
Estado reforça saúde com 
105 respiradores para UTI
Equipamentos destinados aos pacientes de coronavírus serão distribuídos entre hospitais de várias regiões da PB. Página 3

Opinião

Jornal impresso se 
mantém relevante

Abelardo Jurema Filho
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Transtornos Em uma segunda-feira de muita chuva, João Pessoa foi 
castigada com quedas de árvores e deslizamento de barreiras. Página 7

Concluintes de Medicina ingressam na Justiça 
para antecipar a colação de grau e ajudar no 
tratamento de pacientes. Página 8

Dez das 12 Regiões Metropolitanas da Pa-
raíba já registram algum caso de paciente 
com coronavírus. Página 4

Governador sugere ao Banco Mundial aquisição de equipa-
mentos para atendimento a pacientes da covid-19. Página 3

Presidente do TRE-PB, José Ricardo Porto, ad-
mitiu a possibilidade de uma campanha sem 
comícios, carreatas ou arrastões. Página 13

Ministério da Cidadania anuncia programa 
para proteger idosos, com foco em institu-
ções de longa permanência. Página 14

Brasil registra mais de 330 mortes por co-
vid-19 em apenas 24 horas; total de óbitos 
passa de 4.500 em todo país. Página 17

Foto: SecomPB

“Diante de tantos progressos tecnológicos, o 
papel ainda se apresenta  insubstituível, em 
gestos simples, quando da necessidade de não 
esquecer  um compromisso, de  lembrar de 
tomar um remédio, de fechar um contrato, ou até 
mesmo de personalizar o oferecimento de uma 
mensagem para uma pessoa querida”. Página 2

Diversidade

Paraíba
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Pioneirismo Com apoio técnico do Governo do Estado, grupo desenvolve 
projeto para a exploração da carcinicultura em Santana de Mangueira. Página 12
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Dois dias depois do início da testagem em massa na Paraíba, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 90 novos casos da doença. Página 5

Covid-19: número de novos casos é recorde
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Nestes tempos difíceis de pandemia, há pessoas que se queixam de té-
dio; de não ter o que fazer, para se distrair, neste incomum dia a dia. Can-
sadas de ler e assistir filmes na televisão, tentam descobrir novas aptidões, 
como fazer um prato especial com as sobras da geladeira ou escrever um 
livro de poesia.

Mesmo lançando mão de tais expedientes, essas vítimas do isolamento 
reclamam que logo se aborrecem, e correm ao celular ou ao computador, 
para se queixarem de seus descontentamentos aos seus seguidores nas re-
des sociais, seja por mensagens de texto, seja por transmissões ao vivo de 
audiovisuais.

Nestes dias penosos de coronavírus, tais pessoas poderiam se curar do 
enfado refletindo, por exemplo, sobre o privilégio de ter uma casa ou apar-
tamento confortável, com despensa e adega bem sortidas, com tempo livre 
para fazer o que bem entenderem, respeitando os limites impostos pelas cir-
cunstâncias.

Poderiam observar de suas varandas ou janelas, no correr das madruga-
das pluviosas, os garis encharcados, dependurados nas carrocerias de fétidos 
caminhões coletores, recolhendo o lixo que a cidade produz tão bem, mas 
acondiciona tão mal, misturando comida com sucatas de eletroeletrônicos.

Quem sabe não quebrariam o fastio, atentando para os catadores de lixo 
(melhor dizer, de “materiais recicláveis”) que, socialmente invisíveis, nas an-
temanhãs chuvosas - mas também nos amanheceres ensolarados -, arriscam 
a vida e a saúde para tornar menos perdulária a sociedade contemporânea.

Essas pessoas não teriam, na frente das residências, pelo menos um vigia 
cochilando na portaria de um prédio de luxo ou na guarita de uma mansão? 
Poderiam acompanhar o vai-e-vem constante de vigilantes motorizados e de 
velozes entregadores de comida pronta e de comprimidos para enxaqueca.

Deveriam se colocar também na pele dos policiais – aqueles que circulam 
pelas ruas a bordo de viaturas ou estão de plantão nos quartéis, nas delegacias, 
nos presídios etc. Quem sabe não neutralizariam o enfado transvestindo-se nos 
profissionais de saúde que cuidam dos pacientes debilitados pela Covid-19.

Há muitas maneiras de diluir a sério a chateação causada pela quaren-
tena. Liderar campanhas para arrecadar dinheiro, alimentos e remédios e 
destiná-los aos mais necessitados é uma delas. Outra é a disseminação não 
de lamúrias, mas de informações consistentes sobre como se prevenir da 
terrível doença.
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A União de todos

 Em tempos de coronavírus e de 
uma  crise que destruiu a economia 

brasileira, agravada pelos escândalos 
da corrupção que fez  com que os 

brasileiros desacreditassem em suas 
instituições, a imprensa escrita  

continua enfrentando dificuldades  
e incompreensões  

para cumprir a sua missão”    

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Vice-líder do PSB na Câmara 
Federal, Gervásio Maia confir-
mou ontem que o partido pro-
tocolou novo pedido de impe-
achment de Bolsonaro. “Não 
podemos ser omissos diante 
de acusações tão graves contra 
o presidente”, afirmou, referin-
do-se às declarações de Sérgio 
Moro, segundo as quais Bolso-
naro quer interferir nas investi-
gações da Polícia Federal.  

Pedido de imPeachment
E menos de uma semana, PDT 
e PSB apresentaram dois no-
vos pedidos de abertura de 
processo de impeachment de 
Bolsonaro. E o volume de pedi-
dos tende a crescer. Os líderes 
do Cidadania no Senado e na 
Câmara dos Deputados, res-
pectivamente, Eliziane Gama e 
Arnaldo Jardim, querem a ins-
talação de Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito (CPMI).

Antes das acusações de Moro contra 
Bolsonaro, a Câmara Federal já tinha 
30 requerimentos de abertura de pro-
cesso contra o presidente – o ministro 
Celso de Mello, do STF, deu prazo de 
dez dias para que o presidente da Câ-
mara Federal, Rodrigo Maia (Demo-
cratas) se manifeste sobre os pedidos. 
Para deflagrar o processo são neces-
sárias 171 assinaturas de deputados.

30 requerimentos

demissão de moro “dará cores vivas” ao
imPeachment, afirma carlos siqueira

comissão mista

A reação da oposição no Congresso, pós-demissão de Sérgio Moro, foi a esperada: o bloco oposi-
cionista integrado por PT, PDT, Rede, PCdoB e PSB – assim como o Cidadania e o PSDB – não vê 

outro caminho a não ser pedir a abertura de processo de impeachment de Jair Bolsonaro (sem 
partido), por crime de responsabilidade. O PSB protocolou na Câmara Federal requerimento 

de Camilo Capiberibe (PSB/AP), que pede a presença de Moro em comissão da casa para 
que ele confirme as acusações feitas contra Bolsonaro, sexta-feira passada. Na edição 

do final de semana, a coluna fez menção à possibilidade de ocorrer uma corrida por 
assinaturas para instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), as-
sim como o protocolamento de novos pedidos de impeachment. E, de fato, isso já 
está em curso. Em relação à criação de uma CPI, PSB, Cidadania e PSDB estão 
à frente dessa demanda. Coube ao presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira 
(foto), a declaração que mostra quão tangível pode se tornar a deflagração de 
um processo de impedimento de Bolsonaro: “O estrago político causado pela 
demissão [de Moro] está feito e dará cores vivas ao cenário do impedimento, 
que já tem seus contornos absolutamente visíveis no horizonte”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Provocado ontem a comentar a demissão de 
Sérgio Moro do Ministério da Justiça, o deputa-
do Julian Lemos (PSL) disse que está ocorrendo 
“uma sangria de aliados, como uma barragem 
que estoura” no governo de Bolsonaro. E insi-
nuou que está havendo negociações escusas 
entre o PP, do Centrão, e o presidente. “Eles 
[do PP] não vêm de graça”.

eles não vêm de graça,
diz Julian lemos sobre PP

adiamento das eleições

convenções virtuais

Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, 
João Corujinha (Progressistas) voltou ontem a de-
fender o adiamento das eleições de outubro, por 
conta da pandemia de coronavírus, até que o nú-
mero de casos da doença comece a declinar. No 
Senado, tramita PEC do senador José Maranhão 
(MDB) que transfere as eleições para dezembro.

Quem também defende a transferência das eleições 
municipais de outubro para novembro ou dezembro 
é o presidente estadual do PT, Jackson Macedo. O 
dirigente vê uma grande possibilidade de as conven-
ções partidárias, que definirão candidatos a prefeito 
e a vereador, serem realizadas de modo virtual, caso 
a curva ascendente da pandemia se mantenha.

No momento em que a Internet e as redes sociais  avançam e as fake news inva-
dem as redes sociais,  disseminando mentiras e meias verdades, o velho papiro, criado 
pelos egípcios há milhares de anos, ainda parece a forma mais segura de comunicação 
humana. Diante de tantos progressos tecnológicos, o papel ainda se apresenta  insubs-
tituível, em gestos simples, quando da necessidade de não esquecer  um compromisso, 
de  lembrar de tomar um remédio, de fechar um contrato, ou até mesmo de personali-
zar o oferecimento de uma mensagem para um presente a uma pessoa querida.

Essa constatação faz com que a mídia impressa na Paraíba, representada hoje, 
unicamente, pela centenária A União, mantida pelo Estado mas feita com o talento e 
o suor dos mais credenciados profissionais da Imprensa paraibana, permaneça sendo 
instrumento importante para homens e mulheres que só confiam no que está escrito, 
no que é palpável, no registro da noticia, na foto que autentica o fato, no autor que 
assina o texto e o transforma em documento 
histórico e perene.

Em tempos de coronavírus e  de uma  cri-
se que destruiu a economia brasileira, agra-
vada pelos escândalos da corrupção que fez  
com que os brasileiros desacreditassem em 
suas instituições , a imprensa escrita conti-
nua enfrentando dificuldades e incompre-
ensões para cumprir a sua missão. Alguns 
jornais não resistiram. Revistas também dei-
xaram de circular.

Nesse contexto de lutas, de desafios  e,  so-
bretudo, de superação, o jornal A União, com 
127 anos de  existência, sala de aula de grandes  
de mestres como  Gonzaga Rodrigues, Severi-
no Ramos, João Manoel de Carvalho, Natanael 
Alves, Luiz Augusto Crispim, Carlos Romero, 
Juarez Batista,  Martinho Moreira Franco e tan-
tos outros; além de uma centena de  repórteres, 
redatores e editores em atividade, permanece íntegro, valente, coerente e criterioso, 
praticando um jornalismo confiável e comprometido com seus leitores.

O título de “jornal oficial” não mais lhe cabe. O fato de pertencer ao Estado 
não limita a sua abrangência nem o torna propriedade do governador que esteja, 
temporariamente, no Palácio da Redenção. Lembro do que disse o  governador 
Tarcísio Burity,  no  Dia da Imprensa, ao  inaugurar a redação do jornal na rua 
General Osório : “Não há democracia sem imprensa livre e independente que in-
forme corretamente a opinião pública”.

A frase foi imortalizada em um quadro fixado na redação do jornal para  servir 
de inspiração aos amantes da liberdade de expressão; e, certamente, há de prevale-
cer ainda hoje, retratando o sentimento democrático do governador João Azevedo,   
da diretoria da empresa, capitaneada pela jornalista Naná Garcêz, e de todos os pa-
raibanos.

É uma honra fazer parte desse time. A União é de todos nós.

 Artigo  Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | colaborador
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Os 30 primeiros aparelhos devem chegar ao Estado na quinta-feira e o restante até o próximo dia 15 de maio

João Azevêdo anuncia compra 
de 105 respiradores para UTIs

Editoração: Lênin BrazEdição: Clóvis Roberto

O governador João Aze-
vêdo anunciou, ontem, duran-
te o programa semanal ‘Fala, 
governador’, transmitido em 
cadeia estadual pela Rádio 
Tabajara, a aquisição de 105 
respiradores para concluir a 
instalação das Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTI) destina-
das aos pacientes diagnostica-
dos com a covid-19, conforme 
prevê o Plano de Contingência 
Estadual. De acordo com o 
chefe do Executivo, 30 respi-
radores deverão chegar até a 
próxima quinta-feira, dia 30, e 
os demais 75 respiradores têm 
previsão de entrega para o dia 
15 de maio.

Os respiradores que che-
garão esta semana serão distri-
buídos entre o Hospital Metro-
politano Dom José Maria Pires 
(12); Hospital de Trauma de 
Campina Grande (8); Hospital 
Regional de Patos (6) e Hospi-
tal Regional de Cajazeiras (4). 
A aquisição dos respiradores 
representa um investimento 
de R$ 19,9 milhões, sendo R$ 
14 milhões de recursos pró-
prios do Estado, R$ 4,9 milhões 
oriundos de emendas parla-
mentares e R$ 1 milhão doado 
pelo Ministério Público do Tra-
balho (MPT).

“Com isso, o Estado terá 
fechado, dentro da sua progra-
mação, os leitos de UTIs de res-
ponsabilidade da gestão. Hoje, 
nós temos uma disponibilidade 
de 70% dos leitos de UTI e 87% 
dos leitos de enfermaria porque 
fizemos um Plano de Contin-
gência extremamente arrojado 
e reforçamos a necessidade de 
promovermos o achatamento 
da curva para que a contami-
nação ocorra de forma gradual 
para que o sistema de saúde 
tenha condições de continuar 
atendendo as pessoas. Por isso, 
é fundamental entender a im-
portância do isolamento e do 
uso de máscara em ambientes 
públicos quando houver a ne-
cessidade de sair”, disse.

Testes rápidos
O governador João Aze-

vêdo também informou que 
80 mil testes rápidos deverão 
chegar ao Estado amanhã. Das 
310 mil unidades adquiridas 
pela gestão estadual -um inves-
timento de R$ 22,3 milhões-, 20 
mil já foram distribuídas com 
os municípios para serem apli-

cadas na população.
“O nosso objetivo com o 

aumento da testagem é para 
que a gente possa ter um perfil 
epidemiológico e saber exata-
mente o que está acontecendo 
em termos de contaminação e 
proliferação do vírus”, explicou.

Os testes rápidos foram 
distribuídos em serviços esta-
duais e municipais para testa-
gem do público-alvo. Em João 
Pessoa, a testagem está sendo 
realizada em domicílio. Em 
Campina Grande, a testagem 
será feita nas Unidades de Pron-
to Atendimento (UPA) de refe-
rência. Na 2ª Gerência Regional 
de Saúde (GRS), a referência 
para os testes rápidos será a 
UPA de Guarabira. Na 3ª GRS 
os testes rápidos serão realiza-
dos no Hospital Municipal de 
Esperança, no Centro de Testa-
gem de Esperança e no Hospital 
Municipal de Areia. Na 4ª GRS , 
será no Centro de Testagem de 
Cuité, Centro Testagem de Picuí 
e Hospital Regional de Picuí.

Na 5ª GRS as referências 
são o Hospital de Sumé, Hos-
pital de Serra Branca, UPA de 
Monteiro; 6ª GRS: Hospital 
Regional de Patos ou UPA de 
Patos e Hospital Sinhá Car-
neiro, em Santa Luzia; 7ª GRS: 
Piancó, Conceição, Hospital 
Regional de Itaporanga; 8ª 
GRS: Hospital Regional de Ca-
tolé, Hospital Municipal de São 
Bento, Hospital Municipal de 
Brejo do Cruz; 9ª GRS: UPA de 
Cajazeiras, Posto de Testagem 
Uiraúna, Hospital Municipal de 
São José de Piranhas; 10ª GRS: 
Sousa, nos Centro de Testagem 
e na UPA; 11ª GRS: Hospital de 
Princesa Isabel, Hospital Muni-
cipal de Princesa Isabel, Hospi-
tal Municipal de Água Branca e 
Hospital Municipal de Juru.

Na 12ª GRS: UPA de Ingá, 
a testagem será no Hospital 
Municipal de Pedras de Fogo, 
Posto de Testagem de Itabaia-
na; 13ª GRS: Pombal Hospital 
Regional de Pombal, UPA de 
Pombal, Hospital Municipal 
de Paulista; 14ª GRS: Posto de 
Testagem de Mamanguape, 
Secretaria Municipal de Saúde 
e Hospital Regional;15ª GRS: 
Hospital Regional de Quei-
madas, Hospital Municipal de 
Aroeiras, Hospital Municipal 
de Boqueirão; 16ª GRS: Hospi-
tal Geral de Taperoá e Hospital 
Municipal de Soledade.

Diálogo com o Banco Mundial sobre investimentos
O governador João Azevêdo se 

reuniu, ontem, por meio de video-
conferência, com representantes do 
Banco Mundial, ocasião em que foi 
discutida a sugestão da instituição 
financeira para o redirecionamento 
de parte dos recursos do Programa 
Paraíba Rural Sustentável para ações 
de saúde voltadas ao combate do 
coronavírus. Na oportunidade, o 
chefe do Executivo estadual apresen-
tou uma proposta para a aquisição 
de dois tomógrafos, equipamentos 
importantes para o atendimento de 
pacientes diagnosticados com a co-
vid-19, que deverão ser destinados 
a Campina Grande e ao Sertão da 
Paraíba.

Além dos investimentos em saú-
de, o Governo da Paraíba também 
planeja destinar recursos do Progra-
ma Paraíba Rural Sustentável para a 

habitação rural, passagens molhadas 
e dessalinizadores. Os projetos do 
Governo receberam uma avaliação 
positiva dos participantes da reunião 
e serão analisados pelo banco. 

Durante conversa com repre-
sentantes do Banco Mundial, João 
Azevêdo detalhou as ações de en-
frentamento do coronavírus promo-
vidas pela gestão estadual, como a 
ampliação de leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e de enfer-
marias em João Pessoa, Campina 
Grande e no Sertão da Paraíba e a 
aquisição de 310 mil testes rápidos. 

De acordo com o governador, o 
Estado receberá mais 30 mil testes 
rápidos nos próximos dias e o núme-
ro deverá chegar a 100 mil até o final 
da semana, o que permitirá traçar 
um melhor perfil epidemiológico e 
um planejamento mais aprimorado 

para evitar a propagação da doença.
Ele também destacou o inves-

timento do Governo do Estado na 
aquisição de quase três milhões de 
máscaras reutilizáveis, que serão 
distribuídas com a população mais 
carente da Paraíba e auxiliará os pe-
quenos e médios empreendedores, 
que irão produzir o material.

Além disso, o chefe do Executivo 
elencou as medidas econômicas e 
sociais para ajudar as pessoas em 
situação de vulnerabilidade durante 
o período da pandemia, como a pos-
tergação do pagamento do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) para empresas optan-
tes do Simples Nacional e a aquisição 
de produtos da agricultura familiar e 
de proteína animal (peixes e aves) que 
estão sendo distribuídos nas cestas bá-
sicas doadas pelo Governo do Estado.

Foto: Rebeca Carvalho/Secom-PB

Além de anunciar a aquisição dos respiradores, João Azevêdo conversou ontem com diretores do Banco Mundial sobre a compra de mais material de saúde

O governador João 
Azevêdo anunciou, on-
tem, o calendário de pa-
gamento do funciona-
lismo público estadual 
referente ao mês de abril. 
De acordo com o chefe 
do Executivo estadual, 
os vencimentos dos apo-
sentados e pensionistas 
serão pagos amanhã. Já o 
pagamento dos servido-
res da ativa, das adminis-
trações direta e indireta, 
será efetuado na quinta-
feira, dia 30.

 O pagamento dos 
servidores estaduais 
dentro do mês trabalha-
do é um compromisso 
que vem sendo cumprido 
pelo Governo do Estado, 
apesar da crise que asso-

la o país por conta do co-
ronavírus (covid-19).

“Esse é um esforço 
muito grande do governo, 
mesmo diante da queda 
de receita. Nós estamos 
cumprindo e honrando 
o compromisso com os 
servidores do Estado”, 
ressaltou João Azevêdo, 
durante o programa ‘Fala, 
governador’, transmitido 
em cadeia estadual pela 
Rádio Tabajara. 

Estado paga servidores 
amanhã e quinta-feira

Setor canavieiro

Entidades e amigos lamentam a 
morte do engenheiro Murilo Correia

Faleceu no último domin-
go, 26, vítima de infarto fulmi-
nante, o ex- presidente da Asso-
ciação dos Plantadores de Cana 
da Paraíba (Asplan), Murilo 
Correia Paraíso. Ele havia com-
pletado 74 anos no sábado, 25. 
Ele presidiu a Asplan de 2014 a 
2017 e era diretor Administra-
tivo e Financeiro da entidade. 

Em nota a Asplan desta-
cou algumas das iniciativas da 
gestão do então presidente e 
pontuou que a morte de Murilo 
Paraíso deixa de luto o cená-
rio canavieiro da Paraíba. “Era 
uma pessoa presente, dispo-

nível e que fará falta”, afirmou 
o presidente da Asplan, José 
Inácio.

