Sá

Secretário Chefe de Gabinete do Município de João Pessoa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09023/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09010/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2019/055055
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MA-

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

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09010/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: JSB DISTRIBUIDORA EIRELI-ME CNPJ: 16.693.935/0001-30 FONE/FAX: (83) 
98884-5835 END.: RUA ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO, 80- MANGABEIRA-JOÃO PESSOA/PB. 
CEP: 58.056-010 EMAIL: jsb.dist@gmail.com

LOTE: 12

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

1 Unid.
Cantoneira Metáli-
ca Reforçada 20cm 
Branca.

400

R$ 5,75
(Cinco reais e  
setenta e cin-
co centavos).  

R$ 2.300,00
(Dois mil e 
trezentos 

reais).  

THOMPSON

VALOR TOTAL DO LOTE
R$ 2.300,00

(Dois mil e tre-
zentos reais).  

LOTE: 13

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

1 Unid.

Óleo Desengripan-
te Spray 300ml, 
base sintético bio-
degradável.

100

R$ 5,96
(Cinco reais e 
noventa e seis 

centavos).  

R$ 596,00
(Quinhentsos 
e noventa e 
seis reais).  

LUB  FAST

VALOR TOTAL DO LOTE

R$ 596,00
(Quinhentsos 
e noventa e 
seis reais).  

LOTE: 14

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

1 Unid. Adesivo epoxi 
- 50 g. 300

R$ 3,99
(Três reais 
e noventa e 
nove centa-

vos).  

R$ 1.197,00
(Um mil, cen-
to e noventa e 

sete reais).  

HENKEL

VALOR TOTAL DO LOTE

R$ 1.197,00
(Um mil, cento 

e noventa e 
sete reais).  

VALOR TOTAL GERAL  DOS LOTES: R$ 4.093,00 (Quatro mil e noventa e três reais).        
 João Pessoa, 24 de março de 2020..

Edilma da Costa Freire 
Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Construção de sistema de abastecimento de água. LICITANTE DECLARADO VENCE-
DOR e respectivo valor total da contratação: ACRM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: 
R$ 647.237,16. 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, Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazei-
rinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 07 de Abril de 2020
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Obras de reforma da praço e rodoviária. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 

nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.100 - SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - 02.100.15.451.0009.1028 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 
- 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.. VIGÊNCIA: até 23/07/2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00037/2020 - 23.04.20 - EOS CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - R$ 172.574,95.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2020, que objetiva: Obras 
de reforma da praço e rodoviária; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJU-
DICO o seu objeto a: EOS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - R$ 172.574,95.

Juazeirinho - PB, 23 de Abril de 2020
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ

Prefeito Constitucional
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN-
TAÇÃO DE RUAS NO PERIMENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS/PB, CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO BÁSICO EM ANEXO. 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) 991052133. 
E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.olivedos.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 23 de Abril de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00053/2019, em 17.06.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa CHS CONSTRUÇÃO E SERVI-

ÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: PARA CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA 

BRANCA-PB,  CONTRATO DE REPASSE Nº 1056511-76/2018.(ESTRUTURA PARA ESTÁTUA 
DE FREI DAMIÃO).

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

Pedra Branca-PB,  23 de Abril de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através do Pregoeiro Oficial do Município, 

torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2020, DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de pneus e acessórios, para os veículos 
pertencentes a Prefeitura de Riachão do Bacamarte, no dia 11/05/2020 às 8:45 horas, na Sala de 
Licitações deste Órgão, situada na Rua Senador Cabral 395 – Centro – Riachão do Bacamarte - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3316-1070, até 
o dia 08/05/2020.

Riachão do Bacamarte (PB), 23 de abril de 2020.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA M

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00016/2020
 Aos 07 dias do mês de Abril de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Sertãozinho, Estado da Paraíba, localizada na Rua Dirson Andrade - Centro - Sertão-
zinho - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Municipal nº 001, de 02 de Janeiro de 2006; Decreto Municipal nº 00001, de 29 de Janeiro 
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00016/2020 
que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de materiais elétricos e de iluminação, 
destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem como o setor de iluminação 
pública deste Município, mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer 
nos locais determinados pelo Setor Competente; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERTÃOZINHO - CNPJ nº 01.612.771/0001-00.

VENCEDOR: ACSA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 36.015.508/0001-00
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

3
Bocal de borracha modelo e-27, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

FOXLUX Und 200 1,48 296,00

16
Caixa de energia monofásica, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

TAF und 30 30,00 900,00

18
C a n a l e t a  a d e s i v a  2 m , 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

E N E R -
BRAS Und 150 2,99 448,50

23
D i s j u n t o r  t r i f á s i c o  4 0 a , 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

OUROLUX Und 30 26,00 780,00

26
Fita Crepe Estreita c/5mts, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

ADERE und 60 2,96 177,60

28

Fita isolante PVC rolo 19mm x 
20m. Espessura 0,18mm Preta, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

FOXLUX Rl 100 3,51 351,00

31
In te r rup to r  01  t ec l a  10a , 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

RADIAL und 150 2,79 418,50

36
Lâmpada  de  l ed  de  20w, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

B L U M E -
NAU Und 150 15,56 2.334,00

42 Luminária de led de 100w B L U M E -
NAU Und 30 96,89 2.906,70

43 Luminária de led de 150w B L U M E -
NAU Und 30 149,90 4.497,00

48

Tomada 10a novo padrão 03 
pinos [machos], normatizado(a) 
[ABNT] e com selo de aprovação 
do INMETRO.

VOLTIM und 50 3,10 155,00

49

Tomada 20a novo padrão 03 
pinos [machos], normatizado(a) 
[ABNT] e com selo de aprovação 
do INMETRO.

VOLTIM und 50 3,90 195,00

TOTAL 13.459,30

VENCEDOR: CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 26.474.579/0001-18
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

6

Cabo 16mm(bobina aberta) mul-
tiplex, normatizado(a) [ABNT] 
e com selo de aprovação do 
INMETRO.

TECNOFIO Mts 300 2,60 780,00

10
Cabo de 6mm flexível 1.000 vol-
tes, normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

TECNOFIO mts 500 1,99 995,00

11
C a b o  f l e x í v e l  1 , 5 m m , 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

TECNOFIO Mts 1200 0,22 264,00

33
Interruptor Duplo + tomada 10a, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

ROMAZI Und 150 5,30 795,00

37
Lâmpada  de  led  de  25w, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

KIAN und 200 26,70 5.340,00

40

Lâmpada de led modelo A-150 ou 
Bulbo 6500k de 60w, com tempe-
ratura de cor de 6500k, para base 
e-27, tensão 100-240w bivolt, 
fluxo luminoso 3600lm, freqência 
de 50/60hz, com dimensões 
aproximadas de 205 x 118mm, 
com ângulo de abertura de 
aproximadamente de 270º, com 
vida útil de no mínimo 25000h, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

KIAN Und 200 79,60 15.920,00

TOTAL 24.094,00

VENCEDOR: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 32.617.419/0001-83
OBSERVAÇÃO: RECUSA INJUSTIFICADA DE ASSINAR A ATA RE-
GISTRO DE PREÇOS

ITEM ESPECIFICA-
ÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL OBS. OBS.

7

C a b o  2 5 m m 
(padrão  ener -
g i z a )  p a r a 
rede t r i fás ica , 
normatizado(a) 
[ABNT] e com 
selo de aprovação 
do INMETRO.

LAMESA/
MULT25 Mts 500 8,74 4.370,00

S E M  C A -
D A S T R O 
R E S E R VA 
- Ú N I C O 
C O N C O R -
RENTE

F R A -
CASSA-
DO/
NÃO RE-
GISTRA-
DO

32

In te r rup to r  de 
0 3  s e s s õ e s 
-  t e c l a s  1 0 a , 
normatizado(a) 
[ABNT] e com 
selo de aprovação 
do INMETRO.

PLUZIE/
IDEALE und 150 5,73 859,50

CADASTRO 
R E S E R VA 
-PJ :  ACSA 
– INVIABI-
LIDADE DE  
MANTER O 
PREÇO DE 
GOLED

F R A -
CASSA-
DO/
NÃO RE-
GISTRA-
DO

TOTAL 5.229,50 NÃO RE-
GISTRADO

VENCEDOR: JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.302.534/0001-91
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

5
Cabo 10mm rígido, normatizado(a) 
[ABNT] e com selo de aprovação do 
INMETRO.

N E X -
TRON Mts 600 3,00 1.800,00

13
C a b o  f l e x í v e l  d e  4 , 0 m m , 
normatizado(a) [ABNT] e com selo 
de aprovação do INMETRO.

N E X -
TRON Mts 1000 1,25 1.250,00

19

Conector de derivação cunha, tipo II 
- verde - Característica: CARACTE-
RÍSTICA: CONEXÃO POR EFEITO 
MOLA, DE FÁCIL INSTALAÇÃO E 
REMOÇÃO, SEM USO DE FER-
RAMENTAS ESPECIAIS. APLICA-
ÇÃO: REDE DE ENERGIA BAIXA 
TENSÃO (ATÉ 1KV), ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA E OUTRAS FINALIDA-
DES; MATERIAL: FABRICADO EM 
LIGA DE COBRE, FORNECIDO 
COM COMPOSTO ANTI-ÓXIDO 
INTELTROX; ACABAMENTO: ES-
TANHADO; NORMA: NBR-5370 / 
ANSI C119,4.