O Sindicato da Indústria 
de Fabricação de Álcool da 
Paraíba (Sindalcool) também 
lamentou a morte e lembrou 
o espírito empreendedor e a 
habilidade no relacionamento 
humano do gestor. “Destaca-
mos ainda a sua capacidade 
de diálogo com os indígenas 
da reserva Potiguara, seus vi-
zinhos nos plantios da cultura 
canavieira”, frisou Edmundo 
Barbosa, presidente Executivo 
do Sindalcool. 

Sobre Murilo
Murilo Paraíso era per-

nambucano, radicado na Pa-
raíba. Formado em Engenharia 
Civil, participou da construção 
das Avenidas Epitácio Pessoa e 
Ruy Carneiro, época em que de-
cidiu mudar de Recife para João 
Pessoa. Na década de 80 come-
çou a investir na plantação de 
cana-de-açúcar. Ele criou tam-
bém a OMM - Construção e In-
corporação Ltda. 

Em entrevista concedida 
à Revista EDIFICAR – Constru-
ção, Arquitetura & Negócios, 
Murilo Paraíso declarou-se 
apaixonado por filmes e livros. 
Ele destacou também o amor à 
família e a dedicação ao traba-
lho. Murilo Paraíso deixa viúva 
e duas filhas.

Amigos lamentam
O jornalista José Euflá-

vio se refere a Murilo Paraíso 
como um amigo fiel, educado 
e prestativo. Ele conheceu o 
ex-presidente da Asplan há 20 
anos. “Foi Agnaldo Almeida 
(também jornalista e amigo 
de Murilo Paraíso) quem nos 
apresentou e nos tornamos 
amigos”.

José Euflávio conta que, 
anos depois, teve a oportuni-
dade de trabalhar com Murilo.  
“Sempre tratou todos de forma 
sensata e educada”. Euflávio 
lembra que nas duas opor-
tunidades em que presidiu a 
associação, o então candidato 
disputou sozinho. 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

CAlEndárIo:
n 29/04 : aposenta-
dos e pensionistas
 
n 30/04: servidores 
da ativa (administra-
ção direta e indireta)
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Famup recomenda nessas áreas a manutenção das medidas de isolamento social decretadas pelo Governo do Estado
Dez das 12 Regiões Me-

tropolitanas da Paraíba já 
registram casos de corona-
vírus. Ao todo, são 161 mu-
nicípios (148 em Regiões 
Metropolitanas e 13 fora 
delas) que são atingidos 
pelo Decreto Nº 40188 DE 
17/04/2020 do Governo do 
Estado, que estende as me-
didas de isolamento social 
até o próximo dia 3 de maio, 
em decorrência da pande-
mia do coronavírus. O levan-
tamento foi realizado pela 
Federação das Associações 
de Municípios da Paraíba 
(Famup), que destacou que 
os casos da doença estão 
presentes em 38 municípios, 
sendo que 25 deles integram 
Regiões Metropolitanas.

A Paraíba já registra 
543 casos confirmados do 
coronavírus, 53 mortes cau-
sadas pela covid-19 e 119 
casos recuperados, segun-
do o último Boletim Epide-
miológico da Secretaria Es-
tadual de Saúde, divulgado 
ontem. A distribuição dos 
casos, incluindo as cidades 
que se encontram dentro 
das Regiões Metropolitanas, 
faz com que 72% dos muni-
cípios paraibanos, situados 
no Sertão, Brejo, Cariri e Li-
toral, sejam atingidos pelo 
decreto.

O presidente da Famup, 
George Coelho, destaca que 
a orientação continua sen-
do manter o isolamento 
social em todos os municí-
pios, como forma de evitar 
colapso na rede de saúde 
e ampliação do número de 
mortes. Outra orientação 
da entidade municipalista 
é a utilização de máscaras, 
conforme recomendação do 
Ministério da Saúde para 
evitar a proliferação do ví-
rus. “O isolamento tem sido 
fundamental pra achatar-
mos a curva de contamina-
ção do vírus, bem como le-

var orientação à população 
nas regiões e cidades onde 
ainda não foram confirma-
dos casos da doença”, disse.

Além de manter a proi-
bição do funcionamento de 
serviços não essenciais, o 
decreto do Governo do Esta-
do também suspende as au-
las presenciais nas escolas, 
universidades e faculdades 
da rede pública e privada da 
Paraíba até o próximo dia 3 
de maio.

Com a manutenção das 
medidas necessárias para o 
cumprimento do isolamen-
to social, permanecem fe-
chados academias, ginásios, 
centros esportivos púbicos e 
privados, shoppings, igrejas, 
centros e galerias comer-
ciais, bares, restaurantes, 
casas de festas, casas notur-
nas e boates. A regra tam-
bém se estende aos cinemas, 
teatros, circos e parques de 
diversão nas cidades e suas 
respectivas Regiões Metro-
politanas que tenham casos 
confirmados da covid-19.

O decreto permite, com 
restrições, o funcionamento 
de óticas e estabelecimentos 
que comercializem produ-
tos médicos/hospitalares.  
Eles deverão funcionar, ex-
clusivamente, por meio de 
entrega em domicílio ou 
como ponto de retirada de 
mercadorias, desde que seja 
realizado o agendamento 
de atendimento, vedando a 
aglomeração de pessoas.

PB tem registros da covid-19 
em 10 Regiões Metropolitanas 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Objetivo é disponibilizar um aumento na cobertura de testagem da população, facilitando a identificação de pessoas infectadas pelo coronavírus

Foto: Agência Brasil

Saúde

Anvisa pode liberar testagem em 
farmácias para detectar coronavírus

Os diretores da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) discu-
tiram ontem se liberam 
a aplicação de testes rá-
pidos de coronavírus em 
farmácias. Atualmente, 
testes rápidos são aplica-
dos em ambiente hospi-
talar e clínicas das redes 
pública e privada. 

A proposta será leva-
da pelo presidente subs-
tituto da agência, Anto-
nio Barra Torres, médico 
e contra-almirante, tido 

como conselheiro do pre-
sidente Jair Bolsonaro 
para assuntos de saúde.

Segundo integran-
tes do Governo Federal, a 
cúpula do Ministério da 
Saúde chegou a resistir à 
proposta, mas passou a 
apoiá-la recentemente 

O novo ministro da 
pasta, Nelson Teich, tem 
dito que melhorar o grau 
de informação sobre a 
doença no Brasil é pilar 
de sua estratégia de res-
posta à pandemia, que 
tem como um dos pontos 
a saída do distanciamento 

social, como defende Bol-
sonaro.

O receio de autorida-
des, como a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
é que testes rápidos têm 
alto índice de “falso nega-
tivo”, se aplicado nos pri-
meiros dias de sintomas. 

A expectativa de fon-
tes do ministério de Tei-
ch é que a Anvisa aceite 
a aplicação em farmácias, 
mas exigindo que o teste 
seja feito apenas após al-
guns dias do surgimento 
de sintomas.

Segundo integrantes 

do ministério, há forte 
pressão do Planalto para 
ampliar o número de tes-
tes no País. 

O Ministério da Saúde 
tem sinalizado que pre-
tende aumentar o públi-
co-alvo para exames de 
diagnóstico rápido. Em 
boletim na última semana, 
o ministério afirma que 
deseja “progressivamen-
te” incluir idosos, por-
tadores de condições de 
risco para complicações 
da covid-19 e a população 
economicamente ativa na 
rotina de testagem.

Os crimes sexuais co-
metidos pela internet podem 
ser denunciados por meio 
de boletim de ocorrência on
-line, alerta a Secretaria da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, que lançou nas redes 
sociais uma ação educativa 
e preventiva dirigida para 
mulheres e jovens, durante o 
período de isolamento social 
na pandemia do covid-19. A 
divulgação é promovida em 
conjunto com a Secretaria da 
Segurança Pública e Defesa 
Social, por meio da Polícia 
Civil, Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros Militar, e do 
Tribunal de Justiça e Univer-
sidade  Federal da Paraíba.

As cybers violências são 
tipos de violência praticadas 
contra alguém através da 
internet ou de outras tecno-
logias relacionadas.  Um dos 
crimes mais denunciados é a 
pornografia de vingança, que 
trata do compartilhamento 
de fotos e/ou vídeos íntimos 
pela internet, sem autoriza-

ção da vítima, com o propó-
sito de causar humilhação, 
ou  seja, a violência psicoló-
gica e moral.  A ação alerta 
ainda para as agressões psi-
cológicas e morais nas quais 
mulheres são classificadas 
de maneira pejorativa ou 
são ridicularizadas pela for-
ma de forma de vestir, de se 
comportar, ao aspecto físico e 
comportamento sexual.

 A secretária da Mulher 
e da Diversidade Humana, 
Lídia Moura, afirma que as 
orientações sobre esses cri-
mes são fundamentais neste 
período de isolamento social, 
caso a mulher seja importu-
nada ou chantageada. “Vive-
mos numa sociedade onde as 
próprias vítimas são consi-
deradas culpadas pelo abuso 
sexual sofrido e muitas vezes 
a violência de homens contra 
as mulheres é banalizada. É 
uma cultura do estupro que 
precisamos enfrentar diaria-
mente”, afirma.

Nos casos de crimes 

sexuais on-line, podem ser 
aplicadas a Lei Maria da Pe-
nha (Lei nº 11.340/06), se 
houver relação íntima en-
tre agressor e vítima e/ou 
a Lei nº 12.737/2012 (Co-
nhecida como Lei Carolina 
Dieckmann); ou a Lei nº 
13.718/2018 (Lei de Impor-
tunação Sexual). 

A lei ressalta que a im-
portunação sexual é praticar 
contra alguém e sem a sua 
anuência ato libidinoso com 
o objetivo de satisfazer a pró-
pria lascívia ou a de terceiro; 
oferecer, trocar, disponibili-
zar, transmitir, vender ou ex-
por à venda, distribuir, publi-
car ou divulgar, por qualquer 
meio - inclusive por meio de 
comunicação de massa ou 
fotografia, vídeo ou outro 
registro audiovisual que con-
tenha cena de estupro ou de 
estupro de vulnerável ou que 
faça apologia ou induza a sua 
prática, ou, sem o consen-
timento da vítima, cena de 
sexo, nudez ou pornografia.

Denúncias on-line para os 
crimes sexuais pela internet

Entidades da Paraíba se 
manifestaram, na última se-
mana, contra a nomeação do 
Governo Federal para alguns 
cargos diretivos das superin-
tendências regionais do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan). 
O Fórum de Entidades em 
Defesa do Patrimônio Cultu-
ral Brasileiro e o Instituto de 
Arquitetos do Brasil, depar-
tamento da Paraíba (IAB), em 
nota, afirmaram que as pes-
soas escolhidas não possuem 
a qualificação exigida para a 
ocupação do cargo. 

De acordo com o Fórum 
de Entidades em Defesa do 
Patrimônio Cultural Brasi-
leiro as nomeações, segundo 
eles, de pessoas desquali-
ficadas, ferem o Decreto n° 
9.727/2019, que dispõe, den-
tre outras qualificações para 
ocupar cargos dessa nature-
za, título de especialista, mes-
tre ou doutor em área corre-
lata às funções que deverão 
ser exercidas ou comprovar 

experiência mínima de dois 
anos nesta área ou, ainda, de 
um ano em função pública de 
confiança. 

No entanto, segundo 
com a denúncia realizada pelo 
Fórum de Entidades, as no-
meações seguem um critério 
político e não técnico. “Para o 
cargo de superintendente do 
Iphan no Estado da Paraíba 
foi nomeado um arquiteto e 
urbanista graduado há ape-
nas três anos, enquanto para 
o cargo de chefe da divisão 
administrativa da mesma su-
perintendência foi nomeado 
um ‘blogueiro’ e pastor; am-
bos sem qualquer experiência 
profissional prévia na área”, 
diz nota. 

Já o Instituto de Arquite-
to do Brasil, departamento da 
Paraíba denunciou as nomea-
ções. O IAB solicitou que as 
instituições governamentais 
repensem e revisem as no-
meações “no intuito de resta-
belecer as tradições técnicas 
e legais que devem prevalecer 
nas políticas de patrimônio 
cultural e no Estado democrá-
tico de Direito.

Entidades questionam 
nomeações no Iphan

A  juíza Ivna Mozart 
Bezerra Soares, do 3.° Jui-
zado Auxiliar Cível da 2.ª 
Circunscrição, (que res-
ponde pela Vara de Feitos 
Especiais da Comarca de 
Campina Grande), realizou, 
por meio de videoconfe-
rência, a cerimônia do ca-
samento civil dos nuben-
tes. A magistrada, seguindo 
orientações do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e 
da Corregedoria-Geral de 
Justiça no enfrentamento à 
covid-19, fez o evento, ten-
do em vista a situação de 
emergência pelo fato do ca-
sal, por motivo de empre-
go, estava com passagens 
antecipadamente compra-
das, só de ida para a cidade 
do Rio de Janeiro.

A juíza estava em sua 
residência. Já os noivos 
estavam no cartório, e fi-
caram em salas diferentes 
das testemunhas e dos fun-
cionários, a fim de evitar a 
aglomeração.

Casamento
civil feito 
pela web em 
Campina

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Agência Brasil

Famup orientou que o 
uso de máscaras pela 
população deve ser 
respeitado visando 

evitar propagação do 
coronavírus.
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Chuvas na Paraíba
As fortes chuvas causaram alguns transtornos na Capital, como 
deslizamento de barreira e queda de árvore. Já  no interior, 
açudes estão perto de atingir capacidade máxima.  Página 7
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Em 24 horas, foram feitas 90 confirmações, o dobro do registrado no período anterior, segundo boletim da SES

A Paraíba registrou 90 
novos casos de covid-19 no 
espaço de 24 horas (da noi-
te do domingo até a noite de 
segunda-feira). O número é 
o maior anunciado pela Se-
cretaria da Saúde desde o 
início dos boletins diário de 
acompanhamento da doença 
no Estado e o dobro do regis-
trado nas 24 horas imediata-
mente anteriores (44 casos). 
No último sábado, teve início 
a aplicação os testes rápidos 
na Paraíba: 20 mil testes, do 
montante de 310 mil adqui-
ridos pelo Governo do Esta-
do, foram distribuídos em 36 
municípios.

Com os 90 novos casos 
anunciados ontem pela Se-
cretaria de Saúde, a Paraíba 
tem agora 633 confirmações 
de covid-19 e 1.482 casos 
descartados. Do montante 
de confirmações, 53 tive-
ram o óbito em decorrência 
da doença, 116 estão cura-
dos 53 estão hospitalizados 
(nove deles em UTI).

Em menos de uma se-
mana, o percentual de leitos 
de UTI ocupados passou de 
17% para 38%. “Os últimos 
números nos deixaram as-
sustados e preocupados. A 
gente quer chegar a, pelo 
menos, a média de 55% de 
isolamento social. Com base 
no que estamos vendo, espe-
cialmente em Pernambuco e 
Fortaleza, o dia 15 de maio 
será muito importante para 
a gente. O que nos preocupa 
é a crescente de casos sin-
tomáticos e confirmados de 
pacientes ocupando os leitos 
antes da nossa projeção de 
pico”, declarou o secretário 
executivo, Daniel Beltrammi.

Ontem, um navio chegou 
ao porto de Cabedelo com 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Secretaria registra recorde 
de novos casos de covid-19

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Importância do isolamento social
Segundo o secretário geral da 

saúde, Geraldo Medeiros, “a testagem 
rápida tem a função de identificar 
onde está havendo a circulação do 
vírus para que possamos isolar essas 
pessoas que forem tidas como sus-
peita ou positiva e evitar uma maior 
propagação e a contaminação de 
outras pessoas. O teste rápido é um 
teste de triagem. Quando resulta os 
dois anticorpos e que na eventualida-
de de negativo, isso facilita para que 
profissionais de saúde e da segurança 
pública retornem mais rápido ao tra-
balho. Quando o resultado é positivo, 

o paciente faz o teste de examinação 
molecular”, informou.

Ele alertou para a importância 
da população no enfretamento à 
doença. “O resultado do isolamento 
social ainda não é satisfatório. Então 
a gente faz, mais uma vez, o apelo 
a população paraibana para que o 
isolamento seja mantido para que a 
gente consiga preparar os hospitais e 
atender o maior número de pacientes. 
Se for sair, usem máscara. A gente 
precisa manter os números satisfató-
rios aqui na Paraíba”, afirmou Daniel 
Beltrammi.

Com os novos casos 
anunciados pela 

Secretaria, Paraíba tem 
agora 633 confirmações 

de covid-19 e 1.482 
casos descartados

27 pacientes com sintomas 
gripais e suspeita para novo 
coronavírus.  Com testagem 
rápida já em oferta, os pacien-
tes fizeram o exame e 21 deles 
tiveram resultado negativo e 
seis aguardam a contra-prova 
de exames do Lacen-PB, que 
deve sair amanhã.

Letalidade
Com a aplicação dos tes-

tes rápidos no fim de semana, 
deve cair a taxa de letalidade 
na Paraíba, segundo o secre-
tário executivo de saúde da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), Daniel Beltrammi. 
Atualmente, o percentual de 
mortes em relação ao núme-
ro de casos confirmados na 
Paraíba está acima da média 
nacional.

São 633 confirmações 
de covid-19 e 53 mortes, 
uma média de letalidade de 
8,37%. A taxa é importan-
te para estudar o compor-
tamento do vírus no país. 
O Brasil tem uma média de 
6,8% e cinco estados apre-
sentam números superiores. 
O Rio de Janeiro lidera, com 
o índice de 9,1%, em segui-
da vem Pernambuco, com 
8,5%, a Paraíba está em ter-
ceiro, com 8,36%, São Paulo 
chegou a 8,2% e o Amazonas 
tem 7,9%.

Até então, os testes do 
Lacen eram aplicados apenas 

em pacientes internados na 
rede médica hospitalar eram 
testados. A partir de agora, 
pacientes com sintomas de 
síndrome gripal (febre, tosse 
seca, dor de garganta, dor no 
corpo) a partir do oitavo dia 
poderão realizar a testagem 
que será ofertada nos servi-
ços de saúde do Estado. 

Desde o início da aplica-
ção em massa, quase 300 exa-
mes já foram coletados com 
os testes rápidos sem contar 
com os exames do Lacen-PB. 
No total, 1.482 exames foram 
descartados até o momento. 
Com a maior oferta de exa-
mes, a tendência é que a taxa 
de letalidade na Paraíba siga 
caindo, mas o alerta para a 
doença é constante.

Foto: Secom-PB

Para o secretario executivo da SES, Daniel Beltrammi, os números chamaram atenção, pois a ocupação de leitos está acontecendo de forma rápida

Novo coronavírus

Testes rápidos começam a ser aplicados em idosos
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), ini-
ciou, nesta segunda-feira 
(27), o teste rápido em ido-
sos e funcionários de insti-

tuições de longa permanên-
cia. A testagem começou por 
João Pessoa e Cabedelo e 
prossegue nesta terça-feira 
(28), novamente, na capital; 
em Bayeux, na quarta (29); 

e na quinta-feira (30) em 
Mari. Nos quatro municípios 
serão testadas 787 pessoas. 

Em João Pessoa, no 
primeiro dia, as equipes de 
saúde estão aplicando 325 

testes, distribuídos no Lar da 
Providência (195 testagens); 
Instituto Espírita Nosso Lar 
(72) e na Casa da Divina Mi-
sericórdia (58). Em Cabede-
lo, são 151 testes, sendo 68 
aplicados na Amém, 53 na 
Comunidade Católica Fanuel 
e 30 na Nova Mãe Nazinha. 

No Lar da Providência, 
Bairro dos Estados, estão 
sendo testados 90 idosos e 
105 funcionários. A primei-
ra funcionária a fazer o teste 
foi Maria de Fátima Batista, 
de 52 anos, que trabalha 
na área de serviços gerais. 
“Todo mundo deve ter a 
preocupação de se cuidar 
pra não pegar esse vírus e, 
no meu caso, o cuidado tem 
que ser redobrado. Trabalho 
com idosos aqui no Lar e em 
casa, pois, cuido dos meus 
pais”, disse.  

Para a Irmã Vitória, res-
ponsável técnica pela Enfer-
magem, esta ação é muito 

importante porque propor-
ciona mais segurança no cui-
dado com os idosos e funcio-
nários da instituição. “Desde 
o início da pandemia, nós 
estamos tomando uma série 
de medidas, a exemplo de 
suspender visitas, eventos, 
higienização dos funcioná-
rios e o uso de máscaras, lu-
vas e, se for o caso, até aven-
tal. Tudo isso, para garantir 
a saúde dos nossos idosos e 
dos funcionários. Este teste 
rápido vem nos ajudar mais 
ainda, porque dá um termô-
metro de como está a nossa 
saúde”, observou.