STILL und 200 2,20 440,00

20

Conector de derivação cunha, tipo 
III - vermelho - Característica: CA-
RACTERÍSTICA: CONEXÃO POR 
EFEITO MOLA, DE FÁCIL INSTA-
LAÇÃO E REMOÇÃO, SEM USO 
DE FERRAMENTAS ESPECIAIS. 
APLICAÇÃO: REDE DE ENERGIA 
BAIXA TENSÃO (ATÉ 1KV), ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA E OUTRAS FINA-
LIDADES; MATERIAL: FABRICADO 
EM LIGA DE COBRE, FORNECIDO 
COM COMPOSTO ANTI-ÓXIDO 
INTELTROX; ACABAMENTO: ES-
TANHADO; NORMA: NBR-5370 / 
ANSI C119,4.

STILL und 200 1,75 350,00

21 Conector de perfuração 1,5/16mm 
CDP 70, normatizado(a) [ABNT]. STILL 150 4,50 675,00

25
Fio paralelo flexível 2x2,5mm, 
normatizado(a) [ABNT] e com selo 
de aprovação do INMETRO.

N E X -
TRON Mts 400 1,80 720,00

27

Fita isolante 23R rolo alta fusão 
19mm x 5m. Espessura 0,76mm 
Preta, normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

B E S -
TFER Rl 20 7,15 143,00

30
I n t e r r u p t o r  +  t o m a d a  1 0 a , 
normatizado(a) [ABNT] e com selo 
de aprovação do INMETRO.

RADIAL Und 150 3,80 570,00

34
I n t e r r u p t o r  D u p l o  1 0 a , 
normatizado(a) [ABNT] e com selo 
de aprovação do INMETRO.

RADIAL Und 150 3,80 570,00

50
Tubo eletrodutorosquiável 1/4, 
normatizado(a) [ABNT] , vara com 
3m.

H O M E -
LUX und 30 12,99 389,70

51
Tubo eletrodutorosquiável 3/4, 
normatizado(a) [ABNT], vara com 
3m.

H O M E -
LUX Und 30 4,29 128,70

TOTAL 7.036,40

VENCEDOR: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 18.100.267/0001-16

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Arruela Lisa Aço Carbono Po-
legada - Material: Aço Carbono 
Acabamento: Polido / Zincado 
/ Bicromatizado, Dimensões 
[ASNI] 1/2 Espessura Máxi-
ma 2,20 mm, normatizado(a) 
[ABNT] e com selo de aprova-
ção do INMETRO.

PISA und 200 0,75 150,00

2

Base para relé(fotocélula), 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do IN-
METRO.

MAPRETRON Und 600 3,50 2.100,00

4

Bocal de cerâmica modelo 
e-27, normatizado(a) [ABNT] 
e com selo de aprovação do 
INMETRO.

NITROLUX Und 200 1,45 290,00

8

Cabo 6mm (padrão energi-
za) para rede monofásica, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do IN-
METRO.

COPPERCA-
BOS Mts 500 2,20 1.100,00

9

Cabo 6mm (padrão energiza) 
rígido, normatizado(a) [ABNT] 
e com selo de aprovação do 
INMETRO.

COPPERCA-
BOS Mts 500 2,30 1.150,00

12

Cabo f lexível de 2,5mm, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do IN-
METRO.

TECNOFIOS Mts 1000 0,60 600,00

14

Cabo PP 3 x 2,5mm para 
rede trifásica, normatizado(a) 
[ABNT] e com selo de aprova-
ção do INMETRO.

TECNOFIOS mts 300 3,60 1.080,00

15

Cabo PP 4x4mm rígido, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do IN-
METRO.

TECNOFIOS mts 300 6,45 1.935,00

17

Caixa de energia trifásica, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do IN-
METRO.

STRAHL und 20 98,00 1.960,00

22
Conector GTV, normatizado(a) 
[ABNT] e com selo de aprova-
ção do INMETRO.

CELIO FER-
RARI und 20 5,90 118,00

24

Dis jun to r  t r i fás ico  60a , 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do IN-
METRO.

TRAMONTINA Und 20 27,00 540,00

29

Has te  pa ra  a te r ramen-
to 2,00cm, normatizado(a) 
[ABNT] e com selo de aprova-
ção do INMETRO.

OLIVO und 20 14,00 280,00

35

Lâmpada de led de 17w, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do IN-
METRO.

EMPALUX und 150 11,90 1.785,00

38

Lâmpada de led de 30w, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do IN-
METRO.

NITROLUX und 100 25,00 2.500,00

39

Lâmpada de led modelo A-150 
ou Bulbo 6500k de 40w, com 
temperatura de cor de 6500k, 
para base e-27, tensão 100-
240w bivolt, fluxo luminoso 
3600lm, freqência de 50/60hz, 
com dimensões aproximadas 
de 205 x 118mm, com ângulo 
de abertura de aproxima-
damente de 270º, com vida 
útil de no mínimo 25000h, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do IN-
METRO.

NITROLUX Und 200 34,00 6.800,00

41

Lâmpada de led modelo/mar-
ca AAA ou Bulbo 6500k de 
80w, com temperatura de cor 
de 6500k, para base e-27, 
tensão 100-240w bivolt, fluxo 
luminoso 3600lm, freqência de 
50/60hz, com dimensões apro-
ximadas de 205 x 118mm, com 
ângulo de abertura de apro-
ximadamente de 270º, com 
vida útil de no mínimo 25000h, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do IN-
METRO.

NITROLUX Und 100 100,00 10.000,00

44

Luminária pública aberta com 
bravo de 1mt, com base e-27, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do IN-
METRO.

OLIVO Und 200 14,90 2.980,00

45
Luminária Pública de Fibra 
com bocal E-40 [para Poste de 
Rua], normatizado(a).

LUMIFEIDER und 100 36,90 3.690,00

46

Parafuso 1/2 x 30cm rosca total 
para luminária, normatizado(a) 
[ABNT] e com selo de aprova-
ção do INMETRO.

PISA und 200 5,40 1.080,00

47

R e l é  f o t o c é l u l a  n f , 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do IN-
METRO.

MAPRETRON Und 600 9,80 5.880,00

52

Vara de manobra seccioná-
vel 5 elementos, composta 
por um elemento punho (Ø 
38mm), dois intermediários (Ø 
38mm) e um elemento ponta 
(Ø 32mm). Construída com 
tubo RITZGLAS® e forneci-
da c/ cabeçote universal de 
bronze. Comprimento máximo: 
6,50m, tensão máxima 550kV 
e peso aproximado de 5,90kg., 
normatizado(a) [ABNT].

FIBERMAX Und 2 716,00 1.432,00

TOTAL 47.450,00

Preço e quantitativo do respectivo licitante que aceitou cotar seu preço igual ao do vencedor do 
correspondente processo licitatório, objetivando a formação de cadastro de reserva, no caso de 
exclusão do primeiro colocado, nas hipóteses previstas na legislação pertinente. Salienta-se que 
para o registro foi observada a sequência da classificação final do referido certame:

ITEM CLAS. FORNECEDOR CNPJ/CPF QUANT. P.UNIT.

2 6º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 600 6,77

4 2º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 200 1,50

5 2º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 600 3,15

11 6º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 1200 0,75

12 4º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 1000 1,07

13 5º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 1000 1,94

14 6º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 300 5,99

15 5º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 300 12,74

17 3º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 20 117,76

24 3º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 20 28,00

25 6º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 400 3,16

27 3º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 20 12,22

29 5º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 20 21,66

30 4º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 150 6,26

32 3º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 150 7,99

EXCLU-
SÃO

- INVIA-
BILI-

DADE 
ENTRE 

O 
PREÇO 

DO SEU 
ULTIMO 
LANCE 
COM O 
PREÇO 

DO 1º 
COLO-
CADO.

33 4º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 150 7,99

34 4º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 150 5,99

37 3º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 200 35,16

38 5º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 100 37,20

39 5º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 200 61,10

40 6º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 200 116,20

41 6º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 100 156,12

47 5º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 600 14,66

51 3º ACSA COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 36015508000100 30 5,55

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Sertãozinho firmar con-

tratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se 
a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00016/2020, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Sertãozinho, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00016/2020 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - ACSA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI.
CNPJ: 36.015.508/0001-00.
Item(s): 3 - 16 - 18 - 23 - 26 - 28 - 31 - 36 - 42 - 43 - 48 - 49.
Valor: R$ 13.459,30.
- CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
CNPJ: 26.474.579/0001-18.
Item(s): 6 - 10 - 11 - 33 - 37 - 40.
Valor: R$ 24.094,00.
- GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CNPJ: 32.617.419/0001-83.
Item(s): 7 - 32.
Valor: R$ 5.229,50.
- JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 28.302.534/0001-91.
Item(s): 5 - 13 - 19 - 20 - 21 - 25 - 27 - 30 - 34 - 50 - 51.
Valor: R$ 7.036,40.
- MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA.
CNPJ: 18.100.267/0001-16.
Item(s): 1 - 2 - 4 - 8 - 9 - 12 - 14 - 15 - 17 - 22 - 24 - 29 - 35 - 38 - 39 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 52.
Valor: R$ 47.450,00.
 Total: R$ 97.269,20.
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, ficaeleito o Foro da Comarca 

de Pirpirituba.
 Sertãozinho - PB, 07 de Abril de 2020

JOSE DE SOUSA MACHADO
Prefeito

UNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
Torna público as empresas que se interessar que fará a abertura dos envelopes de habilitação 

da TOMADA DE PREÇOS 00003/2020 através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 
na Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:00 horas do dia 
30 de Abril de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO 
PEIXE-PBRecursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
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suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 35352334.