Dona Maria Eliza Batis-
ta, de 74 anos, também fez 
o teste. “É uma maravilha, 
pois, depois desse teste, a 
gente fica sabendo se tem ou 
não o vírus e espero que nin-
guém tenha aqui. Já é uma 
tristeza não receber visita, 
por conta desse coronavírus. 
Minha família vem aqui dei-

xar comida, mas nem entra, 
não pode nem abraçar. Só 
vejo de longe e me comuni-
co apenas por telefone ou 
whatsapp. É uma tristeza 
isso, mas eu sei que vai pas-
sar”, declarou.

Nesta terça-feira (28), 
mais 228 testes serão apli-
cados em João Pessoa, sendo 
107 na Vila Vicentina; 61 na 
Cidade Madura; 35 na Issoan 
Residencial para Idosos e 25 
na Morada Aconchego da Ter-
ceira Idade. Na quarta (29), 
serão aplicados 72 testes, em 
Bayeux, sendo 26 no Lar de 
Longa Permanência para Ido-
sos; 19 na Associação Filan-
trópica Casa Idoso Viver Bem; 
18 no Abrigo Refúgio em Je-
sus e nove na Casa de Repou-
so Oásis da Terceira Idade. 

Em Mari, a testagem 
será na próxima quinta-fei-
ra (30), para 11 idosos da 
Associação Voluntária dos 
Idosos de Mari (Avim).As equipes de saúde estão aplicando 325 testes nos lares de longa permanência que abrigam os idosos
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Corporação já planeja operação especial para o feriadão de 1o de maio, começando na noite de quinta-feira

Polícia prende mais de 140 
pessoas no final de semana

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Homem 
descumpre 
medidas 
protetivas

A Delegacia da Mu-
lher de Campina Grande 
prendeu, neste fim de 
semana, um homem que 
descumpriu as medidas 
protetivas e importunou 
a ex-companheira, che-
gando a forçar o portão da 
casa dela. A prisão aconte-
ceu após  a vítima acionar 
a polícia através do apare-
lho celular do SOS Mulher, 
serviço prestado pelas 
Delegacias da Mulher em 
todo o estado para vítimas 
em situação de risco.

“Sábado, os agentes 
da delegacia visualizaram 
a chamada ‘alerta ver-
melho’ do SOS, através 
do aparelho cedido para 
a vítima. De imediato fo-
ram ao endereço onde a 
mulher informou que o 
suspeito, um homem de 
50 anos, descumpriu a 
medida protetiva, indo até 
a casa dela, onde forçou o 
portão para entrar, no iní-
cio da madrugada”, relatou 
a delegada Maíra Araújo.

Segundo a vítima, 
disse a delegada, o ho-
mem enviou uma mensa-
gem pelo celular, pois não 
conseguiu entrar na casa. 
“Diante dos fatos, os agen-
tes saíram em diligência 
e conseguiram prender 
o agressor na residência 
dele, ainda em situação de 
flagrante”, concluiu.

Além da própria víti-
ma, qualquer pessoa pode 
fazer uma denúncia de 
violência doméstica, atra-
vés do disque-denúncia 
da Polícia Civil (197), 190 
(PM), ou o 180 (o número 
nacional de combate à vio-
lência contra a mulher).

A Polícia Militar está pla-
nejando uma operação espe-
cífica para o fim de semana 
do feriado do dia do trabalha-
dor e ações para os últimos 
dias de abril. Somente nesse 
último fim de semana deste 
mês foram conduzidas 142 
suspeitos de crimes até as 
delegacias, durante as ações 
e operações realizadas pela 
corporação, no último fim de 
semana de abril, na Paraíba. 
No período, foram apreendi-
das 17 armas de fogo e recu-
perados 34 veículos rouba-
dos, entre carros e motos.

Os números são da Coor-
denadoria de Estatística e 
Avaliação (EM/7) da PM e 
apontam que, além das pri-
sões, o último fim de semana 
de abril registrou uma queda 
de 42,2% no número de rou-
bos, quando comparado com 
o mesmo período do ano pas-
sado, com 57 casos a menos 
em relação ao último fim de 
semana de abril de 2019.

A PM realizou as opera-
ções Cidade Segura, Nômade e 
Malhas da Lei, com atividades 
sendo realizadas da noite da 
sexta-feira (24) até a madru-
gada desta segunda (27). Dos 
142 detidos, 111 eram adultos, 
21 adolescentes e 10 foram em 
cumprimento a mandados de 
prisão. Os suspeitos foram fla-
grados praticando crimes de 
roubo, homicídio, porte ilegal 
de arma, tráfico de drogas, vio-
lência doméstica, entre outros.

Entre as 17 armas apreen-
didas, estavam dois revólveres 
que seriam usados em um ti-
roteio, marcado para aconte-
cer na noite do sábado (25), 
na cidade de Taperoá. Nessa 
operação foram presos dois 
detentos do Presídio do Monte 
Santo, onde cumprem pena por 
crimes como tráfico de drogas, 
roubo e posse de arma no re-
gime semiaberto, mas estavam 
liberados do retorno à unidade 
prisional por causa da pande-
mia do novo coronavírus. Armas, drogas, dinheiro e outros materiais ilícitos foram apreendidos com os presidiários em Taperoá

O veículo somente foi parado após os policiais conseguirem furar um dos pneus

Policiais Militares, agentes do IBAMA e Funai participaram da ação

Foto: PMPB

Foto: PF

Foto: PRF

Detentos deixam presídio e tentam matar inimigos em Taperoá
Dois detentos do regime se-

miaberto que saíram do Presídio 
do Monte Santo, em Campina 
Grande e estavam liberados 
do retorno à unidade prisional 
por causa da pandemia do co-
vid-19 foram presos na tarde de 
sábado, 25, no momento que 
se preparavam para promover 
um confronto contra um grupo 
rival. A prisão aconteceu na ci-
dade de Taperoá e com a dupla 
a Polícia Militar apreendeu dois 
revólveres, 30 munições que 
seriam usadas no tiroteio, um 
capuz tipo balaclava, balança 
de precisão, maconha embru-
lhada em tablete e papelotes, 
além de dinheiro.

Dando continuidade a ope-
ração os policiais do destaca-
mento de Taperoá, já no domin-
go, 26, apreenderam no bairro 

São José vinte cartuchos de mu-
nição de espingarda, estojos de 
munição de revólver, dinheiro, 
material para embalar drogas, 
uma quantidade de crack e 
mais uma touca tipo balacla-
va. A ação teve o objetivo de 
desarticular grupos criminosos 
que estariam em disputa pelo 
tráfico, naquela cidade do Cariri 
paraibano. O material seria de 
um dos bandos envolvidos em 
tiroteios nos últimos dias, no 
município. 

Na ação desse domingo foi 
presa uma mulher de 40 anos. 
Ela estava guardando o mate-
rial em casa e seria responsável 
também por dar apoio a um dos 
grupos, inclusive os estojos de 
revólver teriam sido usados em 
um tiroteio que aconteceu no 
mesmo dia.

Segundo a PM, o confronto 
estava marcado para a noite 
do sábado  naquela cidade do 
Cariri paraibano. A prisão dos 
homens aconteceu durante a 
tarde e na ação Nas buscas 
pelos acusados, foi presa uma 
mulher, de 22 anos, que estava 
guardando as drogas e o di-
nheiro em casa, e um homem 
de 20, que prestou auxílio aos 
criminosos para se esconderem 
da polícia.

Reincidentes
Um dos presidíarios tem 24 

anos e cumpre pena por tráfico 
de drogas, roubo e posse de 
arma. O outro de 23 anos foi 
condenado por roubo.

Conforme informações do 
sargento Anchieta, da 4ª Com-
panhia do 3º BPM, o grupo es-

taria envolvido em uma disputa 
entre grupos rivais, ligados ao 
tráfico de drogas. “Houve um 
tiroteio entre esses dois grupos, 
na última quarta-feira, 22, e 
nesse sábado seria uma espécie 
de revanche, com a presença 
desses dois detentos do regime 
semiaberto, que vieram da ci-
dade de Campina Grande com 
armas e munições para confron-
tar os rivais.

De posse da informações 
foi feito levantamento, então 
“fizemos essa ação que resultou 
na prisão dos acusados e evitou 
o tiroteio que eles planejaram 
promover aqui em Taperoá”, 
detalhou o sargento.

Os quatro presos na ação 
e todo o material apreendido 
foram levados para a Delegacia 
de Polícia Civil, em Teixeira.

Suspeito de estelionato procurado 
pela justiça é preso em João Pessoa

Homem com carro roubado foge da 
Polícia e acaba detido em Campina

Um suspeito de 30 anos, 
que estava com um manda-
do de prisão em aberto pelo 
crime de extorsão, foi preso 
na madrugada desta segun-
da-feira, durante rondas rea-
lizadas pela Polícia Militar no 
bairro de Tambaú, em João 
Pessoa. Ele foi abordado em 
frente a agência da Caixa Eco-

nômica Federal, no fim da 
Avenida Ruy Carneiro.

O mandado de prisão con-
tra o acusado tinha sido expe-
dido pela Vara de Execução Pe-
nal de João Pessoa na semana 
passada e tinha validade até o 
ano de 2028. Ele estava usan-
do uma tornozeleira eletrôni-
ca, pois havia sido preso por 

tráfico de drogas no último dia 
10 de março e recebeu o bene-
fício da lei para responder ao 
crime em liberdade, mediante 
o uso do equipamento de mo-
nitoramento.

Os policiais da Compa-
nhia Especializada em Apoio 
ao Turista (CEATur) passa-
vam em rondas pelo local e 

perceberam quando o suspei-
to tentou se esconder da guar-
nição. Durante a abordagem e 
consulta da identificação do 
acusado, foi descoberto que 
ele estava sendo procurado 
pela Justiça. 

O preso foi apresentado 
na Central de Polícia Civil, no 
Geisel.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral na Paraíba recuperou na 
manhã de ontem, em Campina 

Grande um veículo roubado e 
prendeu o motorista  após de-
sobedecer ordem de parada, no 

km 142, da BR-230 e fugiu por 
cerca de 10 quilômetros. 

Houve a perseguição a 
picape Fiat Toro, placas PNT-
7544-Natal-RN que fugiu em 
alta velocidade em direção a 
Campina Grande, onde pegou 
a Avenida Brasília pela contra-
mão, avançou sinais de trânsito 
fechados, até acessar a Avenida 
Canal e só parou quando teve 
os pneus do veículo furados 
por disparo de arma de fogo, 

que foi uma ação necessária em 
virtude do risco de ocorrer um 
acidente grave no local. Os po-
liciais esperaram um momento 
apropriado para realizar o dis-
paro com maior precisão, evi-
tando possíveis falhas.

O veículo apreendido com 
o jovem de 20 anos é clonado, 
segundo a polícia de outro car-
ro que havia sido roubado no 
mês passado em João Pessoa. 
Ele portava documento falso.

Fora de época

PF coibe pesca de 
lagosta no defeso

O período de defeso 
da lagosta vai de dezembro 
a maio em todo o litoral 
brasileiro, portanto nesse 
período a pesca do crustá-
ceo é proibida. Essa deter-
minação estabelecida por 
ato normativo do Ibama 
não estava sendo cumpri-
da em Baia da Traição. 

Na manhã desse do-
mingo, 26, agentes da Po-
lícia Federal, com apoio de 
policiais do Batalhão Am-
biental da PM, da Funai e do 
próprio Ibama realizaram a 
Operação ‘Pieu’ com objeti-

vo de combater a pesca ile-
gal do crustáceo. Não houve 
prisão em flagrante.

A Operação investiga 
pessoas que realizam a 
pesca de lagosta no perío-
do de defeso. Os investi-
gados poderão responder 
pelo crime de pesca ilegal, 
cuja pena atinge três anos 
de detenção. ‘Pieu’, nome 
dado a operação reali-
zada em Baia da Traição 
significa uma espécie de 
espada metálica e pontia-
guda, utilizada para a caça 
da lagosta.
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Ruas alagadas, desabamento de barreira e queda de árvore foram alguns efeitos do período chuvoso em JP

A cidade de João Pes-
soa atingiu ontem o nível 
de 94 milímetros de chu-
va em 12 horas, segundo 
a Defesa Civil Municipal. 
Por isso, alguns transtor-
nos ocorreram na Capital 
paraibana. De acordo com 
a Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
(Semob), durante a ma-
nhã dessa segunda-feira, a 
barreira por trás do Clube 
Cabo Branco, em Miramar, 
cedeu e uma quantidade 
significativa de vegetação e 
terra desceu e se espalhou 
pela avenida Epitácio Pes-
soa, interditando a pista no 
sentido Centro-praia.

No final da manhã, as 
equipes da Semob estive-
ram no local para orientar 
o trânsito e a Empresa de 
Limpeza Urbana (Emlur) 
realizou a limpeza da via. 
De acordo com o coorde-
nador da Defesa Civil, Noé 
Estrela, foi uma grande 
quantidade de chuva ocor-
rida em pouco tempo. Por 
isso, foi realizada a desobs-
trução de algumas galerias 
da cidade para minimizar 
os problemas em alguns 
espaços.

“Quando a chuva passa 
dos 50 milímetros a gen-
te começa a ter um deter-
minado cuidado. A Defesa 
Civil começa a se preparar 
porque o sistema de gale-
rias não consegue absor-
ver tanta água ao mesmo 
tempo, em um espaço de 
tempo tão curto. Por isso, 
houve alguns pontos que 
realmente alagaram”, expli-
cou o coordenador.

Além disso, a Semob in-
formou que diversos pontos 
da cidade ficaram com acú-
mulo de água ou semáforos 
apagados, tais como as ave-
nidas Ruy Carneiro, Cabo 
Branco, Hilton Souto Maior, 
Waldemar Galdino Nazia-
zeno (próximo à Central 
de Polícia), além das Ruas 
Edvaldo Bezerra Cavalcanti 
Pinto (Rua da Mata, no Cabo 
Branco), a Francisco Leocá-
dio Ribeiro Coutinho ( Ae-
roclube), dentre outras.

Na BR-230
Já no início da tarde, 

outro problema ocorreu. 
Desta vez, uma árvore 
caiu no lado direito da BR-
230, no sentido João Pes-
soa-Cabedelo, logo após o 
Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena. Conforme a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
o km 16 da BR foi comple-
tamente interditado, ge-
rando confusão no trânsito.

Com isso, a PRF teve 
que se deslocar até o local 
e os veículos foram desvia-
dos para o acesso à avenida 
Rui Carneiro. O Corpo de 
Bombeiros também este-
ve no ponto realizando a 
retirada da árvore, após a 
chegada da Energisa para 
desligar a energia da área. 
Apenas no final da tarde, a 
rodovia foi completamente 
liberada.

A Defesa Civil de João 
Pessoa orienta a população 
que em caso de transtornos 
entre em contato através do 
plantão 24horas pelo nú-
mero 0800 285 9020. Já a 
Semob alerta que os condu-
tores redobrem a atenção 
durante o período chuvoso. 

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Chuvas causam transtornos 
em alguns pontos da Capital

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Açude Boqueirão pode atingir limite máximo

O açude Epitácio Pessoa, loca-
lizado no município de Boqueirão, 
no Cariri paraibano, está com quase 
65% da sua capacidade total, a cerca 
de quatro metros para atingir o seu 
limite máximo, podendo transbor-
dar nos próximos dias. A represa 
é responsável pelo abastecimento 
de cidades como Campina Grande, 
Queimadas, Barra de São Miguel, 
Pocinhos, Caturité, dentre outras, 
além de Boqueirão.

Outros dois açudes ultrapas-

saram sua capacidade máxima e 
transbordaram no último fim de 
semana. Um foi no município de 
Taperoá, o açude Taperoá II (Manoel 
Marcionilo), e o outro foi o Lancha 
I, que fica localizado em Aguiar, no 
Sertão paraibano. Portanto, até o 
momento a Paraíba possui 35 açudes 
com o volume total acima de 100% 
– responsáveis por abastecer cidades 
nas regiões do Seridó e Curimatau, 
Cariri, Alto Sertão e Sertão do Estado. 
Outros 41 açudes paraibanos estão 
com a capacidade a partir de 50% e, 
destes, 13 estão com 80% ou mais 
do seu volume total.

O aumento do volume dos açu-
des é por conta das chuvas que estão 
ocorrendo com frequência no Estado. 
Nos últimos dias, cerca de novos 10 
municípios ultrapassaram a quanti-
dade de 200 milímetros de chuvas 
mensais, de acordo com os dados 
da Agência Executiva de Gestão das 
Águas (Aesa). Para essa semana, 
até sexta-feira (1), de acordo com 
o Instituto Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet), a previsão é de tempo 
nublado, ou parcialmente nublado, 
com pancadas de chuva. As tempe-
raturas devem variar entre a máxima 
de 33°C e mínima de 20 graus. 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Na BR-230, uma árvore caiu e chegou a interditar o trânsito, prejudicando o fluxo João Pessoa-Cabedelo; a situação foi normalizada no final da tarde

Foto: PRF

A Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Se-
durb) da Prefeitura de João 
Pessoa tem até hoje (28) 
para responder à Defenso-
ria Pública do Estado (DPE
-PB) sobre as condições de 
trabalho dos coveiros que 
sepultam as vítimas de ca-
sos suspeitos ou confirma-
dos do novo coronavírus.

O ofício, dirigido ao 
secretário Zennedy Bezer-
ra, foi encaminhado pelas 
coordenadoras do Núcleo 
de Mediação em Saúde, Re-
médios Mendes, e do Núcleo 
de Direitos Humanos e da 
Cidadania, Lydiana Cavalcan-
te. Apesar de, segundo a de-
fensora Remédios Mendes, o 
documento ter sido enviado 
pelo e-mail da assessoria de 
comunicação da Sedurb há 
cinco dias, o órgão alega não 
ter recebido a notificação – 
por isso ainda não vai se pro-
nunciar oficialmente.  

A Defensoria Pública 
quer saber se esses sepulta-
mentos obedecem às normas 
da nota técnica 02/2020 da 
Agência Estadual de Vigi-
lância Sanitária (Agevisa), 

além de qual o número de 
profissionais existentes e se 
eles estão recebendo apoio 
psicológico. “Esses trabalha-
dores estão numa situação 
vulnerável e devem seguir 
criteriosamente as recomen-
dações de precaução no ma-
nejo dos corpos para não se 
contaminar. Para tanto, têm 
que usar equipamentos de 
proteção individual forneci-
dos pela Prefeitura. Não bas-
ta isso, também devem ser 
assistidos psicologicamente, 
dada a excepcionalidade dos 
funerais realizados neste 
contexto da pandemia”, justi-
fica Remédios.

De acordo com o Bole-
tim Epidemiológico divulga-
do pela Secretaria Estadual 
de Saúde ontem, João Pessoa 
concentra 410 dos 633 re-
gistros de contaminação, dos 
casos em todo o Estado. A 
Capital conta com oito cemi-
térios: São José (Cruz das Ar-
mas), Nossa Senhora da Pe-
nha (Penha), Senhor da Boa 
Sentença (Varadouro), Cristo 
Redentor (Cristo), Santa Ca-
tarina (Bairro dos Estados) e 
São Sebastião (Muçumagro), 
mais dois privados: Jardim 
Mangabeira e Parque das 
Acácias (José Américo).

Prefeitura deve prestar assistência a coveiros
Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

n Manter a urna funerária fechada 
durante todo o velório e funeral, 
evitando qualquer contato (toque/
beijo) com o corpo em qualquer 
momento;
n Disponibilizar água, sabão, papel toa-
lha e álcool em gel a 70% para higieni-
zação das mãos durante todo o velório;
n Disponibilizar a urna em local 
aberto ou ventilado;
n Evitar, especialmente, a presença de 
pessoas que pertençam ao grupo de 

risco para agravamento da covid-19: 
idade igual ou superior a 60 anos, 
gestantes, lactantes, portadores de 
doenças crônicas e imunodeprimidos;
n Não permitir a presença de pes-
soas com sintomas respiratórios;
n Caso seja imprescindível, elas devem 
usar máscara cirúrgica comum, perma-
necer o mínimo possível no local e evitar 
o contato físico com os demais;
n Não permita alimentos no local. 
Para bebidas, devem-se observar as 

medidas de não compartilhar copos;
n A cerimônia de sepultamento não 
deve contar com aglomerado de 
pessoas, respeitando a distância 
mínima de, pelo menos, dois me-
tros entre elas, bem como outras 
medidas de isolamento social e de 
etiqueta respiratória;
n Recomenda-se que o enterro 
ocorra com no máximo 10 pessoas;
n Os falecidos devido à covid-19 
podem ser enterrados ou cremados.