 São João Rio do Peixe - PB, 23 de Abril de 2020. 
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 040/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados,que será realizado o procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades das secretarias/
órgãos demandantes da Prefeitura Municipal de Sousa/PB. Abertura das propostas dia 08 de maio 
de 2020, às 9:00 horas(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.
tce.pb.gov.br ewww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais 
e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 23 de abril de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SOUSA, no uso de suas atribuições legais, prestigiando-se o princípio dos 
princípios da Moralidade, Isonomia, Legalidade, Eficiência, bem como, da supremacia do interesse 
público, a fim de se lograr êxito na COMPRAdireta por emergência ou por PREGÃO de 15 MIL/ 
UND /ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL PARA USO GERAL 70º INPM com a seguinte des-
crição: recipiente 200g, Tampa Flip top,necessários ao enfrentamento e controle à disseminação 
do Coronavírus (COVID-19), CONVOCA empresas interessadas do ramo pertinente para o envio 
urgente de orçamentos para formalizarmos a referida compra.Os interessados poderão mandar os 
respectivos ORÇAMENTOS para o seguinte e-mail: cplsousa2017@yahoo.com.

Fundamentação legal: Lei 13.979/2020 
Sousa-PB, 23 de Abril de 2020.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
TOMADA DE PREÇO 12/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vanta-
josa será a de menor preço global, para execução de sinalização horizontal com tinta termoplástica 
em diversas ruas do Município, discriminados e quantificados nos anexos do edital. 

Com o escoamento do prazo de tolerância e o não comparecimento de interessados em sessão 
declarou-se a reunião DESERTA. Devido à grande relevância social do objeto, a importância de 
sua contratação pela Administração, o Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, determinou 
a prorrogação do certame, estipulando nova data para a entrega e abertura dos envelopes para o 
dia12 de Maio de 2020 as 10h00min no mesmo local, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Sousa, Situada a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.

Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na sala da CPL no horário de expediente 
das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo site 
www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, PB 23 de Abril de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

Presidente da CPL/PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual(EPI), necessários para uso dos 
profissionais de saúde no enfrentamento e controle à disseminação do Coronavírus (COVID-19). 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00040/2020. DOTAÇÃO: 06.00 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2014.2150 - Campanha de Combate ao Coronavírus (COVID-19) 
211.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 3.3.90.32.01 - Ma-
terial de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00127/2020 - 23.04.20 
- DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 99.038,15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2020, que objetiva: Locação de caminhão 
caçamba (truck); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALACIDE DO 
NASCIMENTO COELHO 06667194466 - R$ 44.000,00.Convocamos o representante da referida 
empresa para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de publicação 
deste ato, assinar seu respectivo contrato.

São José de Piranhas - PB, 23 de Abril de 2020
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2020, que objetiva: Contratação de prestação 
de serviços de borracharia para atender as demandas da frota e veículos e máquinas pesadas do 
município de São José de Piranhas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA 84080841434 - R$ 178.912,00.Con-
vocamos o representante da referida empresa para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data de publicação deste ato, assinar seu respectivo contrato.

São José de Piranhas - PB, 23 de Abril de 2020
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
  AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2019
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 14:00 horas do dia 07 de maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pres-
tação de serviços de refeições prontas (tipo Quentinha), destinadas a diversas secretarias e Fundos 
Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José de Espinharas-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 23 de abril de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 09:00 horas do dia 13 de maio de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPÍPEDO DE TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO, GOUVEIÃO E BELA VISTA, NO 
MUNICÍPIO DE SOLEDADE/PB CR 1061266-30 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. 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 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Soledade - PB, 23 de Abril de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Maio de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços funerários 
diversos inclusive translado. 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 2051/05; 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: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 23 de Abril de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficia

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentí-
cios diversos. 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 
2051/05; 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: 
(83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Sapé - PB, 23 de Abril de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:30 horas do dia 07 de maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de veículos,  
para prestação de serviços de transportes diversos, destinados as Secretarias deste Município 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:000 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Solânea - PB, 23 de Abril de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de materiais diversos para melhor atender as 
necessidades da Administração Municipal de Solânea. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro 
de Preços nº AD00001/2020 - Ata de Registro de Preços nº 0088/2019, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Presencial nº 0088/2019, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:: 01.00 - GABINETE DO 
PREFEITO, 04.122.1002.2002 ; 02.00 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - 04.122.1002.2004. 
03.00 - SECRETARIA DA FAZENDA - 04.123.1002.2009; 04.00 - SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR - 20.122.2003.2011 ; 05.00 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO - 12.361.2005.2018/12.361.2005.2019/12.361.2005.2022/12.365.2005.2030/12.365.
2005.2031/12.365.2005.2032/12.366.2005.2033; 06.00 - SECRETARIA DE SAÚDE -10.122.2010.
2038/10.301.2008.2039/10.301.2008.2042/10.302.2009.2043/10.302.2009.2044/10.302.2010.204
6/10.305.2011.2048/10.301.2010.2050/10.301.2010.2053; 07.00 - SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - 08.243.2013.2054/08243.2015.2055/08.244.2013.2056/08.24
4.2014.2057/08.244.2015.2058/08.244.2015.2059/08.244.2015.2060/08.244.2015.2061/08.244.2
015.2062/08.243.2012.2063; 08.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES 
E ESTRADAS - 15.122.1002.2065/15.452.1002.2066/15.452.1002.2067; 09.00 - SECRETARIA DE 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - 13.392.2021.2069/22.122.1002.2071/27.812.2020.2072 E 
10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA - 18.122.
1002.2073/18.541.2001.2075 - ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90 39.99 - OUTROS SERVÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00196/2020 - 14.04.20 - GRÁFICA 
FUTURA LTDA ME - R$ 204.201,75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de escola na Zona Urbana - 
Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do Termo de Compromisso 
PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