OriEntAçõEs dO MinistériO dA sAúdE

Defensoria Pública do Estado deu prazo para que órgão municipal informe sobre apoio psicológico e material de proteção destinado a coveiros

Foto: Agência Brasil



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de abril de 2020

Alunos entraram com ação pedindo cumprimento de Medida Provisória que concede direito em virtude da pandemia

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Cursos de saúde decidem não 
antecipar as colações de grau 

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Algumas Faculdades de 
Medicina de João Pessoa deci-
diram pela não antecipação da 
colação de grau dos estudan-
tes dos cursos de saúde que se 
adequam à Medida Provisória 
(MP) nº 934 de 2020. Segundo 
a MP, as universidades podem 
antecipar a formação de alu-
nos do último período dos cur-
sos de Medicina, Enfermagem, 
Fisioterapia e Farmácia, que 
estejam com 75% da carga 
horária concluída. Por outro 
lado, a decisão das faculdades 
tem causado polêmica entre 
os estudantes que desejam a 
antecipação para contribuir 
profissionalmente no perío-
do de pandemia causado pela 
covid-19. 

O estudante do último pe-
ríodo de Medicina, Victor Es-
pínola, iria se formar em julho 
deste ano. No entanto, devido 
às paralisações realizadas por 
conta do período de quaren-
tena obrigatório, o aluno não 
sabe quando conseguirá colar 
grau. Ele e mais 71 colegas do 
curso de Medicina entraram 
com uma ação contra o Centro 
Universitário de João Pessoa 
(Unipê), solicitando pela ante-
cipação da colação de grau. “A 
maioria dos alunos do último 
período de medicina se inscre-
veram para o programa Mais 
Médicos, para concluir a ins-
crição a gente teve que entrar 
na justiça, por não ter o CRM. 
Na medida em que foi deferido 
nosso pedido, nós tentamos 
entrar com a antecipação da 
colação de grau, de forma 
extrajudicial, inicialmente, 
solicitamos o Unipê que eles 
antecipassem nossa colação 
de grau. Pela demora, nós 
entramos com um processo”, 
explicou. 

Uma das alegações dos 
estudantes é a MP nº 934, 
publicada no último dia 1º 
de abril pelo Governo Fede-

ral. A medida possibilita a 
abreviação de cursos da área 
de saúde, incluindo o de Me-
dicina. De acordo com Victor, 
os estudantes se inscreveram 
no programa Mais Médicos, 
mesmo sem ter terminado o 
curso, na intenção de ajudar 
o país nesse período de pan-
demia. “Estamos insistindo em 
colar grau. As nossas ativida-
des estão suspensas, nós não 
estamos fazendo nada nesse 
momento. A incerteza é, quan-
do a gente vai colar grau? Se 
existe a necessidade de mé-
dicos de todas as prefeituras 
e estados e o governo federal 
necessita de profissionais, en-
tão por que não dar a nossa 
colação de grau?”, disse.

Sem diálogo
Eles ainda acusam o Cen-

tro de Ensino de não ter diá-
logo com os estudantes que 
estão fazendo as solicitações. 
“O Unipê está se negando a ter 
diálogo com a gente, o único 
diálogo que estamos tendo é 
com a justiça. Eles dizem que 
não temos a carga horária com-
pleta e que isso faz com que 
a gente seja incapaz de atuar 
como médicos. Mas eles não 
levam em consideração que a 
carga horária do Unipê é supe-
rior à carga horária que o MEC 
preconiza. É verdade que nós 
não completamos a carga horá-
ria prevista para esse período, 
mas nós já temos como carga 
horária muito mais do que o 
mínimo que até a universidade 
preconiza”, ressaltou.

Foto: Divulgação

Setenta e dois estudantes de Medicina do Unipê entraram com ação argumentando que só assim poderão contribuir profissionalmente com ações contra a covid-19

No dia 7 de maio

SBPC convoca marcha virtual pela ciência
 Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência (SBPC) e 
entidades de todo o país ligadas 
à CT&I realizam a Marcha Vir-
tual pela Ciência no Brasil. O ob-
jetivo da manifestação é chamar 
a atenção para a importância da 
ciência no enfrentamento da 
pandemia de covid-19 e de suas 
implicações sociais, econômicas 
e para a saúde das pessoas. A 
manifestação será realizada ao 
longo do dia 7 de maio e com 
atividades pelos canais da SBPC 
no Facebook e no YouTube.

A atividade recebe o apoio 
do Governo do Estado da Paraí-
ba, por meio da Secretaria de 
Estado da Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia e da Fundação 
de Apoio à Pesquisa da Paraíba 
(Fapesq-PB).

A Marcha terá como des-
taques a importância do iso-
lamento social, recomendado 
pela OMS, sociedades científicas 
e da área da saúde, cientistas, 
médicos e especialistas; a crise 
da ciência no Brasil e a redu-

ção drástica dos recursos para 
CT&I, em particular recursos 
que ajudem no enfrentamento 
da grave crise sanitária e eco-
nômica; o desmonte dos sis-
temas públicos de educação e 
saúde, em particular pela ação 
da Emenda Constitucional 95, e 
as ameaças antidemocráticas à 
liberdade de ensino e pesquisa; 
entre outras.

Como participar
Ao longo da semana que 

antecede a manifestação, a 
SBPC divulgará vídeos e de-
poimentos escritos de todos 
os amigos da ciência convo-
cando para a Marcha. Todos 
podem participar desta etapa 
da campanha de produção de 
depoimentos curtos. 

Algumas sugestões de 
perguntas que os participantes 
podem responder são: por que 
a ciência é importante para o 
enfrentamento da pandemia? 
Por que o isolamento social é 
uma ação fundamental neste 

momento? Que outras medi-
das devem ser adotadas? Se 
a ciência brasileira tivesse 
um orçamento mais adequa-
do, poderíamos estar melhor 
preparados para o enfrenta-
mento da pandemia? Como a 
sua pesquisa contribui para o 

conhecimento e enfrentamen-
to do coronavírus?

O vídeo deve ter duração 
de 30 segundos a um minuto. 
O participante deve se apre-
sentar brevemente no início 
– nome, atividade que desen-
volve e que instituição repre-

senta. O depoimento pode ser 
gravado em celular mesmo, em 
alta definição, com o aparelho 
na horizontal. Todos os vídeos 
da campanha serão disponi-
bilizados em uma playlist na 
TV SBPC, no YouTube, e nas 
redes sociais da SBPC (Face-

book, Twitter e Instagram: @
SBPCnet). Os depoimentos po-
dem ser enviados para o e-mail 
oficial da Marcha Virtual pela 
ciência: marchavirtual@sbpc-
net.org.br.

Reforço para ciência
A Marcha Virtual pela Ciên-

cia visa reforçar essa luta que já 
dura anos por recursos adequa-
dos para o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia, e para a 
saúde e educação no país, e reite-
rar os termos do ‘Pacto pela Vida 
no Brasil’, publicado em 7 de abril. 

O documento, elaborado 
por diversos organismos, e 
que ganhou apoio de mais de 
uma centena instituições e as-
sociações, pede união de toda 
a sociedade, solidariedade e 
conduta ética e transparente 
do governo, tomando por base 
as orientações da ciência e dos 
organismos nacionais e inter-
nacionais de saúde pública no 
enfrentamento da pandemia de 
coronavírus.

O objetivo é chamar a atenção para a importância da ciência no enfrentamento da pandemia de covid-19

Foto: Agência Brasil

Instituição afirma que tem poder sobre o tema 
Em resposta ao jornal A União, o 

Unipê afirmou que as Instituições de 
Ensino Superior têm a possibilidade 
de abreviar ou não a duração dos 
cursos, segundo a Medida Provisória 
e que o Centro de Ensino decidiu por 
não conceder a solicitação dos alunos. 
“Após análise da grade curricular 
e dos requisitos determinados pela 
DCN – Diretriz Curricular Nacional, 
que estabelece outros quesitos, além 
da carga horária, dentre eles o per-
centual mínimo de estágio obrigató-
rio dos alunos, o Unipê informa que 
decidiu, com base na estrutura dos 
cursos ofertados e com a autonomia 
universitária, objetivando a seguran-
ça e saúde dos alunos e população, 
por não conceder a antecipação da 
conclusão do curso, devendo os alu-
nos concluírem as aulas pendentes e 
obterem as respectivas aprovações 
para que de fato possam ter asse-
gurados a capacidade laborativa da 
profissão”, diz nota. 

A reportagem de A União entrou 
em contato com outras faculdades 
com os cursos de Medicina, Enfer-
magem, Fisioterapia e Farmácia de 
João Pessoa para saber se elas irão 
ou não antecipar a colação de grau 

de seus alunos, segundo sugere a 
MP. A Faculdade de Ciências Médicas 
respondeu afirmando que não irá 
se pronunciar sobre o assunto. Já a 
Facene/Famene e a Universidade 
Federal da Paraíba, não responderam 
às inúmeras tentativas de contatá-los 
via telefone. 

Entenda a Medida Provisória 
A advogada Emily Farias expli-

cou que as Medidas Provisórias são 
utilizadas em casos de relevância e 
urgência, como o período de crise da 
pandemia em que estamos vivendo. 
“É um instrumento com força de lei 
(equipara-se a uma lei, por ora) e 
produz efeitos imediatos (por isso é 
utilizada em casos de relevância e ur-
gência), ainda que necessite da apro-
vação do Congresso Nacional para se 
tornar lei de forma definitiva”, disse. 

A especialista esclareceu que 
a MP nº 934 de 2020 estabelece 
normas que serão observadas pelas 
instituições de ensino durante a situa-
ção de emergência de saúde pública 
causada pela covid-19. A medida tem 
o objetivo de liberar mais profissionais 
de saúde para ajudar a combater a 
propagação do novo coronavírus e 

contribuir no tratamento dos pacien-
tes infectados. 

No entanto, a advogada afirma 
que, a princípio, as universidades não 
têm obrigação de adiantar a formatu-
ra dos estudantes. “A MP não expressa 
essa obrigatoriedade em momento 
algum. Seu texto diz apenas que “a 
instituição de educação superior po-
derá abreviar a duração dos cursos” 
(MP 934, Art. 2º, parágrafo único), 
respeitando a autonomia dos esta-
belecimentos de ensino sobre a exe-
cução de suas atividades”, comentou. 

Por outro lado, no caso de recusa 
da instituição os estudantes que de-
sejam a antecipação da colação de 
grau têm algumas alternativas para 
conseguir o direito. “Já que a própria 
MP não impõe uma obrigação, o 
meio eficaz de fazer surgir a obriga-
ção é por meio de uma ação judicial. 
Geralmente, é feito um pedido de 
antecipação da tutela, que, se for 
aceito, obrigará a instituição de forma 
imediata, antes mesmo de ouvir suas 
razões para negar a antecipação do 
curso; caso seja recusado, seguir-se-á 
o rito processual para que se avalie 
melhor se o direito deve ou não ser 
concedido”, explicou. 

Uma das alegações dos 
estudantes é a MP nº 
934, que possibilita a 

abreviação de cursos da 
área de saúde, incluindo 

o de Medicina.
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Com cerca de 30 colaboradores, página aborda temáticas ligadas à literatura, música, artes plásticas e cinema

Blog dedicado a Carlos Romero 
ganha nova estrutura editorial

Um espaço virtual re-
centemente remodelado, que 
já se tornou numa opção de 
ambiente na área da cultura, 
principalmente nesse atual 
período de isolamento social 
devido ao covid-19. Trata-se 
do blog Carlos Romero – Am-
biente de Leitura, que abriga 
textos devidamente ilustrados 
e escritos por diversos autores, 
abordando variados temas e 
segmentos, a exemplo da lite-
ratura, artes plásticas, cinema, 
música e até o problema que 
surgiu com a pandemia.

Há um mês, quando foi 
atualizado, a média de acesso 
diária é de entre duas e três 

mil, o que perfaz, ao longo des-
se período, um total de cerca 
de 70 mil visualizações.

“A quantidade de aces-
sos foi uma excelente surpre-
sa para nós e já percebemos 
os comentários positivos 
postados nas redes sociais”, 
conta o arquiteto e bacharel 
em Música, Germano Rome-
ro, um dos administradores 
do blog e filho de Carlos Ro-
mero (1924-2019). “A inter-
net nunca foi tão usada como 
agora e, com esse confina-
mento social provocado pela 
pandemia, o blog ganhou 
visibilidade nesse momento 
propício. Mas também a fei-
ção do blog é adaptável para 
qualquer dispositivo, se ade-
qua a qualquer formato de 

tela e o blog ainda se propõe 
– e faz isso – a ser um espaço 
para novos talentos da lite-
ratura”, comentou.

Germano também pon-
tuou que o fechamento de 
vários jornais impressos na 
Paraíba nos últimos anos 
contribuiu para que o blog 
se tornasse numa opção para 
aqueles que gostam de es-
crever e ler. Para a página na 
internet, cerca de 30 autores 
contribuem enviando seus 
textos para publicação.

Um exemplo de quem 
se alegrou com o blog re-
formulado foi o pintor e 
escritor Célio Furtado. “Ele 
tinha deixado de escrever, 
há algum tempo, e, quando 
soube da existência do blog, 

se entusiasmou com o pro-
jeto, voltou a escrever e ago-
ra é um dos colaboradores”, 
disse Germano Romero, que 
também é colunista do jor-
nal A União.

Carlos Romero – Ambien-
te de Leitura foi criado há 12 
anos pelo webdesigner Davi 
Lucena, um “grande amigo” 
e companheiro de viagens de 
Carlos Romero, para quem 
o deu de presente. “Meu pai 
ficou encantado e passou a 
postar os textos, as crônicas 
que publicava, inclusive em 
A União, no blog, que tinha 
apenas o seu nome. Ele não 
teve dificuldade em divulgar, 
pois sempre que viajava para 
a Europa, por exemplo, pedia 
o iPad. Em certa ocasião, ele já 

tinha lançado o desafio de que 
nenhum outro jornalista tinha 
escrito mais do que ele para A 
União, no qual ingressou em 
1945, quando o superinten-
dente era João Lélis de Luna 
Freire, para trabalhar redi-
gindo telegramas. Depois, a 
convite de Silvino Lopes, pas-
sou a trabalhar na redação do 
jornal, onde foi jornalista de 
batente e escreveu crônicas 
e contos. Ele dizia que apren-
deu a escrever em A União”, 
lembrou o filho.

Com o passar do tempo, 
Germano relatou que David 
Lucena foi acrescentando 
ao blog outros assuntos que 
eram afins ao perfil de Carlos 
Romero, a exemplo de músi-
ca, ópera, cinema e idioma. 

“A coisa foi tomando corpo 
e mais acessos foram sendo 
registrados no blog. Até um 
mês antes de falecer no hos-
pital, em um desenlace mui-
to suave, em janeiro do ano 
passado, aos 95 anos de ida-
de, ele escrevia para o blog”, 
disse ele.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o blog

Espaço virtual está aberto para textos de novos colaboradores
Germano Romero res-

saltou que a atualização do 
Carlos Romero – Ambiente 
de Leitura, que se abriu para 
uma nova identidade gráfica 
à participação e colabora-
ção de autores diversos, é 
“uma forma de homenagear 
e manter acesa a afinidade” 
do seu saudoso pai com as 
letras. Ele disse que, desde a 
criação do site, há 12 anos, 
já se registraram, ao longo 
desse período, mais de 10 
milhões de acessos.

“Com o desenlace de 
meu pai, há pouco mais de 
um ano, o site ficou sem no-
vos textos, mas permaneceu 
com seu vasto acervo bastan-
te acessado. Essa populari-
dade estimulou o criador do 
blog a reformulá-lo em nova 
arquitetura gráfica, com um 

layout bonito, extremamente 
interativo, ‘responsivo’ com 
ampla capilaridade para 
todas as redes sociais, adap-
tável às diversas interfaces 
e dispositivos de leitura sob 
uma plataforma de compar-
tilhamento interno e externo 
com o mundo inteiro”, infor-
mou Germano.

Nessa nova fase, o blog 
passou a incluir e divulgar 
textos dos colegas de litera-
tura do pai, imortal da Aca-
demia Paraibana de Letras 
(APL). “Não somente os ta-
lentos consagrados como os 
que ainda são pouco conhe-
cidos, como forma de estí-
mulo”, analisou. “A iniciativa 
foi propícia e oportuna ao 
momento de reclusão reco-
mendado pelas autoridades 
sanitárias, diante da pande-

mia do covid-19, como tam-
bém ao crescente interesse 
da população mundial pelo 
ambiente cibernético diante 
do fechamento e migração 
de jornais impressos para a 
plataforma digital”.

Ele também fez questão 
de garantir que o espaço vir-
tual está aberto a sugestões 
e novos colaboradores. “Os 
textos são submetidos à apre-
ciação de um pequeno conse-
lho editorial que recomenda 
evitar expressões vulgares 
e assuntos que destoem do 
perfil de seu patrono”, ressal-
vou Germano Romero.

O Ambiente de Leitura leva 
o nome de um dos mais corte-
jados cronistas paraibanos e 
abriga colaboradores perma-
nentes e eventuais, a exemplo 
de Sérgio de Castro Pinto, 

Juca Pontes, Adriano de Léon, 
Milton Marques Júnior, Alberto 
Lacet, Ana Adelaide Peixoto 
Tavares, José Nunes, Ana Elvira 
Steinbach, Ângela Bezerra de 
Castro, Clóvis Roberto, Douglas 

Antério, Francisco Gil Messias, 
Mercedes Cavalcanti, José Má-
rio Espínola, Octávio Caúmo, 
Stelo Queiroga, Waldemar José 
Solha, Thomas Bruno Oliveira e 
Josinaldo Malaquias.
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Carlos Romero ao lado do seu filho Germano, um dos administradores do blog

Imortal da Academia Paraibana de Letras 
(APL), o escritor Carlos Romero (1924-
2019) abrigava vários de seus textos no 
blog, criado em 2008
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Desde a época em que militava no Ministério 
Público (e lá se vão algumas décadas) que escuto 
queixas sobre discriminação das mulheres no Ju-
diciário. Antes não havia uma desembargadora no 
TJ paraibano. Juízas, duas ou três. Apesar do enor-
me progresso que se alcançou nessa área, ainda há 
muita discriminação! No último 8 de março toda a 
Imprensa nacional noticiou protestos nesse sentido. 
Já encontrei promotores que subestimam as colegas 
por serem mulheres. Na maioria dos Estados, não há 
diferenças de cargo, mesmo porque todos (homens 
e mulheres) são concursados. Algumas reclamam 
que “é o desafio do dia a dia, de quem desafia tua au-
toridade simplesmente porque tu és mulher. Mas as 
mudanças já são visíveis: as listas de aprovação de 
concursos públicos já têm mais mulheres do que ho-
mens. Na Defensoria, há mais mulheres. Somos cada 
vez mais defensoras”.

Conforme a estatística diária do Conselho Feder-
al da OAB, aproximadamente 48% dos profissionais 
em território nacional são do sexo feminino. Estima-se 
que, até 2023, vão existir mais mulheres advogadas do 
que homens no Brasil. De acordo com o CNJ, porém, 
na magistratura brasileira elas ainda são minoria – rep-
resentam apenas 38% dos cargos, apontam os números 
de 2019. O período de maior entrada das mulheres na 
magistratura se deu entre as décadas de 1990 e 2000. 
Nesses dois intervalos de tempo, as mulheres chegaram 
a representar, respectivamente, 38% e 41% do total de 
juízes ingressantes no 1º grau da carreira.

Entre os três poderes, o Judiciário é o menos 
desigual na divisão dos cargos entre os gêneros – mas 
este número cai para 19% se contarmos apenas os tribu-
nais superiores. Quanto mais alto o cargo, mais decisões 
subjetivas afastam as mulheres de ocupá-lo.

Mercado de trabalho
Resumimos, aqui, três depoimentos de mulheres 

que se destacaram nessa área.
A promotora de justiça: “A trajetória da mulher é 

completamente diferente da trilhada pelos homens. 
Cada uma tem suas peculiaridades e obstáculos a ultra-
passar. Entendo que a trajetória da mulher tem mais de-
safios. Inicialmente, porque nossa presença no mercado 
de trabalho é historicamente mais recente. Em segundo 
lugar, porque o mercado de trabalho, a sociedade e as 
próprias mulheres estão se adaptando às necessidades 
de tratamento igualitário”.

A juíza estadual: “O concurso em que fui aprovada, 
em 1994, chamou a atenção da imprensa da época: 
as quatro primeiras colocadas eram mulheres. Essa 
reação demonstra que havia um estranhamento ini-
cial, que talvez só tenha sido superado por eu ter uma 
crença: eu era juíza e o jurisdicionado contava com a 
minha atuação”.

A defensora pública: “Já era difícil na capital, e o in-
terior é ainda mais resistente. Para nós, mulheres, é sem-
pre mais difícil. Mesmo hoje, como corregedora-geral 
da Defensoria, reconheço que enfrentamos desafios 
maiores do que os homens, isso é muito claro. Ainda 
antes de ingressar na área pública, como advogada, en-
frentei mais adversidades por ser mulher.

O lado feminino
da justiça 

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

FernandoArtigo

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

Apesar do progresso, ainda há discriminação das mulheres no Judiciário

André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Em um passado recen-
te, cinéfilos, estudiosos de 
cinema e até diretores e atores 
manifestaram uma tremenda 
preocupação com os serviços 
de streaming: eles estariam 
ignorando os grandes clássi-
cos! É fato! Minutos antes de 
começar a escrever estas mal 
traçadas linhas, fiz uma busca 
por Alfred Hitchcock no catá-
logo da Netflix Brasil. Não há, 
hoje, um único filme do grande 
mestre do cinema, embora 
pessoas próximas tenham ju-
rado, de pés juntos, que viram 
Psicose (1960) por lá em algum 
lugar do passado. Se já esteve, 
não está mais.

E embora não haja nada 
de Hitchcock por lá atualmen-
te, o serviço me oferece obras de Orson Welles (O Estranho, 
de 1946), Fred Zinnemann (Matar ou Morrer, 1952), George 
Stevens (Os Brutos Também Amam, 1953)  e Dennis Hopper 
(Sem Destino, 1969). E para por aí. Afinal, o foco da Netflix se 
divide entre blockbusters contemporâneos, dramas e documen-
tários originais e conteúdo teen. A aba “clássicos” do serviço se 
resume a poucos títulos de não mais de 45 anos de idade, cujo 
carro-chefe são filmes de Steven Spielberg, Tubarão (1975) e 
Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977).

Mas para meu espanto (e alegria), o perfil tem mudado 
no streaming. A começar pela própria Netflix, cuja matriz, nos 
EUA, anunciou uma parceria com a distribuidora MK2, agre-
gando ao catálogo obras de Charlie Chaplin, François Truffaut, 
Jacques Demy, Alain Resnais e Krzysztof Kieślowski, entre 
outros. Domingo passado, os títulos começaram a chegar ao 
catálogo dos países de língua francesa, mas ainda não há pre-
visão de entrar na Netflix Brasil.

Filmes de Chaplin e Truffaut não são corpos estranhos no 
aplicativo do Telecine, por exemplo. Muito provavelmente em 
função do Telecine Cult, no app é fácil encontrar, atualmente, os 
curtas de Chaplin e Domicílio Conjugal (1970) e Amor em Fuga 
(1979), de Truffaut, entre dezenas de clássicos fundamentais da 
história do cinema.

Vi por lá O Sétimo Selo (1957), de Bergman, 2001 - Uma 
Odisséia no Espaço (1968), de Kubrick, Blow-Up: Depois 
Daquele Beijo (1966), de Antonioni, Três Homens em Conflito 
(1966), de Leone, Crepúsculo dos Deuses (1950), de Wilder, e 
nada menos que seis filmes de Fellini, como Noites de Cabíria 

(1957), A Doce Vida (1960) e 
8 e ½ (1963).

Ah, e tem sete filmes de 
Hitchcock, entre eles Ladrão 
de Casaca (1955), Os Pássa-
ros (1963), Trama Macabra 
(1976)  e… Psicose!

Me surpreendeu, nes-
ta quarentena, a injeção de 
clássicos que o Prime Vídeo da 
Amazon recebeu. O menu não 
é de clássicos vultosos, mun-
dialmente reconhecidos, mas 
de pequenas pérolas do terror 
e do faroeste (italiano, ainda 
por cima). Há, por exemplo, 
do cultado Suspiria (1977), de 
Dario Argento, aos bang-bang 
espaguete Requiem Para Matar 
(1967), de Carlo Lizzani, Um 
Homem, Um Cavalo, Uma 

Pistola (1966), de Luigi Vanzi, e Os Quatro da Ave Maria (1968), 
de Giuseppe Colizzi, estrelado por Eli Wallach (Três Homens em 
Conflito) e Bud Spencer (que na sequência faria uma série de 
filmes muito populares com Terence Hill).

Aliás, é no terror que o Prime parece investir bastante. As 
cinesséries Sexta-Feira 13 e Halloween estão lá de clássicos obri-
gatórios como O Bebê de Rosemary (1968, entre outros filmes de 
Polanski), A Bruxa de Blair (1999) e o cult Donnie Darko (2001), 
além de uma farto cardápio dos chamados filmes slasher (tipo 
esses do Jason).

Mas há westerns também da terra de Tio Sam, como o 
celebrado O Último Pistoleiro (1976), de Don Siegel, estre-
lado por John Wayne e Lauren Bacall. Wayne, aliás, também 
comparece com McLintock! (lançado em 1963, no Brasil 
recebeu o título de Quando um Homem é Homem). E o catá-
logo tem até uma versão remasterizada de Jovens Pistoleiros, 
filme de 1988 estrelado Emilio Estevez, Charlie Sheen e 
Kiefer Sutherland.

Além da obrigatória trilogia O Poderoso Chefão (1972-
1990), também vi pelo Prime vários filmes de Bruce Lee, 
como a trilogia O Dragão Chinês (1971), A Fúria do Dragão 
(1972) e O Voo do Dragão (1972), além de Jogo da Morte, 
tanto o primeiro, quanto o segundo, e vários filmes de ação e 
artes marciais dos anos 1980.

Portanto, nesta quarentena, só fica entediado quem quer. 
Nos catálogos dos serviços de streaming há um vasto universo 
de filmes esperando serem (re)descobertos. #fiqueemcasa e 
veja um bom filme!

Streaming se rende aos clássicos

Que coach que nada! Youtuber? 
Digital influencer?  Como passar rímel? 
Prime? Curvex? Corretor? Abrir uma 
empresa? Viajar sozinha? Qual nada! As 
mulheres agora só querem saber das 
vassouras e rodos. E os homens também. 
É hora de arregaçar as mangas e as calças. 
Água e sabão a postos?

Com a crise do coronavírus e o isola-
mento social, muitas famílias tiveram que 
dispensar a diarista e, no confinamento, 
fazerem o serviço doméstico. No meu 
caso, já se vão 35 dias sozinha; a cozinhar, 
limpar a casa, lavar e sem passar. Tare-
fas que não gosto de fazer e não tenho a 
expertise. Mas enfrento.

Sempre me intrigou como que as 
profissionais dão conta de fazer tanta 
coisa em um dia. Faxinar, para mim o 
trabalho mais difícil, já que na cozinha e 
na lavagem de pratos até que vou me vi-
rando. Sem falar que é extenuante, passar 
o dia nesse trabalho braçal. Como não 
dou conta, e não tenho problema algum 
em reconhecer as minhas limitações, li-
guei algumas vezes para a minha diarista 
para perguntar coisas tão óbvias: bota de 
molho? Qual a medida do desinfetante? 
Como não desperdiçar tanta água nos 
azulejos? E ela me indicava o caminho das 
Índias. Eu agradecia alegremente!

E quando percebi, estávamos, as 
amigas, a discutir o passo a passo e as 
vantagens dos Mops; lojas de materiais 
de limpeza; álcool isopropanol; deter-
gente diluído em água? Esponjas? Água 
sanitária? Operação guerra quando chega 
a feira do supermercado – sacos ao lixo; 
verduras e frutas à pia no mergulho da 
limpeza; álcool 70 para borrifar as caixas 
e latas; máscaras e seus usos; luvas?; 
Distâncias; etc. e tal. E cada uma que des-
cobrisse o melhor rendimento, a melhor 
limpeza, o melhor atalho. E a dividir o 
cansaço, o suor, e o calor. 

Fique em casa! Beba em casa! Sim, 
nessas quarentenas, nunca bebemos tan-
to! É cerveja antes do almoço, vinho no 
jantar, um Gin´n T nos finais de semana, 
tudo para fazer de conta que estamos 
levando uma vida anormal/normal. O 
novo normal! E dar umas risadas ner-
vosas, que ninguém é de ferro. O terraço 
tem lá suas vistas ao luar. Tinha planos de 
morar nas alturas. Para avistar o mundo 
e me livrar dos insetos. Mas o que me 
coube do meu latifúndio foi um segun-
do andar. No começo, fiquei triste. Mas, 
claustrofóbica que sou, achei que era o 
destino me fazendo a subir escadas quan-
do o elevador enguiçasse. Já experimen-
tei isso e fiquei a me achar mais sortuda 
do que o pessoal do nono andar.  Aos 
poucos fui descobrindo outros olhares.  
Da varanda vejo a rua como se estivesse 
na calçada – aquele velho hábito inte-
riorano de se prosear ao portão. Coisas 
da Louca da Casa, ou da imaginação. É 
preciso criar subterfúgios para não ficar 
doente antes mesmo do corona.

Tenho rotina. Gosto disso. Mesmo 
depois de aposentada, fico melancólica 
aos domingos à tardinha, achando que 
ainda vou dar aula às sete da matina 
nas segundas-feiras. Quando lembro 
que não, é uma alegria. E agora não é 
diferente. Acordo cedo, mas já com o 
sol alto. Dou bom-dia pelo Facebook 
aos madrugadores Albiege Fernandes e 
Linaldo Guedes (uma na praia, o outro 
no sertão); faço café, leio o jornal, lavo 
louça e vou limpar a casa. Por cômo-

dos, só aguento dois por dia. Depois 
dou início às comidorias, e mais pratos 
pra lavar (meu filho diz que sujo louça 
demais), mas ele não sabe nada! Lá do 
seu trabalho em home office, a visão é 
outra. E vejam que, me descobri cantan-
te! Passo o dia a cantarolar e a assobiar, 
hábito antigo. Lava roupa todo dia, que 
agonia!!! Roupa na máquina, estende, 
guarda, separa. Abre a geladeira, o que 
está se estragando vai pro fogo hoje ou 
vira salada; ou arrumado, ou refogado. 
Lixo lá fora, recicla. Baldes e baldes. 
Superfícies? Tudo contaminado – passa 
álcool. O mesmo com os puxadores, con-
troles, bordas, traves. Água nas plantas 
do terraço, uma borboleta ali pousada... 
Quem será que nos visita? Ao meio-dia 
estou encharcada, morta e exaurida. 
Caio no banho frio. Ali é o meu refúgio. 
Imagino uma cachoeira ao pé da monta-
nha. Entrego-me à água do chuveiro. Ao 
prazer do frescor e dos cheiros bons das 
lavandas e rosas. Almoço. E depois, a 
sesta divina. Sou ágil pela manhã. Acor-
do disposta pra desbravar o dia. E ao 
longo dele vou ficando mais letárgica. A 
tarde foi feita pra outras coisas. Mesmo 
assim, leio, faço bolo, café, lancho, falo 
com amigos ao fone: alguém está grá-
vida, alguém adoeceu, alguém morreu! 
Tento me distanciar. Assisto jornais da 
noite. Eu me informo, me enraiveço com 
a política, me enterneço com os profis-
sionais da saúde, cuido do jantar, tomo 
água de coco, café, chá... e o dia finda. 
Mais um. 

Rezo aos céus força pra continuar 
com essa disposição e bom humor, 
intercalados com lágrimas, agonias e 
uma leve angústia no peito. E conseguir, 
isolada que estou, sobrevier a tanta dor. 
A dor do planeta. O choro do mundo.  
Solidarizo-me! Acho que já posso abrir 
meu canal: Do Lar!

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | colaboradora

Tutorial Doméstico
Da varanda vejo a rua como 

se estivesse na calçada – aquele 
velho hábito interiorano de se 

prosear ao portão

Foto: Divulgação

‘Psicose’, do diretor Alred Hitchcock, obrigatório para quem gosta de cinema



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 28 de abril de 2020 11
Cultura

Editoração: Ada CarinaEdição: Audaci Junior

Mostra de animação infantil 
é disponibilizada na internet

Até o dia 27 de maio, o 
site do Itaú Cultural (www.
itaucultural.org.br) disponi-
biliza a Mostra de Animação 
para Crianças (e todos os pú-
blicos), exibindo 10 títulos 
curtas-metragens das mais 
variadas técnicas, das mais 
tradicionais às mais moder-
na, e produzidos na última 
década no Brasil. Dentre 
as animações, duas vêm do 
Nordeste: Quando a chu-
va vem?, de Pernambuco, e 
Òrun Àiyé: a criação do mun-
do, da Bahia.

Quando a chuva vem?, de 
Jefferson Batista, fala da seca 
que assolou o nordeste entre 
os anos de 1979 e 1985 pelo 
ponto de vista de uma crian-
ça. Já Òrun Àiyé: a criação do 
mundo, de Jamile Coelho e 
Cintia Maria, conta a trajetó-
ria de Oxalá, narrada por Car-
linhos Brown, em sua missão 
para criar o mundo.

Em Menina da Chuva 
(RJ), dirigido por Rosária, 
discute questões como iden-
tidade e preconceito a partir 

da história de uma garotinha 
de cor diferente que sentia 
deslocada, pois não encon-
trava nada semelhante à sua 
tonalidade, até chover, e ela 
descobrir que a sua cor era a 
de um dia de chuva.

Outro com o mesmo 
tema sobre água, Viagem na 
Chuva (GO), realizado por 
Wesley Rodrigues, dialoga 
com a estética do animador 
japonês Hayao Miyazaki, e 
utiliza de poesia ao com-
parar o circo e a chuva, tra-
çando histórias paralelas e 
mostrando como ambos per-
correm um longo caminho 
até seu lugar de destino.

Seguindo a trilha das 
histórias reunidas nesta 
mostra, que por vezes apre-
sentam uma tradição ou 
cultura específicas do país, 
Caminho dos Gigantes (RS), 
de Alois Di Leo, mostra uma 
floresta de árvores gigantes, 
onde uma menina indígena 
desafia o seu destino para 
entender o ciclo da vida.

Para Ver Poesia (PA), da 

dupla de diretores Andrei 
Miralha e Marcílio Costa, 
retrata o olhar da infância 
transformando poeticamen-
te o mundo ao redor. Na his-
tória, um garoto usa a imagi-
nação para compreender as 
coisas, criando um universo 
muito particular em que a 
poesia é a ferramenta de en-
cantamento de sua realida-
de, na Amazônia.

No enredo de Lipe, vovô 
e o monstro (RS), de Felippe 
Steffens e Carlos Mateus, um 
menino vai passar o final de 
semana no sítio dos avós. 
Durante uma pescaria, ele 
conhece um segredo de seu 
avô, e acaba fazendo uma 
nova e inusitada amizade.

No caminho da escola, di-
rigido por alunos do projeto 
de animação Instituto Marlin 
Azuluma, localizado no Espí-
rito Santo, no trajeto entre a 
casa e o colégio uma menina 
faz uma viagem alucinante por 
planetas imaginários e acaba 
perdendo a primeira aula.

Meu melhor amigo (MG), 

dirigido pela cineasta Laly 
Cataguases, mostra uma via-
gem poética, em que um so-
litário garoto dá vida ao seu 
melhor amigo imaginário.

Por fim, Vivi Lobo e o 
quarto mágico (PR), de Isa-
belle Santos e Edu M. Z. Ca-
margo, narra a história da 
garota que dá nome ao fil-
me. A personagem descobre 
uma porta mágica em seu 
quarto e começa a perceber 
dentro dela um processo de 
transformação que a fará 
enxergar a vida de maneira 
diferente.

Artes plásticas

Prêmio EDP prorroga suas inscrições
As inscrições on-line 

para a 7ᵃ edição do Prêmio 
EDP nas Artes foram prorro-
gadas até o dia 8 de maio. A 
página oficial do evento pro-
movido pelo Instituto Tomie 
Ohtake e a EDP disponibiliza 
uma publicação em formato 
PDF, com sugestões sobre or-
ganização e apresentação de 
trabalhos de arte. Este ma-
terial pretende servir como 
uma das fontes possíveis de 
consulta acerca do processo 
de montagem de portfólios.

Idealizado para esti-
mular a produção artística 
contemporânea, o prêmio é 
voltado a jovens artistas de 
todo o Brasil, nascidos ou 
residentes no país há pelo 
menos dois anos, com idade 
entre 18 e 29 anos. Os 10 
selecionados recebem em 
seus ateliês a visita da equi-
pe de jurados, que acom-
panham os artistas na pro-
dução das obras que serão 
expostas. Esse acompanha-
mento implementa também 

os critérios para a escolha 
dos três premiados.

O prêmio culmina com 
a exposição dos trabalhos no 
Instituto Tomie Ohtake, quan-
do na inauguração, em 1° de 
outubro, serão anunciados os 
três premiados, que recebe-
rão bolsas para realizar resi-
dência artística no exterior. 
Na edição anterior, em 2018, 
os premiados foram Marie 
Carangi (PE), Elilson Gomes 
do Nascimento (PE) e Iagor 
João Barbosa Peres (RJ).

Fotos: Divulgação

A literatura não tem a pretensão de curar dores do 
mundo, mas certamente ilumina caminhos. 

(Luiz Ruffato) 

O escritor e jornalista Luiz Ruffato, em artigo pu-
blicado na internet, no dia 19/04, sugere a leitura de oito 
romances e um conto de fadas para o período de pan-
demia. O escritor apresenta um breve resumo de cada 
romance e do conto de fadas. Resolvi também fazer a 
minha lista com a sugestão de leitura de nove livros e 
um conto de fadas. Pensei nos jovens e professores que 
estão em casa aproveitando esse período para ler mais 
um pouco, antes vou citar os livros indicados por Ruffa-
to, eles podem servir de orientação para os adultos: 

1. Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que so-
pra sobre ela, Ignácio de Loyola Brandão; 2. O deserto de tár-
taros, Dino Buzzati; 3. A peste, Albert Camus; 4. Um diário 
do ano da peste, Daniel Defoe; 5. A aranha negra, Jeremias 
Gottheld; 6. O castelo, Franz Kafka; 7. Os noivos, Alessandro 
Manzoni; 8. Ensaio sobre a cegueira, José Saramago; 9. A 
bela adormecida, conto de fadas dos Irmãos Grimm. 

Segue a minha listagem de leitura para crianças, jo-
vens, professores e para adultos: 

1. Como e por que ler os clássicos universais desde 
cedo (teórico).  Ana Maria Machado. Ed. Objetiva.

Este livro introduz o leitor no mundo dos autores 
clássicos, é uma cartografia da leitura e um guia eficiente 
para a educação das crianças, dos jovens e dos adultos. 

2. Livro: um encontro com Lygia Bojunga Nunes (au-
tobiografia). Ed. Agir. 

Lygia se descobre neste livro e revela como constrói 
seus personagens e como cria seu próprio mundo. O ca-
minho para chegar a ser escritora foi longo e árduo, e a 
construção foi construída  paulatinamente. 

3. Monteiro Lobato, livro a livro (obra infantil/teó-
rico). Marisa Lajolo e João Luiz Ceccantini. Ed. Unesp/
Imprensa Oficial. 

Lajolo e Ceccantini reuniram pesquisadores e pro-
fessores de diferentes instituições que escreveram en-
saios pertinentes a toda obra infantil de Lobato, abrindo, 
assim, rumos para novas pesquisas e novas leituras.

4. Para criar passarinho (prosa poética). Bartolo-
meu Campos de Queirós. Ed. Miguilim. 

Livro em prosa poética com capítulos bem curtos 
que levam o leitor a refletir sobre o tempo e a efemerida-
de da vida, além disso conta com belíssimas ilustrações 
de pássaros de Walter Lara. É bom para ler e para olhar.

5. Dom Quixote de la Mancha (ficção). Cervantes (adap-
tação para o público juvenil por Ferreira Gullar). Revan.

Gullar extraiu o essencial da gigantesca obra de 
Cervantes e apresentou um texto em linguagem moder-
na e acessível ao leitor jovem.  As ilustrações de Gustavo 
Doré dão mais beleza ao livro.

6. Janela mágica (crônicas). Cecília Meireles. Global. 
As crônicas reunidas nesse livro trazem cenas ur-

banas, recuperam memórias afetivas, mudanças de 
comportamento, tudo revestido de um forte respeito 
pelo humano.

7. O cavalinho azul (teatro). Maria Clara Machado. 
Companhia das Letrinhas.

Essa terna e comovente peça narra a história de Vi-
cente, um menino pobre e sonhador, que mora em um sí-
tio e tem um pangaré que é seu companheiro inseparável. 
Juntos, saem pelo mundo em busca de aventuras.  

8. Guriatã: um cordel para menino (poesia). Bagaço. 
Composta por 91 poemas, a obra conta as aventu-

ras dos meninos Sucram e Leunam no engenho Laurea-
no. Todos os poemas são apresentados em forma de cor-
del  e ilustrados pelo xilógrafo Dila. 

9. De mim já nem se lembra (narrativa epistolar).  
Luiz Ruffato. Moderna.

É uma narrativa epistolar em que o narrador/mis-
sivista conta à mãe detalhes de sua vida através de car-
tas: sonhos e esperanças. Passo a passo, o leitor vai se 
inteirando da vida do jovem José Célio como se fosse um 
parente próximo e muito querido. 