DATA DA ABERTURA: 27/05/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 23 de abril de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação em vias pú-
blicas no Município de Santa Luzia-PB, conforme Contrato de Repasse N° 885809/2019/MDR/CAIXA.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 13/05/2020 – HORÁRIO: 09:30 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 23 de abril de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL/PMSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COMFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 9412/18; 
Decreto Municipal nº 11/2009/99; 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) 35391369. E-mail: cpltriunfo@gmail.com. Edital: http://www.triunfo.
pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 23 de Abril de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESECIAL Nº.012/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.070/2020

 A Pregoeira oficial do município de vista serrana torna público que o certame acima identificado, 
que estava SUSPENSO, terá sua reabertura para o dia 30 de abril de 2020, às 13:00h

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 PROCESSO ADM Nº 070/2020, OBJETO: Aquisição 
parcelada de Pneus de primeira linha e acessórios destinados a frota de veículos do município 
conforme termo de referência anexo I do edital, Informações pelo E-mail: vistaserranacpl@gmail.com

VISTA SERRANA-PB, 23 de abril de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira oficial

PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESECIAL Nº.012/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.070/2020

 A Pregoeira oficial do município de vista serrana torna público que o certame acima identificado, 
que estava SUSPENSO, terá sua reabertura para o dia 30 de abril de 2020, às 08h00min.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 PROCESSO ADM Nº 070/2020, OBJETO: Aquisição 
parcelada de Pneus de primeira linha e acessórios destinados a frota de veículos do município 
conforme termo de referência anexo I do edital, Informações pelo E-mail: vistaserranacpl@gmail.com

VISTA SERRANA-PB, 23 de abril de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira oficial

PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENIAL Nº.011/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.064/2020

A Pregoeira oficial do município de vista serrana torna público que o certame acima identificado, 
que estava SUSPENSO, terá sua reabertura para o dia 30 de abril de 2020, às 08h00min.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 PROCESSO ADM Nº 064/2020, OBJETO: Aquisição de 
forma parcelada material médico hospitalar e laboratórios, destinados as atividades da secretaria 
de saúde do município de vista serrana conforme termo de referência em anexo e edital 

Informações pelo E-mail: vistaserranacpl@gmail.com
VISTA SERRANA-PB, 23 de abril de 2020

TAMIRES PINHEIRO XAVIER
Pregoeira oficial

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 034/2020

REGISTRO Nº 20-00389-0
OBJETO: CONCLUSÃO DO EMISSÁRIO DE EFLUENTES SANITÁRIOS E ESTAÇÕES ELE-

VATÓRIAS DO MUTIRÃO DO SERROTÃO, EM CAMPINA GRANDE - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 12 de maio de 
2020 às 10h30hrs. 

João Pessoa, 23 de abril de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 035/2020

REGISTRO Nº 20-00395-6
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO (MOD 2) E GINÁSIO COBERTO E MANUTENÇÃO 

DA ESCOLA C.I ARLINDA PESSOA DA SILVA, EM JURU - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 12 de maio de 
2020 às 09h30hrs. 

João Pessoa, 23 de abril de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA          
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 90018
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

pública, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA , para conhecimento dos 
interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que re-
gulamentou 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 08/05/2020 às 9h 
(nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE (SÊNECA E 
KING AIR), destinado à Casa Militar do Governador - CMG, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00175-4
                                                                                                          João Pessoa, 23 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S/A – LIFESA
AVISO

ADIAMENTO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA

A DIRETORA PRESIDENTE do LIFESA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia o surgi-

mento do Novo Coronavírus (COVID-19), caracterizada pela rápida transmissibilidade e propagação 
geográfica, cuja dispersão no território nacional foi reconhecida pelo Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/20 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
do Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a declaração do Estado de Calamidade Pública pelo Governo do Estado da 
Paraíba, através do Decreto Estadual nº 40.134, de 20 de março de 2020;

CONSIDERANDO os termos da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020 (DOU de 
303/03/2020, Edição: 61-B), e por fim;

CONSIDERANDO ainda os termos da Portaria TC Nº 57/2020, do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba 

RESOLVEM:
1) Adiar, sine die, a realização das Reuniões do Conselho de Administração e da Assembleia 

Geral Ordinária (AGO) do LIFESA, aprazadas inicialmente para o dia 28/04/2020.
2) Na oportunidade de fixação da nova data, os acionistas serão convocados pelos meios legais.       