10. O patinho feio (conto de fadas). Hans Christian 
Andersen. Paulinas.

Esse conto de Andersen nos dá grandes lições de 
vida, entre elas que a realização de cada ser exige tempo, 
paciência e busca. 

Procurei contemplar vários gêneros literários: tex-
tos teóricos, autobiografia, prosa poética, ficção, crôni-
cas, teatro, poesia, narrativa epistolar e conto de fadas. 
São histórias de todos os tempos e para todos os tempos 
que me cativaram como leitora pela vida afora.  

Dedico este artigo a Yó Limeira, pela parceria na re-
vista Verdes Anos, e a William Costa, pela apresentação 
ao escritor Luiz Ruffato. É tempo de leitura era o título da 
minha coluna na Verdes Anos.

Tempo de leitura 

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

Através do QR Code acima, 
acesse o site da Mostra de 
Animação para Crianças

Dentre os 10 curtas-metragens de 
animação, dois são do Nordeste: 
‘Quando a chuva vem?’ (imagem 
acima), de Pernambuco, e ‘Òrun 
Àiyé: a criação do mundo’ (ao 
lado), da Bahia

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial para a 

inscrição do Prêmio
EDP nas Artes

Audiovisual



Empreendedores do Vale do Piancó recebem assistência técnica da Empaer para investir na carcinicultura

Jovens implantam projeto de 
cultivo de camarão no interior

Um grupo de jovens 
residentes na comunidade 
Serrote, município de San-
tana de Mangueira, no Vale 
do Piancó, está iniciando 
um projeto para a explo-
ração da carcinicultura 
(criação de camarão), rece-
bendo assistência técnica 
do Governo do Estado, por 
meio da Empresa Paraiba-
na de Pesquisa, Extensão 
Rural e Regularização Fun-
diária (Empaer) vinculada 
à Sedap, e com recursos do 
Banco do Nordeste. Trata-
se de uma iniciativa pionei-
ra na região, que surge com 
perspectiva de crescimen-
to em face da demanda de 
mercado regional.

Nesta semana, apesar 
de estarem trabalhando 
em sistema home office, 
extensionistas rurais que 
estão fora da área de risco, 
seguindo as recomenda-
ções, estiveram na comuni-
dade para acompanhar os 
trabalhos de implantação 
do projeto, usando para 
deslocamento o veículo do 
banco. “Essa exploração da 
carcinicultura é novidade 
em nossa região, contando 
com o apoio do comércio 
local e regional”, comentou 
a gerente regional da Em-
paer em Itaporanga, Rome-
ria Pereira.

Os empreendedores 
se mostram esperançosos 
quanto ao sucesso do pro-
jeto. É uma atividade que 
tem apresentado bons re-
sultados em outras regiões. 
Os jovens empreendedores 
apontam que independen-
temente do grande investi-
mento para iniciar e man-
ter o cultivo de camarões, 
a alta rentabilidade do ne-
gócio compensa o dinheiro 
desembolsado.

Lembram que o em-
preendimento irá trazer 
investimentos e proporcio-
nar empregos para o de-
senvolvimento da cidade, 
impulsionando o comércio 

local e incentivando o cul-
tivo por parte de outros 
investidores. “Nossa ideia 
é incentivar o cultivo para 
que mais empreendedores 
possam também investir 
na área, que é muito rentá-
vel, e a nossa região possui 
condições climáticas e am-
bientais propiciais para a 
criação desse tipo de crus-
táceo”, comentou Edson Lu-
cena, um dos empreende-
dores. O grupo conta com a 
participação de Jelvys San-
tana, João Pedro, Matheus 
Mangueira e Peracchi Man-
gueira.

O representante do 
BNB esteve no local, cujas 
instalações estão em fase 
final da construção dos tan-
ques de produção e se mos-
trou bastante interessado. 
“O banco tem interesse em 
firmar parceria, o empre-
endimento parece ser viá-
vel e promissor”, afirmou 
Cristiane de Oliveira Sousa, 
gerente do BNB em Itapo-
ranga. Também acompanha 
os trabalhos o gerente de 
Negócio Pronaf/BNB, Silvio 
Soares Pereira.

A capacidade de produ-
ção dos dois tanques já ins-
talados inicialmente é de 
2,3 toneladas, mas quando 
os oito restantes estiveram 
em funcionamento, será 
possível produzir 10 tone-
ladas de camarão.
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O programa Empreen-
der PB abre hoje, a partir 
das 8h, inscrições para 
concessões de crédito para 
empreendedores de João 
Pessoa, Santa Rita e Cabe-
delo que desejam iniciar 
o seu próprio negócio ou 
fazer a ampliação de um já 
existente. 

O anúncio foi feito 
pelo governador João Aze-
vêdo durante o programa 
Fala Governador, transmi-
tido ontem em cadeia esta-
dual de rádio.

A abertura de novas 
inscrições no âmbito do 
programa Empreender PB 
foi uma das medidas eco-
nômicas anunciadas pelo 
governador João Azevêdo 
para auxiliar os microem-
preendedores que enfren-
tam dificuldades pela falta 
de geração de renda devido 
ao isolamento social provo-
cado pela pandemia do co-
ronavírus. Dessa forma, o 
programa está dando prio-
ridade aos municípios mais 
atingidos pela covid-19.

Serão disponibiliza-
das 200 vagas para João 
Pessoa, 30 vagas para San-
ta Rita e 30 para Cabedelo, 
com uma previsão de 260 
cadastros a serem realiza-
dos. 

As inscrições podem 
ser realizadas por pessoas 
físicas maiores de 18 anos 
e legalmente emancipadas 
que residam na Paraíba há 
pelo menos seis meses. Os 
interessados devem aces-
sar o endereço eletrônico 
www.empreender.pb.gov.

br e realizar o cadastra-
mento a partir da data e 
horário de abertura de 
inscrições no seu municí-
pio.

Os empreendedo-
res que forem realizar 
o cadastro devem estar 
atentos à documentação 
exigida pelo Empreender 
no ato da inscrição. Essas 
informações podem ser 
encontradas no Edital do 
programa disponível no 
site www.empreender.pb.
gov.br . 

Empreender PB abre inscrições para 
João Pessoa, Santa Rita e Cabedelo 

Primeiros tanques têm capacidade para 2,3 
toneladas, mas quando os oito estiverem em 

funcionamento, será possível produzir dez to-
neladas de camarão, gerando emprego e renda 

para a população do Vale do Piancó

Atividade tem 
apresentado bons 

resultados em 
outras regiões. Alta 

rentabilidade do negócio 
compensa o dinheiro 

desembolsado, dizem os 
empreendedores, que 

estão esperançosos
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Durante quarentena

MPPB orienta mulheres a denunciar violência
Preocupado com o po-

tencial aumento dos casos 
de violência doméstica 
durante a pandemia da co-
vid-19, o Ministério Públi-
co da Paraíba (MPPB) está 
orientando as pessoas a 
acionarem os serviços de 
atendimento, como a Dele-
gacia Online, as delegacias 
da Mulher e os disque-de-
núncias. Conforme desta-
cou a promotora de Justiça 
de Defesa da Mulher Vítima 
de Violência Doméstica de 
João Pessoa, Rosane Araú-
jo, juízes e promotores têm 
trabalhado remotamente 
para proteger as vítimas e 
intimar os agressores. So-
mente no mês de março, 
quando começou a qua-
rentena, foram instaurados 
248 inquéritos policiais e 
concedidas 299 medidas 
protetivas de urgência re-

queridas pelas delegacias 
especializadas, na Paraíba.

A promotora informou 
que prisões em flagrante 
têm sido feitas e que alguns 
agressores têm permane-
cido presos. “Isso mostra 
que, na Paraíba, as mulhe-
res têm buscado ajuda e 
que o sistema de proteção 
tem dado respostas. Esta-
mos à disposição de todas 
as mulheres. É responsa-
bilidade de todos e todas 
fazer o enfrentamento da 
violência doméstica para 
que se tenha um ambiente 
familiar de mais harmonia 
e que as mulheres estejam 
livres de toda a sorte de 
violência”, disse.

Nesse momento de 
pandemia e necessidade de 
medidas restritivas como o 
isolamento social para evi-
tar o contágio do novo co-

ronavírus, há uma grande 
preocupação das autorida-
des em relação à estimati-
va de que haja um aumento 
de 30% nos casos de vio-
lência doméstica contra 
as mulheres. “A própria 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) tem alerta-
do - sobretudo os países 
da América Latina, onde o 
problema é maior - que en-
tendam como essenciais os 
serviços de enfrentamento 
à violência doméstica con-
tra as mulheres”, ressaltou 
a promotora.

O alerta levou o Núcleo 
de Gênero do MPPB a expe-
dir uma recomendação já no 
dia 26 de março às secreta-
rias de Estado e Segurança 
Pública e de Defesa da Mu-
lher e Diversidade Humana 
para que fossem adotadas, 
imediatamente, medidas. O 

Núcleo é coordenado pelo 
procurador de Justiça Val-
berto Lira e integrado pe-
los promotores de Justiça 
Caroline Freire, Ismânia 
Pessoa, Rogério Lucas e 
Rosane Araújo. Na última 
quarta-feira, a promotora da 
Mulher da Capital se reuniu 
por videoconferência com 
representantes dos pode-
res Legislativo, Judiciário e 
Executivo e da sociedade ci-
vil organizada para discutir 
políticas públicas voltadas à 
mulher, tanto no que diz res-
peito à repressão da violên-
cia doméstica como em rela-
ção à garantia da segurança 
alimentar delas, com a dis-
tribuição de cestas básicas.

Como denunciar?
Dentre os serviços 

colocados à disposição 
das mulheres vítimas de 

violência está a Delegacia 
Online (www.delegaciaon-
line.pb.gov.br), que passou 
a possibilitar o registro 
de boletins de ocorrência 
(BO) para casos de menor 
gravidade, que não im-
portem em lesão corporal, 
agressão física e violência 
sexual. “Nessa situação, as 
mulheres podem fazer o 
registro de forma virtual, 
sem precisar se deslocar 
até a delegacia e solicitar 
medidas protetivas. Uma 
equipe de delegados fará 
a análise dos casos e acio-
nará o Poder Judiciário. Em 
prazo de 48 horas, essas 
medidas são concedidas”, 
explicou Rosane.

Na capital paraibana, 
nos casos de violência gra-
ve, que resultem em lesão 
corporal e agressão físi-
ca, a vítima deve procurar 

presencialmente a Delega-
cia da Mulher que funciona 
24 horas por dia, na Cen-
tral de Polícia, no bairro do 
Geisel, para fazer o boletim 
de ocorrência, o exame de 
corpo de delito e para que 
sejam requeridas as medi-
das protetivas de urgência.

A violência doméstica 
contra a mulher também 
pode ser denunciada por 
telefone, através dos dis-
que 190, 197 e 180 (este 
último é um disque-denún-
cia nacional).

Segundo a Promotoria 
da Capital, o disque 190 é 
o Ciop (Centro Integrado 
de Operações), que pode 
ser acionado para casos 
que exijam a presença da 
polícia no local e que tem 
efetuado, inclusive, prisões 
em flagrante, em certas si-
tuações.
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Assistência aos idosos
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou o lançamento 
de um programa para atender as instituições de longa 
permanência de idosos durante a pandemia. Página 14
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Justiça Eleitoral mantém prazos de calendário e presidente do TRE paraibano aponta campanha sem comícios e eventos

Seguindo as orientações da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a Justiça Eleitoral na Paraí-
ba continua sem previsão sobre 
retomada do atendimento pre-
sencial, mas como não há nenhu-
ma sinalização para adiamento 
das eleições de outubro, todos os 
prazos do calendário eleitoral es-
tão mantidos, inclusive o de regu-
larização do título de eleitor, que 
termina no próximo dia 6.

“Quem não regularizar até 
lá, não poderá votar”, resume a 
coordenadora da Corregedoria 
do Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), Vanessa Melo 
do Egypto, ao explicar que a re-
gulamentação de títulos e qual-
quer outro encaminhamento só 
podem ser feitos online, por tele-
fone e, agora, também através do 
WhatApp, conforme nota oficial 
que o TRE passou a divulgar no 
último final de semana.

Perguntada se as multas e 
penalidades são as mesmas dos 
períodos normais sem pande-
mia, ela disse que sim e que, para 
isso, a Justiça Eleitoral habilitou 
todos os cartórios da capital e 
do interior no sentido de que o 
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Eleitor tem só oito dias para 
regularizar situação do título
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Pelas Prefeituras

Em Santa Rita
Estão sendo distribuídas as 50 mil máscaras 
adquiridas pela Prefeitura de Santa Rita como 
medida de combate ao coronavírus. Equipes 
estão fazendo a entrega em mercados pú-
blicos, ruas do centro da cidade e locais de 
grande circulação de pessoas. Produzidas por 
mão de obra local como forma de estimular 
a geração de renda nesta época de crise, as 
máscaras são de tecido para que possam ser 
reutilizadas. No último sábado, a distribuição 
ocorreu nos mercados públicos do Centro, Ti-
biri, Várzea Nova e Marcos Moura, e nas ruas 
centrais de comércio.

Incentivo temporário
A prefeita de Monteiro, Anna Lorena (PSDB), 
autorizou a concessão de um incentivo tem-
porário aos servidores lotados na Secretaria 
da Saúde do município que exercem ativida-
des presenciais de apoio, enfrentamento, pre-
venção e combate ao coronavírus (covid-19), 
em virtude da declarada situação de emer-
gência em saúde pública na cidade devido ao 
enfrentamento à pandemia. O incentivo de 
20% sobre o salário base será concedido já na 
folha de pagamento deste mês de abril, até o 
limite de duração da situação de emergência 
em saúde pública.

Banco de Alimentos
O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo 
(PV), autorizou a distribuição de 45 tonela-
das de alimentos para mais de duas mil famí-
lias cadastradas na rede de assistência social 
neste período de enfrentamento à pandemia. 
Com a medida, frutas, verduras e raízes, como 
inhame e macaxeira, colhidas por agriculto-
res familiares, que antes estavam perdendo a 
produção, serão higienizadas, selecionadas e 
distribuídas pelo Banco de Alimentos Muni-
cipal.

Pandemia em Sousa
O juiz Natan Figueredo Oliveira, da 5ª Vara 
Mista de Sousa, determinou a suspensão 
da instrução normativa editada pelo mu-
nicípio de Sousa que havia autorizado o 
funcionamento de bares, restaurantes, 
espetinhos e lanchonetes no período de 
combate à pandemia da covid-19. A deci-
são atendeu a uma ação civil pública ajui-
zada pelo Ministério Público da Paraíba 
(MPPB). Foi fixada uma multa diária de R$ 
20 mil por estabelecimento, caso a decisão 
seja descumprida.

Doação de iogurte
O Sesc Paraíba doou 1.680 quilos de iogurte 
para instituições do programa ‘Mesa Brasil’ 
no estado. O repasse foi realizado pela em-
presa PlatLog, especialista da cadeia logística 
para compra, armazenagem e distribuição de 
produtos secos, refrigerados e congelados. 
Doação beneficia 10.735 pessoas em 40 ins-
tituições sociais da Região Metropolitana de 
João Pessoa: asilos, hospitais, creches, ongs, 
associações comunitárias e recreativas e cen-
tros de reabilitação. No período da pandemia, 
o ‘Banco de Alimentos Mesa Brasil Sesc’ já 
realizou a doação de quase 400 toneladas na 
Paraíba.

Coleta de dados
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) decidiu 
prorrogar para 5 de junho o prazo para a co-
leta de dados do Censo da Educação Supe-
rior. Inicialmente, a primeira etapa da coleta 
de dados deveria ir até 24 de abril. A pror-
rogação atende a pedido do Fórum das En-
tidades Representativas do Ensino Superior 
Particular, que levou em conta que a crise 
na saúde impediu que os prazos de preen-
chimentos do Censo fossem cumpridos por 
diversas instituições.

Notas & Fatos

Justiça & Adjacências

eleitor seja atendido e possa re-
solver qualquer que seja a sua 
pendência dentro dos prazos.

Sobre aqueles eleitores, es-
pecialmente idosos, que não têm 
ou não sabem usar internet, Va-
nessa explicou que a saída é ape-
lar para o telefone ou, no caso, 

recorrer a algum parente ou vi-
zinho que possa ajudá-los nesse 
contato. “Hoje, todo mundo tem 
e usa celular. Ou ao menos tem 
alguém em casa que pode orien-
tar”, disse ela.

Vanessa justificou que o que 
importa é que a regularização 

eleitoral seja conseguida. “A le-
gislação estabelece que o eleitor 
deve regularizar sua situação até 
cento e cinquenta dias antes das 
eleições e, como para as eleições 
deste ano o prazo termina no 
próximo dia 6, até lá que todo 
esse trabalho será desenvolvido”, 
previu.

Ela disse que não há como 
confiar em possibilidade de pror-
rogação de prazos porque isso só 
seria possível se a data da eleição 
em si sofrer alteração. “Aí seria 
uma decisão que precisaria par-
tir do Congresso que, por conse-
qüência, realmente poderia alte-
rar as outras datas do calendário 
eleitoral. Mas não há previsão 
nesse sentido”, explicou.

Ela enfatizou que todo esfor-
ço da Justiça Eleitoral no momen-
to é atender as demandas dos 
eleitores e dos partidos de forma 
remota. E que faz isso procuran-
do evitar o atendimento presen-
cial que põe em risco à saúde dos 
seus funcionários e dos próprios 
eleitores. E acrescentou: “Mas já 
que o atendimento remoto pode 
trazer alguns transtornos ou al-
guma demora a mais, seria muito 
bom que o eleitor não deixasse 
para o último dia e para a última 
hora”, apelou Vanessa do Egypto.

Coordenadora da Corregedoria so Tribunal Regional Eleitoral, Vanessa Melo do Egypto

Serviços nos cartórios eleitorais são aprimorados

Campanha não terá comícios, carreatas e arrastões

No sentido de compensar a falta 
do atendimento presencial, o TRE pa-
raibano, conforme Vanessa do Egypto, 
aprimorou todos os seus serviços nos 
cartórios eleitorais da capital e do 
interior do estado, incluindo também 
condições técnicas para que alguns 
servidores trabalhem em casa.

Um vídeo que pode ser visto no 
site do Tribunal também foi lançado 
para orientar pré-candidatos, partidos 
políticos e eleitores, e, segundo a coor-
denadora da Corregedoria, o primeiro 
passo do atendimento deve ser através 
do telefone geral (83-3512-1200) ou do 
site http://www.tre-pb.jus.br. Por esses 
dois canais, o eleitor chega ao contato 
específico que deseja e apresenta o 
serviço que deseja.

Todas as informações, segundo Va-
nessa, podem ser obtidas no horário do 
expediente do Tribunal (de segunda à 
quinta-feira, das 12h às 19h, e na sexta-
feira, das 7h às 14h). Desde o dia que 
o atendimento presencial foi suspenso 
que a Corregedoria começou a dispo-
nibilizar, no site, os endereços onlines 
e linhas telefônicas de cada serviço e, 
agora, também o serviço via WhatsApp.

Entre as demandas que estão sen-
do atendidas, a mais procurada nesses 
próximos dias será mesmo a que trata 
da regularização de títulos e, conforme 
Vanessa do Egypto, os endereços eletrôni-
cos e números telefônicos que os eleitores 
devem procurar deve ser o do cartório 
eleitoral mais próximo de sua casa (isso, 
no caso, de jovens que vão fazer o título) 

ou o do cartório da Zona Eleitoral que o 
eleitor votou nas últimas eleições.

As Zonas Eleitorais de João Pessoa e 
Campina Grande podem ser contatadas 
de segunda à quinta-feira, das 12h às 
19h e na sexta-feira das 7h às 14h. Já 
os demais cartórios eleitorais e postos 
de atendimento podem ser contatados 
no horário das 7h às 14h de segunda a 
sexta-feira, pelo telefone (83) 3512-1288.

Para os eleitores e partidos políticos 
que já sabem o serviço que precisam e 
que queiram ir direto ao setor compe-
tente, a Corregedoria Regional Eleitoral 
também já disponibilizou no site da 
Corte os telefones específicos de cada 
serviço, especialmente os daqueles 
serviços que são mais procurados em 
ano eleitoral.

Já que o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) tem repetido que as eleições 
municipais deste ano não devem sofrer 
alterações, o presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), 
desembargador José Ricardo Porto, 
admitiu, ontem, a possibilidade de a 
campanha vir a acontecer sem a realiza-
ção de comícios, carreatas e arrastões.

“A covid-19 se propaga com maior 
intensidade no campo das aglomera-
ções de pessoas”, justificou o desem-

bargador, ao se manifestar bastante 
preocupado em relação a esses tipos 
de eventos, por causa do risco de con-
taminação.

Ele explicou que a Justiça Eleito-
ral vai continuar trabalhando com o 
calendário em vigor, de 4 de outubro 
para o primeiro turno e 25 de outubro 
para o segundo turno e, ao contrário 
de alguns políticos, ele entende que 
as eleições precisam acontecer no 
decorrer deste ano, de preferência, na 

mesma data prevista pelo calendário 
eleitoral.

Toda mudança que vier a acontecer, 
segundo ele, vai depender do cresci-
mento da curva de contaminações pela 
covid-19. Há propostas em discussão 
tratando de adiamento, algumas delas 
bem aceitas no Congresso Nacional, 
mas, para José Ricardo Porto, qualquer 
mudança precisará ser protocolada e 
aprovada através de uma PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição).

Deputado diz que revogação de portarias 
favorece as milícias e o crime organizado

O deputado federal Frei Anas-
tácio (PT) criticou a decisão do go-
verno federal de revogar três porta-
rias determinando o rastreamento, 
identificação e marcação de armas 
e munições de forma mais rígida.

“Com a revogação das por-

tarias, o processo de investigação 
para chegar às milícias e combater 
o crime organizado será dificulta-
do”, frisou o deputado paraibano, 
alertando que, sem uma investiga-
ção rígida e um mapeamento de 
onde atuam essas milícias, haverá 
uma folga para que o crime organi-
zado continue crescendo no Brasil. 
Essa é uma situação muito preocu-

pante”, disse Frei Anastácio.
As portarias citadas pelo depu-

tado são as de números 46, 60 e 61 
do Comando Logístico (Colog). “Fi-
cará mais difícil saber onde atuam 
facções criminosas, pois a identifi-
cação e as marcações dessas armas 
continuarão de forma ineficiente. 
Para se ter uma ideia, com informa-
ções precisas é possível chegar aos 

criminosos analisando as munições 
usadas em determinado crime. 
Agora, isso se tornará mais difícil”, 
apontou o parlamentar.

Frei Anastácio diz ainda que é 
preocupante o Brasil ter um siste-
ma de rastreio falho, pois isso fará 
com que mais criminosos tenham 
um maior número de armas impos-
síveis de rastreamento.

Foto: Divulgação



Ministério da Cidadania informou que as ações serão destinadas a instituições de longa permanência no país

Governo terá programa para 
proteger idosos na pandemia

Brasil-Mundo
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O ministro da Cidada-
nia, Onyx Lorenzoni, afirmou 
ontem que o governo deve 
anunciar de hoje para amanhã 
um programa, como parte do 
combate à pandemia do novo 
coronavírus, voltado para as 
chamadas instituições de 
longas permanência (LPIs), 
destinadas a idosos.

“Vamos ter uma série de 
ações para melhorar desde a 
condição nutricional, o aten-
dimento, para que as institui-
ções estejam em boas condi-
ções para evitar qualquer tipo 
de risco”, disse Lorenzoni, que 
afirmou que há 1.913 institui-
ções desse tipo no Brasil.

O ministro ressaltou que 
em todos os países onde essas 
instituições foram atingidas 
pela pandemia os efeitos fo-
ram muito graves. “Queremos 
nos antecipar, através das 
prefeituras, do SUS, para po-
der atender e proteger essas 
pessoas”, afirmou Lorenzoni, 
em live organizada pelo BTG 
Pactual.

Centrão
Confrontado a confir-

mar ou não se o presidente 
Jair Bolsonaro tem buscado 

se aproximar do chamado 
centrão, o ministro da Cida-
dania, Onyx Lorenzoni, afir-
mou nesta segunda-feira, 27, 
que não tem como responder 
à pergunta, porque não está 
envolvido na articulação po-
lítica do governo.

“Eu não tenho como di-
zer, porque hoje o meu foco é 
outro. Esse questionamento 
tem de ser feito à Casa Civil 
ou à Secretaria de Governo. 
Hoje estou muito focado no 
Ministério da Cidadania, com 
as medidas de combate à pan-
demia”, disse o ministro, que 
começou o governo Jair Bol-
sonaro como ministro-chefe 
da Casa Civil.

Segundo Lorenzoni, que 
participa de live organizada 
pelo BTG Pactual, o Brasil sai-
rá da crise do novo coronaví-
rus com cerca de 25 milhões 
de pessoas saindo da invisi-
bilidade. Disse também que, 
em um mês, o governo terá 
bancado cerca de 30 milhões 
de pessoas. “Nenhum país do 
mundo fez isso”, disse.

O ministro comentou ain-
da as disputas entre Bolsona-
ro e o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e dis-
se que é natural do sistema 
democrático haver questio-
namentos entre os poderes 
Legislativo e Executivo.

Recursos para a saúde

Paulo Guedes diz que o Executivo 
vai manter teto de gastos em 2020

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse ontem 
que não será necessário sus-
pender o teto de gastos pois 
os recursos para a saúde estão 
garantidos, para os gastos ex-
tras em função da pandemia 
do novo coronavírus. “Para 
que falar em derrubar o teto se 
é o teto que nos protege contra 
tempestade?”, argumentou ao 
lado do presidente Jair Bolso-
naro, ao sair de uma reunião 
no Palácio da Alvorada.

Guedes explicou que o 
governo está usando outros 
instrumentos para garantir 
os recursos. Com o reconhe-
cimento do estado de calami-
dade pública pelo Congresso 
Nacional, o Executivo ficou 
dispensado de cumprir a 
meta de superávit. “Pela re-
gra de ouro você não pode se 
endividar para pagar gasto 
corrente. Mas como é gasto 
emergencial, é gasto de saú-
de, então pode endividar. Se 
faltasse dinheiro para saúde, 
poderíamos romper o teto, 

mas não é o caso”, disse.
Em vigor desde 2017, o 

teto de gastos limita o aumen-
to das despesas federais ao 
aumento da inflação do ano 
anterior. A medida vale por 
20 anos.

De acordo com Guedes, 
deve ser aprovado esta sema-
na no Senado Federal mais 
um programa de envio de 
recursos aos estados e mu-
nicípios. Em contrapartida, o 
governo negocia com o Con-
gresso uma proposta de sus-
pensão de reajuste de salário 
dos servidores públicos por 
um ano e meio.

“Precisamos também 
que o funcionalismo público 
mostre que está com o Bra-
sil, que vai fazer um sacrifício 
pelo Brasil, não vai ficar em 
casa trancado com geladeira 
cheia, assistindo a crise en-
quanto milhões de brasilei-
ros estão perdendo emprego. 
Eles [servidores públicos] vão 
colaborar, eles vão ficar sem 
pedir aumento por algum 
tempo”, disse Guedes, garan-
tindo que nenhum direito 
existente será retirado.

Reformas
Para o ministro Pau-

lo Guedes, o Congresso é 
reformista e apoia a pauta 
de reformas do presidente 
Jair Bolsonaro. Segundo ele, 
nesse momento, por causa 
da pandemia de covid-19, o 
governo fez uma reversão na 
política, de reformas estru-
turantes para medida emer-
genciais, mas os investimen-
tos deverão ser retomados 
em breve, em setores como 
saneamento, petróleo e gás, 
infraestrutura, setor elétrico 
e logística.

“Isso vai ser feito dentro 
do programa de recuperação 
e estabilidade fiscal. Estamos 
no caminho da prosperida-
de, não no caminho do de-
sespero. Vamos aumentar 
os salários com aumento de 
produtividade, estamos pri-
vatizando, abrindo a econo-
mia, aumentando os investi-
mentos”, disse.

Na semana passada, o 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Walter Braga Netto, apresen-
tou o programa Pró-Brasil, 
um conjunto de ações de 

investimentos, ainda em es-
tudo, para gerar emprego e 
recuperar a infraestrutura do 
país, em resposta aos impac-
tos trazidos pela pandemia do 
novo coronavírus.

De acordo com Guedes, 
as projeções apontavam que 
a economia do país já estava 
crescendo acima de 2%. “O 
Brasil já estava decolando 
quando bateu a crise do co-
ronavírus, isso cria esse im-
pacto inicial, a segunda onda, 
mas sabemos que vamos sair 
disso. Queremos reafirmar a 
todos que acreditam na políti-
ca econômica que ela segue, é 
a mesma política econômica, 
vamos prosseguir com as re-
formas estruturantes, vamos 
trazer bilhões em investimen-
to”, previu o ministro.

Os ministros da Agri-
cultura, Tereza Cristina, da 
Infraestrutura, Tarcísio Frei-
tas, da Controladoria-Geral 
da União, Wagner Rosário, 
e do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, também par-
ticiparam da reunião com o 
presidente Jair Bolsonaro na 
manhã de ontem.

A diretora do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, afirmou 
que, desde o início da pande-
mia de coronavírus, a fuga de 
capitais de países emergentes 
já somou cerca de US$ 100 bi-
lhões e que essas economias 
vão precisar de US$ 2,5 tri-
lhões para superar a crise. 
“Estamos muito preocupa-
dos com países emergentes 
e em desenvolvimentos”, dis-
se, durante seminário virtual 
promovido pelo think tank 
Atlantic Council.

Durante o evento, Geor-
gieva revelou que o FMI projeta 
que 170 países devem registrar 
contração no Produto Interno 
Bruto (PIB) este ano. Antes da 
covid-19 eram 160.

Para ela, a recessão pode 
ser pior que o cenário projeta-

do de retração de 3% no PIB 
global, caso os efeitos mais 
graves da pandemia se prolon-
guem pelo segundo semestre. 
“Pela primeira vez, precisamos 
integrar modelos epidemioló-
gicos com macroeconômicos 
para fazer as previsões”.

A economista búlgara 
informou que o Fundo já re-
cebeu mais de 100 solicitações 
por ajuda emergencial. “Mais 
da metade já foi processado 
e desembolsado”, salientou, 
acrescentando que o órgão 
dispõe de quatro vezes mais 
recursos do que durante a crise 
financeira de 2008.

Em relação à escalada das 
dívidas soberanas por conta da 
resposta ao vírus, Georgieva 
pontuou que espera que os 
juros ficarão baixos “por um 
longo tempo”, o que deve ate-
nuar o impacto da carga trazi-
da pelo aumento substancial 
das despesas.

Países emergentes vão 
precisar de US$ 2,5 tri

Onyx Lorenzoni disse que será lançada uma série de ações para melhorar a condição nutricional e o atendimento dos idosos, visando evitar qualquer tipo de risco

André Marinho
Agência Estado

Reino Unido mantém o isolamento social

O primeiro-ministro 
britânico Boris Johnson, do 
Reino Unido, pediu ontem 
que os britânicos “conte-
nham a impaciência” e de-
fendeu a manutenção do 
confinamento em vigor para 
evitar uma segunda onda de 
infecções da covid-19.  

“Temos de reconhecer 
o risco de um segundo pico, 
o risco de perder o contro-
lo deste vírus e deixar que 

a taxa de contágio volte a 
subir. Porque isso signifi-
caria não só uma nova vaga 
de mortes e doença, mas um 
desastre econômico”, jus-
tificou. 

Boris Johnson falou na 
porta da residência oficial, 
em Downing Street, para 
onde regressou no domingo 
após duas semanas fora de 
Londres se recuperando da 
infecção com o coronavírus. 

O primeiro-ministro 
voltou ontem ao trabalho, 
apenas dois dias após o país 

ter se tornado o quinto a ul-
trapassar a barreira das 20 
mil mortes provocadas pelo 
novo coronavírus, depois 
dos Estados Unidos, Itália, 
Espanha e França. 

De acordo com o ba-
lanço de domingo (26) do 
Ministério da Saúde britâ-
nico, o Reino Unido regis-
trou 20.732 óbitos durante 
a pandemia covid-19. O nú-
mero total de casos de con-
tágio é agora de 152.840.

Sob pressão

O governo está sob 
pressão crescente de polí-
ticos conservadores para 
aliviar as medidas de dis-
tanciamento social por 
causa da preocupação com 
o impacto na economia, e 
também dos partidos da 
oposição para publicar o 
plano para o desconfina-
mento. 

O executivo tem sido 
também criticado devido 
aos problemas em mul-
tiplicar a capacidade de 
testagem, em providenciar 

equipamento de proteção 
para os profissionais de 
saúde e em assistir os lares 
de idosos. 

Johnson, de 55 anos, 
passou uma semana no 
Hospital St. Thomas, em 
Londres, incluindo três 
noites em cuidados intensi-
vos, onde recebeu oxigênio 
e necessitou de vigilância 
médica permanente. 

Depois de receber alta 
no dia 12 de abril, o pri-
meiro-ministro gravou uma 
mensagem de vídeo em que 

reconheceu que esteve em 
risco de vida, agradecendo 
aos profissionais de saúde 
que o assistiram.

Segundo um balanço, a 
pandemia já provocou mais 
de 204 mil mortos e infec-
tou mais de 2,9 milhões de 
pessoas em 193 países e 
territórios. Perto de 800 mil 
doentes foram considerados 
curados. A doença é trans-
mitida por um novo corona-
vírus detectado no final de 
dezembro, em Wuhan, uma 
cidade do centro da China.

Andreia Verdélio
Agência Brasil

Agência Brasil

Foto: Wilson Dias-Agência Brasil
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F-1 inicia temporada no dia 3 de julho

NBA admite retorno de treinamentos

Nadal teme que
o tênis não volte

David Luiz é flagrado descumprindo a quarentena em Londres

A Fórmula 1 prevê o início da tempo-
rada de 2020 na Áustria, no circuito 
Red Bull Ring, em Spielberg, de 3 a 5 
de julho, provavelmente "sem torcedo-
res", anunciou, ontem, o presidente da 
categoria, o empresário norte-ameri-
cano Chase Carey, em um comunica-
do oficial. "Planejamos um início das 
corridas na Europa em julho, agosto e 
início de setembro, com a primeira na 
Áustria, no fim de semana de 3 a 5 de 

julho", afirmou. "Em setembro, outu-
bro e novembro deveremos correr na 
Eurásia, Ásia e América para terminar 
a temporada no Golfo em dezembro 
com o Bahrein, antes do tradicional 
final em Abu Dhabi, depois da disputa 
de entre 15 e 18 corridas", completou 
o comunicado.Também ontem, os or-
ganizadores do GP da França, previsto 
para 28 de junho foi cancelado devido 
ao Covid-19.

 Os jogadores da NBA poderão retornar 
às instalações de treinamento de suas 
equipes a partir do dia 1.º de maio, des-
de que os seus governadores locais não 
imponham uma ordem proibindo o re-
torno. Uma fonte em condição de ano-
nimato revelou que quaisquer exercícios 
realizados serão voluntários e limitados 
a sessões individuais. As diretrizes da 
liga norte-americana de basquete so-
bre a retomada das atividades ainda 

não foram divulgadas oficialmente. 
Mas, como certos estados e municípios 
começaram a afrouxar as restrições às 
medidas de isolamento social, a NBA 
decidiu que era hora de deixar os jo-
gadores retornarem às quadras para 
treinar, mesmo de forma limitada. Para 
as equipes situadas nas cidades com 
regras de confinamento, a NBA disse 
que trabalharia para encontrar "arranjos 
alternativos"

Atual número 2 do ranking da ATP, 
o tenista espanhol Rafael Nadal 
afirmou no último domingo estar 
"muito pessimista" sobre uma volta 
à normalidade do circuito profis-
sional de tênis após a paralisação 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus. O atleta participou de 
uma "live" da Real Federação Espa-
nhola de Tênis (RFET, na sigla em 
espanhol).
"Do meu ponto de vista, estou mui-
to pessimista que o circuito possa 
voltar à atividade normal. No tênis, 
você precisa viajar toda semana, 
ficar em hotéis, ir para diversos pa-
íses. Mesmo se jogarmos sem torci-
da para organizar qualquer evento 
você precisa de muitas pessoas 
envolvidas, o que não pode ser ig-
norado. Em nível internacional, vejo 
um problema sério", explicou Nadal 
sobre a descrença.

O zagueiro brasileiro David Luiz e outros três jogadores do Arsenal foram flagrados burlando o confinamento obrigatório imposto pelo 
governo da Inglaterra, segundo publicaram diversos veículos de imprensa locais. O defensor com passagem pela seleção brasileira teria 
se reunido com o volante suíço Granit Xhaka em um parque. Além disso, o atacante francês Nicolás Pepé foi filmado jogando futebol 
com amigos no norte de Londres, e o também atacante Alexandre Lacazette foi fotografado enquanto conversava com um manobrista. A 
emissora “Sky Sports” e o jornal “The Guardian” apontam que o Arsenal já entrou em contato com os jogadores para discutir os incidentes. 
Antes, o técnico português José Mourinho, do Tottenham, pediu desculpas após ser filmado dando treinamento a um grupo de atletas.

Curtas
Foto: Divulgação/Arsenal

Jogador fala de momento difícil na carreira e da decisão de jogar pela Espanha e não pela Seleção Brasileira 

Diego não perdoa Felipão

O atacante Diego Costa, do 
Atlético de Madrid e da Espa-
nha, participou de uma entre-
vista no canal ESPN Brasil, na 
qual comentou sobre diversos 
momentos da carreira. O atle-
ta, que nasceu no Brasil mas é 
naturalizado espanhol, falou 
sobre a escolha de defender 
a seleção do país europeu e 
também sobre um momento 
pitoresco: quando fez um tra-
tamento com placenta de égua 
para jogar a final da Liga dos 
Campeões da Europa em 2014.

“Esse tratamento foi ver-
dadeiro, enquanto me aplica-
vam as descargas elétricas na 
perna o médico fumou dois 
cigarros. Foi difícil e muito do-
loroso. Tanto que logo a seguir 
corri e não sentia qualquer tipo 
de dor. Foram duas horas de 
sessões antes de voltar ao ho-
tel. Para mim, naquela época, 
não havia mais nada para além 
da final da Liga dos Campeões. 
Não pensei em mais nada. Nem 
no Mundial nem na temporada 
seguinte, só no jogo de Lisboa”, 
relatou o centroavante.

“Foi um dos momentos 
mais tristes da minha carrei-
ra. Antes de entrar em campo 
dei um salto e notei logo uma 
cãibra. Não conseguia acredi-
tar. Tentei aguentar, mas não 
consegui continuar e antes dos 

Da Agência Estado 10 minutos tive de sair. Preferia 
não ter jogado e dar o meu lugar 
a outro colega”, completou Die-
go Costa. Na partida, o Atlético 
de Madrid saiu na frente, mas 
o Real Madrid empatou nos 
acréscimos do segundo tempo 
e fez três gols na prorrogação.

O jogador também falou 
sobre o processo que o levou 

a jogar pela seleção espanhola 
e não pela brasileira, deixan-
do claro que tem uma certa 
mágoa com o técnico Felipão. 
Diego Costa foi chamado para 
dois amistosos, contra Itália e 
Rússia em 2013, e ficou fora 
das convocações seguintes. 
Na sequência, escolheu atuar 
pela Espanha.

“Aí depois do amistoso 
contra a Rússia ele falou que 
me convocaria de novo porque 
eu tinha tido poucos minutos. 
Não sei se foi só para passar a 
mão na minha cabeça... Depois 
tiveram outros amistosos. E 
machucou o Hulk, machucou 
o Fred e o Felipão não me 
convocava. Fiquei quieto, né? 

Teve a Copa das Confedera-
ções, não me convocou”, con-
tinuou Diego Costa.

“Surgiu a possibilidade da 
Espanha, eu aceitei. Como você 
vai dizer não? Aí quando saiu 
que eu aceitei, começaram a 
dizer que o Felipão me queria... 
Pô, não me ligou uma vez, como 
é que ele quer? Aí foi falar no 

Jornal Nacional que eu dei as 
costas para o sonho de milhões 
de brasileiros? Pelo amor de 
Deus, como é que vou dar as 
costas? Por que não fala que 
não me procurou? Por que não 
fala que não me convocou an-
tes?”, questionou Diego Costa, 
que disputou as Copas de 2014 
e 2018 pela seleção espanhola.

Ciclo de formação

Pandemia também afeta garotos da base
O atacante Giovani Fe-

lippi, de 19 anos, está preo-
cupado com o quanto a 
paralisação do futebol pela 
pandemia do novo corona-
vírus pode prejudicar o seu 
desenvolvimento como jo-
gador profissional. Atleta da 
base do Atlético-MG e às vés-
peras de terminar o ciclo de 
formação, teme que a inter-
rupção do calendário o faça 
perder tempo de aprendiza-
do e até desperdice oportu-
nidades para ser promovido 
ao elenco principal.

A insegurança enfrenta-
da por Giovani se repete em 
outras centenas de garotos 

brasileiros com menos de 
20 anos, idade limite antes 
de assinarem novo contra-
to. O coronavírus forçou os 
clubes a interromperem os 
trabalhos e levou os futuros 
profissionais a perderem 
tempo. "A parte física e táti-
ca ainda conseguimos ame-
nizar devido às atividades 
aplicadas pelo clube, mas a 
parte técnica com certeza 
será mais prejudicada", disse 
o atacante do time mineiro.