João Pessoa, 23 de abril de 2020.
MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS

Diretora Presidente Em Exercício

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA
1ª CONVOCAÇÃO

Indústria Alimentícia Três de Maio S.A - CNPJ: 09.212.234/0001-77
Edital de Convocação - Assembleias Geral Ordinária/Extraordinária

A Presidente, em conformidade com a Legislação e o Estatuto Social da Indústria Alimentícia 
Três de Maio S.A, CNPJ nº 09.212.234/0001-77, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto 
Social, convoca os senhores acionistas para se reunirem, concomitantemente, em Assembleias 
Geral Ordinária/Extraordinária, que se realizará em sua sede social na Praça João Pessoa, 34, 
Centro, Belém/PB, no dia 30 de abril de 2020, em primeira convocação às 09h30min., com a 
presença de 2/3, no mínimo, dos acionistas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: I - ORDINÁRIA: 1) Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação 
das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019; 2) Fixação dos honorários dos membros da Diretoria; 3) Deliberação sobre o resultado do 
exercício e destinação dos dividendos, das reservas de Lucros e das Reservas de Subvenção 
para Investimentos oriundos de incentivos fiscais. II - EXTRAORDINÁRIA: 1) Reforma do Estatuto 
Social; 2) Mudança de Endereço da Sede Social; 3) Avaliação e aprovação de proposta para en-
cerramento/alienação da atividade da unidade de panificação; e 4) Outros assuntos de interesse 
da sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se acham à disposição dos senhores 
acionistas, em sua sede social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/1976, 
com as alterações da Lei nº 10.303/2001 e Lei nº 11.638/2007, relativos ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2019. Informamos também que as demonstrações contábeis do 
referido exercício foram publicadas no Jornal a União e no Diário do Estado da Paraíba, edições 
de 18/04/2020. Belém/PB, 20 de abril de 2020. 

Aline Barbosa de Lima
Presidente.

SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DA 
PARAÍBA (SINFITO PB)

CNPJ 08.947.406/0001-98
PUBLICAÇÃO DA JUNTA GOVERNATIVA DO SINFITO PB

Contato: sinfitoparaiba@gmail.com
A Junta Governativa do SINFITO PB foi formada em Assembleia Geral realizada no dia 31 

(trinta e um) de novembro de 2019, de acordo com o Estatuto Social desta Entidade, ART. 22. Em 
Assembleia Geral, no dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2020, foi formada a Comissão Eleitoral.
Porém, em virtude do cenário atual de Pandemia por Coronavírus e da declaraçãode Estado de 
Calamidade Pública na Paraíba, o processo para as eleições da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal do SINFITO PB foi adiado até enquanto durar a Pandemia da COVID 19. Assim sendo, a 
Junta Governativa do SINFITO PB segue a frente desta Entidade, a fim de garantir o andamento 
das ações possíveis de competência deste sindicato.

Kelina Rocha Pedrosa,  CPF 808179633-91,
Natália Luiza Matos de Sousa Silva, CPF 079.781.874-03,

Silmara Maria Alves Fernandes da Silva, CPF 09031099481
Publicado no Jornal A União dia 23/04/2020, página 20 - Republicado por Incorreção

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO 
AVISO DE RESULTADO DE COTAÇÃO

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 001/2020
Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação Laureano, torna público aos interessados 

o RESULTADO DA COTAÇÃO DE PREÇO Nº 001/2020, onde o objeto:TERCERIZAÇÃO DO 
ESTACIONAMENTO do Hospital Napoleão Laureano, de acordo com o Edital e seus anexos, 
comunica que: A Empresa ALL PARK ESTACIONAMENTO (VILLARINO & PASSOS LTDA) CNPJ: 
10.984.262/0002-72 , foi vencedora do certame com o MENOR PREÇO ,  para maiores informações 
e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a CPL no HNL localizado Av. Capitão José Pessoa 
Nº 1140, Jaguaribe, nesta Capital.  

João Pessoa, 22 de Abril de 2020.
Tadeu Bandeira Arnaud

Presidente da Comissão de Licitação

ESPECIALIZAÇÃO EM OFTALMOLOGIA
LOCAL: Memorial Santa Luzia
              Av. Ruy Carneiro, 860 - Miramar
              Cep: 58032-100 
INÍCIO:Imediato, após aprovação e classificação
PERÍODO:36 Meses
INSCRIÇÕES:24 de Abril de 2020, presencialmente no Memorial Santa Luzia
HORÁRIO: 08h00min ás 12h00min
Documentos necessários para inscrição:
Comprovante da taxa de Inscrição
Diploma do Curso de Graduação em Medicina;
Dois retratos 3x4;
Currículo Lattes com xerox autenticada de todos os documentos comprobatórios.
Vagas: 01 (uma) vaga.

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

NIRC 253.0000175-5
ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS EM 

15ABRIL DE 2020
LOCAL E HORA: Sede social, na Rua José do Patrocínio nº. 93, São José, nesta cidade de 

Campina Grande-PB, às 10:00 horas. PRESENÇA:acionistas representados mais 2/3 do capital 
social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. CON-
VOCAÇÃO: Mediante Publicação das Demonstrações Financeiras no “Diário Oficial do Estado da 
Paraíba” e no “Jornal A União” no dia 25 de março de 2020. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. José 
Carlos da Silva Júnior (Presidente)e Sr.FranciscoLeonel Pereira Freire (Secretário).

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Foram aprovados, por 
unanimidade, com as abstenções legais:

I- Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados no “Diário Oficial 
do Estado da Paraíba” e no “Jornal A União” no dia 25 de Março de 2020.

II-retenção do lucro do exercício no valor de R$ 2.486.448,97 (Dois milhões, quatrocentos e 
oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais, e noventa e sete centavos).

III- distribuição de dividendos, no valor de R$ 828.816,32 (Oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos 
e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA:Foi aprovado por unani-
midade, a proposta da diretoria de aumento do capital social no valor de R$ 38.456.048,43 (Trinta 
e oitomilhões,quatrocentos e cinquenta e seismil, quarenta e oitoreais e quarenta e trêscenta-
vos), mediante incorporação dos saldos das contas constante do Balanço Patrimonial de 31 de 
dezembro de 2019:  da reserva de lucros por  incentivos fiscais Estaduais do FAIN, no valor de  
R$37.161.441,15 (Trinta e Sete milhões, cento e sessentae ummil,quatrocentos e quarenta e um 
reais, e quinze centavos) e da Reserva de lucros por Incentivos Fiscais do Imposto de Renda, 
no valor de R$1.294.607,28(Um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sete reais 
evinte e oitocentavos). Como decorrência dessas deliberações, foi aprovada a alteração do art. 
5º do Estatuto Social, que passou a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$274.733.025,46 (Duzentos e setenta e quatro milhões, 
setecentos e trinta e três mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos),dividido em 14.400.000 
(quatorze milhões e quatrocentos mil) ações sem valor nominal, sendo 4.800.000 (quatro milhões 
e oitocentos mil) ações ordinárias nominativas e 9.600.000 (nove milhões e seiscentos mil) ações 
preferenciais nominativas”.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual depois de lida e 
aprovada vai por todos os presentes assinada. A presente Ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.

Campina Grande PB, 15de abril de 2020.
                     José Carlos da SilvaJúnior       Francisco Leonel Pereira Freire 
                                    Presidente                                       Secretário

“Juan Carlos Luna da Costa, CPF 070.542.554-10, torna público que requereu à SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença de Operação de um imóvel 
residencial unifamiliar com área total de construção de 307,19m², localizado no lote 215, Quadra 
“H”, Condomínio Residencial Horizontal “Bosque Intermares” – Cabedelo/PB”

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental nº 615/2020, 
em João Pessoa, 22 de abril de 2020.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE MANOEL 
MARCIONILO- LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA 
DE CALHAS E VERTEDOURO, RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PLANTIO DE 
GRAMÍNEAS NO TALUDE - IT:141.249,59 - VOLUME: 1.302,00 M³ – MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/
PB - Processo: 2020-002463/TEC/AA-6244.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental nº 615/2020, 
em João Pessoa, 22 de abril de 2020.  Para atividade de: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE MANOEL 
MARCIONILO- LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA 
DE CALHAS E VERTEDOURO, RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, PLANTIO DE 
GRAMÍNEAS NO TALUDE - IT:141.249,59 - VOLUME: 1.302,00 M³ – MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/
PB - Processo: 2020-002463/TEC/AA-6244.

No COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA, CONPEL – CIA. NORDESTINA DE 
PAPEL– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01 - NIRE 25 3 0000622 
6, publicado em 21/04/2020, na edição nº 068, Ano CX X VII, pág. 18, do jornal “Jornal A União”, 
e edição nº 17.100, pág. 48, do jornal “Diário Oficial da Paraíba”, onde se lê:29 de abril de 2019 – 
Leia-se: 30 de abril de 2020. Onde se lê: Conde – PB, 20 de abril de 2019, Leia-se: Conde – PB, 
20 de abril de 2020.
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