O Estado conversou 
com treinadores e gestores 
especializados em catego-
rias de base para entender 
o tamanho do prejuízo para 
esses meninos. "As (catego-
rias) menores ainda estão 

em um processo inicial. As 
ideias coordenativas, técni-
cas e táticas ainda não es-
tão consolidadas. Eles vão 
perder muito, vão se atrasar 
neste aspecto", afirmou o 
treinador do time sub-20 do 
Bahia, Carlos Amadeu, ex-
técnico da base da seleção 
brasileira. "Teremos uma 
perda sem precedentes na 
formação da base".

Os clubes demonstram 
mais preocupação com o 
impacto psicológico da pa-
ralisação, em especial para 
quem está no processo final 
das categorias de base. "O 
relógio vai correndo agora. 
O menino de 20 anos está 
com um tempo menor de ex-

posição porque está parado 
há seis semanas", comentou 
o técnico do sub-20 do Flu-
minense, Eduardo Oliveira. 
Quem atua nesta categoria 
perde a chance de disputar 
um calendário anual que 
passa até de 60 jogos. Par-
te dos compromissos tem 
transmissão da TV e repre-
senta uma vitrine.

Já para os meninos 
mais jovens, a paralisação 
atrapalha o processo de 
crescimento. Em geral, as 
equipes costumam moni-
torar esse aspecto princi-
palmente em garotos de 14 
a 17 anos, pois em poucos 
meses os atletas dessa fai-
xa etária ganham estatura e 

precisam ser submetidos a 
avaliações que servem para 
nortear o cronograma de 
treinos físicos.

“Os meninos crescem 
muito rápido entre 14 e 17 
anos. Se não tiver um treino 
adequado e um bom apro-
veitamento, a formação 
pode ser comprometida. É 
preciso ter um trabalho in-
dividualizado e um acom-
panhamento fisiológico e na 
parte de fisioterapia”, afir-
mou o consultor das cate-
gorias de base do Fortaleza, 
José Carlos Brunoro. Os clu-
bes brasileiros têm procura-
do minimizar os problemas 
causados pela paralisação 
com orientações por vídeo. 

Da Agência Estado

O meia Diego Costa foi chamado 
para dois amistosos, contra Itália e 
Rússia, em 2013, e ficou fora das 
convocações seguintes de Felipão
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Fim da novela Piza
A semana começa com um boa notícia 

para a torcida do Botafogo. Depois de uma 
negociação que se arrastou por todo o mês 
de março e entrou em abril, finalmente o 
Belo conseguiu um acordo para a rescisão 
de contrato do ex-treinador, Evaristo Piza, 
e do resto da comissão técnica. A distância 
parecia quilométrica entre o que pedia Piza 
e o que oferecia o Botafogo. Quando todos 
pensavam que a coisa só seria resolvida na 
Justiça, eis que as duas partes chegaram em 
um valor, que agradou a gregos e troianos.

Confesso que quando ouvi da boca de 
um dirigente botafoguense o valor pedido 
por Evaristo Piza, para ele e o resto da co-
missão técnica, algo em torno de R$ 400 mil, 
fiquei preocupado com a saúde financeira do 
Botafogo para o resto da temporada. Se Piza 
conseguisse o que estava cobrando, certa-
mente o clube teria muita dificuldade de 
cumprir com suas obrigações nos próximos 
meses.

No momento, o Botafogo segue bus-
cando um novo técnico para o restante da 
temporada. Surgem alguns nomes, mas pura 

especulação. Por enquanto, apenas análise 
de alguns treinadores, sem nenhuma sonda-
gem ou proposta oficial. O Belo espera a data 
da volta do futebol, para enfim começar a 
negociar com algum técnico.

Falência
Como sempre muito polêmico, o presi-

dente do Sousa, Aldeone Abrantes, afirmou 
recentemente, que com exceção do Botafo-
go, Treze e Atlético, os demais clubes estão 
em uma situação muito delicada, e alguns 
poderão até decretar falência total nos próxi-
mos meses. Segundo ele, se a CBF e o poder 
público não tomarem uma providência, será 
um caos total. 

A opinião do experiente cartola tem 
razão de ser, já que Sport Lagoa Seca, Nacio-
nal de Patos e Perilima já dispensaram os 
jogadores do elenco profissional. Se houver 
o restante do Campeonato Paraibano, essas 
equipes vão disputar com elencos formados 
apenas pelos garotos da base. Tomara que a 
profecia de Aldeone não se realize, mas não 
dá para negar que a situação é preocupante.

Reunião 
Tudo indica que esta semana haverá uma 

nova reunião entre Federação Paraibana de 
Futebol e os dirigentes dos clubes. Em pauta, 
o reinício dos jogos do Campeonato Paraiba-
no. Uns falam em maio, outros em junho. 

Outra discussão importante é a possibi-
lidade da realização das últimas partidas do 
estadual em apenas uma cidade. Isto até pode 
ser possível, mas não acredito que os clubes 
aprovem esta idéia. Cada um que sugere a sua 
casa para a realização dos jogos. Até agora, a 
única cidade que se dispôs a sediar os jogos 
foi Cruz do Espírito Santo.

Outra dúvida sobre o Paraibano é se no re-
torno os jogos, eles serão abertos ao público ou 
não. Tudo indica que serão de portões fechados. 
A maioria dos clubes aceita jogar com portões 
fechados, diante do problema da pandemia do 
coronavírus, mas uma minoria é contra, porque 
dependem da arrecadação dos jogos para pagar 
os salários dos jogadores, da comissão técnica e 
demais funcionários do clube.

Uma coisa é certa, o torcedor já não 
aguenta mais ficar em casa e viver sem o 

futebol. O esporte já faz parte da cultura do 
brasileiro e os finais de semana ficam mais 
tristes sem a bola rolar. Porém todo o cuidado 
é pouco, para não agir com a emoção no lugar 
da razão. A cada dia morrem mais pessoas ví-
timas do covid-19 e a pandemia não dá sinais 
que vai embora nos próximos dias.  Vamos 
esperar pela curva no gráfico dos números 
da doença no Estado, para poder finalmente 
voltar ao normal.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Foto: Divulgação/Botafogo/PB

Sérgio Meira e Piza finalmente chegam a um acordo

Ex- jogador relata como foram os 32 dias de confinamento num presídio em Assunção, em companhia do irmão Assis

Ronaldinho fala pela 1a vez
sobre a prisão no Paraguai

Passados quase dois me-
ses depois que foi preso no 
Paraguai, por ter tentado en-
trar no país com documentos 
falsos, Ronaldinho Gaúcho 
falou pela primeira vez sobre 
tudo o que está passando des-
de então em Assunção. Em 
entrevista ao jornal paraguaio 
ABC Color, o ex-jogador bra-
sileiro relatou como foram os 
32 dias de confinamento em 
um presídio da capital do país, 
onde tinha a companhia do ir-
mão Roberto de Assis. Desde 
o último dia 7, eles cumprem 
prisão domiciliar em um hotel 
de luxo em Assunção, após te-
rem pago fiança.

"Foi um duro golpe. Nun-
ca imaginei que passaria por 
uma situação dessas. Durante 
toda a minha vida, busquei 
atingir o mais alto nível pro-
fissional e trazer alegria às 
pessoas com o meu futebol", 
disse Ronaldinho Gaúcho, 
que contou que viajou ao Pa-
raguai para o lançamento de 
um cassino online e também 
de um livro.

"Tudo o que fazemos é a 
partir de contratos gerencia-
dos por meu irmão, que é meu 
representante. Nesse caso, 
participamos do lançamento 
de um cassino online, confor-
me especificado no contra-

Da Agência Estado
Foto: Norberto Duarte/AFP

Ronaldinho Gaúcho diz que foi um 
duro golpe e que jamais imaginou 
passar por uma situação dessa na 
sua vida e alega inocência

to, e do lançamento do livro 
‘Craque da Vida’, organizado 
com uma empresa no Brasil 
que tem o direito de explorar 
o livro no Paraguai", afirmou o 
ex-jogador, que mostrou enor-
me surpresa ao ser abordado 
no aeroporto de Assunção 
com documentos falsos.

"Ficamos surpresos ao 

saber que os documentos não 
eram originais. Desde então, 
nossa intenção tem sido co-
laborar com a Justiça para 
esclarecer o fato, como temos 
feito desde o início. Desde 
esse momento até hoje, expli-
camos tudo e facilitamos tudo 
o que a Justiça solicitou de 
nós", relatou.

A investigação tributária 
conduzida por autoridades 
paraguaias busca determinar 
em que contexto os documen-
tos falsificados foram emiti-
dos e qual o objetivo de seu 
uso no país, ambos - Ronal-
dinho Gaúcho e Assis - tendo 
processado a sua própria do-
cumentação brasileira.

No presídio de Assunção, 
Ronaldinho Gaúcho virou uma 
atração. Chegou a interagir 
com outros presos, distribuiu 
autógrafos, gravou vídeos a 
pedidos dos demais detentos 
e participou até de um campe-
onato interno de futebol. Teve 
até fotos com policiais e fun-
cionários do local.

"Todas as pessoas me re-
ceberam com bondade. Jogar 
futebol, dar autógrafos, estar 
em fotos, tudo isso faz par-
te da minha vida, não tenho 
motivos para parar de fazê-lo, 
muito mais com pessoas que 
estão passando por um mo-
mento difícil como eu estava", 
completou o brasileiro.

A Fifa está estudando 
maneiras de ajudar os clubes 
dentro de campo quando o 
futebol voltar às suas ativida-
des, depois da pandemia do 
novo coronavírus. A entidade 
propôs uma mudança tempo-
rária na regra das substitui-
ções para lidar com a provável 
maratona de jogos. A sugestão 
é que cada equipe possa fazer 
cinco trocas por partida, sen-
do duas no intervalo, em vez 
das tradicionais três.

A proposta da Fifa está 
sujeita à aprovação da Inter-

national Board (IFAB, na sigla 
em inglês), órgão que faz a 
gestão das regras do esporte, 
que deve se reunir nos próxi-
mos meses.

A ideia da entidade má-
xima do futebol é amenizar os 
efeitos da parada provocada 
pela pandemia da covid-19 e 
do desgaste físico dos atletas 
no retorno, aliado a uma pe-
quena pré-temporada.

"Quando as competições 
recomeçarem, o calendário 
estará sobrecarregado com 
uma frequência de jogos su-
perior ao normal", afirmou 
um porta-voz da Fifa. "A segu-

rança dos jogadores é a nossa 
prioridade e a carga de jogos 
poderá aumentar o número 
de lesões. Assim, perante o de-
safio que as ligas enfrentam, a 
Fifa propõe um maior núme-
ro de substituições de forma 
temporária. Uma mudança 
adicional poderá ser usada em 
contexto de prolongamento", 
acrescentou. Após a aprova-
ção por parte da IFAB, ainda 
caberia a cada confederação 
nacional a decisão final de 
adotar a medida ou não. Para 
que as substituições não se-
jam utilizadas como forma de 
diminuir o tempo de bola ro-

lando, elas deveriam ser feitas 
em, no máximo, três interrup-
ções por cada time ou durante 
o intervalo.

Ajuda
A FIFA liberará todo o 

financiamento operacional 
devido às federações mem-
bro nos anos 2019 e 2020 nos 
próximos dias, como a pri-
meira etapa de um plano de 
assistência para ajudar a co-
munidade de futebol afetada 
pela pandemia do COVID-19. 
Essa medida significará que 
um total de cerca de US $ 150 
milhões será distribuído entre 

os 211 órgãos nacionais de fu-
tebol em todo o mundo.

“A pandemia causou de-
safios sem precedentes para 
toda a comunidade do futebol 
e, como órgão mundial, é de-
ver da FIFA estar lá e apoiar 
aqueles que enfrentam gran-
des necessidades”, disse o pre-
sidente da FIFA, Gianni Infan-
tino. “Isso começa fornecendo 
assistência financeira imedia-
ta às nossas associações mem-
bros, muitas das quais estão 
passando por graves dificul-
dades financeiras. "Gostaria 
de agradecer aos presidentes 
do Comitê de Desenvolvimen-

to da FIFA, Shaikh Salman 
Bin Ebrahim Al Khalifa, e ao 
Comitê de Finanças da FIFA, 
Alejandro Domínguez, por 
seu compromisso e aprovação 
urgente dessas medidas por 
seus comitês". Como parte da 
medida, todos os direitos re-
manescentes das associações 
membros a custos operacio-
nais no âmbito do Programa 
Forward 2.0 serão liberados 
integralmente para os anos 
de 2019 e 2020. A liberação 
da segunda parcela dos cus-
tos operacionais para 2020, 
prevista para julho, será 
pago imediatamente.

Equipes farão até cinco substituições numa partida
Da Agência Estado
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Brasil registra 338 mortes por 
coronavírus nas últimas 24h
Total de óbitos soma agora 4.543. Casos confirmados ultrapassaram os 66,5 mil, sem contar subnotificações

São Paulo - O Brasil regis-
trou 338 mortes decorrentes 
do novo coronavírus nas últi-
mas 24 horas, segundo dados 
atualizados ontem pelo Minis-
tério da Saúde. Com isso, o total 
oficial de vítimas da covid-19 
no País chegou a 4.543. Até do-
mingo, eram 4.205 óbitos.

O número total de casos 
confirmados subiu de 61.888 
para 66.501, sendo 4.613 no-
vos casos registrados de do-
mingo para ontem. A taxa de 
letalidade está em 6,8%.

É importante ressaltar 
ainda que esses números não 
incluem as subnotificações, ou 
seja, pessoas que morreram 
nos últimos dias com os mes-
mos sintomas causados pelo 
novo coronavírus, mas que 
não tiveram a causa da morte 
investigada ou concluída até o 
momento.

Testes
Conforme mostrou re-

portagem do jornal O Estado 
de S. Paulo, uma série de fa-
lhas e divergências entre os 
sistemas de registro de testes 
do Ministério da Saúde e dos 
Estados impede que o País 
saiba o número real de exa-
mes de coronavírus que foram 
realizados desde o início da 
pandemia. A falta de controle 
do governo brasileiro sobre o 
número de testados é um dos 
fatores que dificultam o en-

tendimento do real alcance da 
epidemia no país.

Levantamento feito pela 
reportagem com as 27 secre-
tarias estaduais da Saúde do 
País e com o Ministério da 
Saúde descobriu problemas 
como duplicidade de regis-
tros, números não informados 
por incompatibilidade de sis-
temas e até casos em que exa-
mes para outros vírus respira-
tórios, como o da gripe, estão 
sendo contabilizados como 
testes do novo coronavírus.

Até o dia 23 de abril, o nú-
mero de testes de coronavírus 
contabilizados pelo Ministério 
da Saúde era de 151.463. Já o 
volume de exames informado 
pelos Estados para o mesmo 
período era de 178.345. In-
dependentemente da fonte 
considerada, o Brasil tem uma 
taxa de testagem hoje de 29 a 
13 vezes menor do que a da 
Alemanha, Itália, Estados Uni-
dos e Coreia do Sul, países que 
vêm investindo na ampliação 
dos exames para monitora-
mento ou controle da pande-
mia de covid-19.

Vinícius Valfré e 
Anne Warth
Agência Estado

Mateus Vargas
Agência Estado

Definição sai hoje

Anvisa discute se libera aplicação 
de teste da covid-19 em farmácias

Brasília - Os diretores 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
discutem hoje se liberam 
a aplicação de testes rápi-
dos de coronavírus em far-
mácias. Atualmente, testes 
rápidos são aplicados em 
ambiente hospitalar e clí-
nicas das redes pública e 
privada.

A proposta será levada 
pelo presidente-substituto 
da agência, Antonio Barra 
Torres, médico e contra
-almirante, tido como con-
selheiro de Jair Bolsonaro 
para assuntos de saúde.

Segundo integrantes 
do governo, a cúpula do 
Ministério da Saúde che-
gou a resistir à proposta, 
mas passou a apoiá-la re-
centemente. O novo minis-

tro da pasta, Nelson Teich, 
tem dito que melhorar o 
grau de informação so-
bre a doença no Brasil é 
pilar de sua estratégia de 
resposta à pandemia, que 
tem como um dos pontos 
a saída do distanciamento 
social, como defende Bol-
sonaro.

O receio de autori-
dades de saúde, como da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), é que testes 
rápidos têm alto índice de 
“falso negativo”, se aplica-
dos nos primeiros dias de 
sintomas da doença. Como 
o jornal O Estado de S. Pau-
lo revelou, exames doados 
ao governo pela minerado-
ra Vale podem errar 75% 
dos resultados negativos, 
segundo análise encomen-
dada pelo próprio Ministé-
rio da Saúde.

A expectativa de fon-

tes do ministério de Teich é 
que a Anvisa aceite a apli-
cação em farmácias, mas 
exigindo que o teste seja 
feito apenas após alguns 
dias do surgimento de sin-
tomas da doença.

A forte chance de fal-
so negativo, nos primeiros 
dias, deve-se à caracterís-
tica do exame, que detecta 
anticorpos para a doença. 
Essas substâncias só sur-
gem quando o corpo reage 
ao vírus, o que leva alguns 
dias. Por isso, autoridades 
recomendam uso de tes-
tes do tipo “RT-PCR”, mais 
lento e caro, para garantir 
diagnóstico preciso para a 
covid-19.

Segundo integran-
tes do ministério, há forte 
pressão do Palácio do Pla-
nalto para ampliar o nú-
mero de testes no País. A 
Saúde tem sinalizado que 

pretende aumentar o pú-
blico-alvo para exames de 
diagnóstico rápido.

No começo da crise, 
o Ministério da Saúde re-
comendava apenas a apli-
cação de testes rápidos 
para quem atua na “linha 
de frente” do combate à 
covid-19, como profissio-
nais da saúde. Em boletim 
epidemiológico publicado 
na última semana, no en-
tanto, o ministério afirma 
que deseja “progressi-
vamente” incluir idosos, 
portadores de condições 
de risco para complica-
ções da covid-19 e a po-
pulação economicamente 
ativa na rotina de testa-
gem. A ideia seria também 
aumentar a “carteira” de 
curados e imunes à doen-
ça que poderiam retornar 
ao trabalho, dizem inte-
grantes do governo.

São Paulo - O diretor-
geral da  Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, rei-
terou ontem que a pande-
mia de covid-19 está “longe 
de acabar” e disse que, para 
controlar o novo vírus, será 
necessário o desenvolvi-
mento de uma vacina. 

Segundo a entidade, 
atualmente, existem cerca 

de 100 estudos diferentes 
para imunização - sete de-
les já em fase de testes em 
humanos.

“O desenvolvimento de 
uma vacina está sendo ace-
lerado por causa dos traba-
lhos anteriores que OMS e 
parceiros realizaram ao lon-
go de vários anos para vaci-
nas para outros coronavírus, 
incluindo Sars e Mers”, disse 
o dirigente durante entre-
vista coletiva, em Genebra, 
na Suíça.

Tedros também agrade-
ceu China, Portugal e Vietnã 

por contribuições ao Plano 
de Resposta e Preparação 
Estratégica da entidade. “Es-
tamos gratos também aos 
mais de 280 mil indivíduos, 
empresas e fundações que 
contribuíram para o fundo, 
que já arrecadou mais de 
US$ 200 milhões”, destacou.

Responsável por coor-
denar a resposta da Orga-
nização à pandemia, Maria 
Kerkhove ressaltou que ain-
da não há evidências de que 
pessoas curadas da covid-19 
estejam totalmente imunes 
a uma nova infecção, mas 

disse que estudos estão sen-
do realizado nesse sentido.

Falta de testes
Tedros Adhanom Ghe-

breyesus afirmou ontem 
que os casos de coronaví-
rus estão subnotificados em 
várias regiões do planeta, 
incluindo a América Latina 
(AL) por conta da falta de 
testes disponíveis. “Conti-
nuamos a apoiar esses paí-
ses com assistência técnica 
por meio de nossos escritó-
rios regionais e com supri-
mentos”, disse o dirigente 

durante entrevista coletiva 
em Genebra, na Suíça.

Questionado sobre as 
críticas do presidente Jair 
Bolsonaro às orientações 
da entidade, Tedros não ci-
tou o brasileiro, mas disse 
que cada país é soberano 
para tomar suas próprias 
decisões.

Segundo ele, os gover-
nos que seguiram as reco-
mendações do órgão inter-
nacional estão em posições 
melhores do que os restan-
tes. “Não temos poder para 
forçar países a implemen-

tarem o que aconselhamos”, 
destacou.

Petrobras
Ontem, a Petrobras 

confirmou que vai estender 
para outros aeroportos a 
testagem de todos os traba-
lhadores que vão embarcar 
em plataformas. A empresa 
já estava fazendo a testagem 
rápida para covid-19 desde 
o último dia 20 no Aeropor-
to de Jacarepaguá, segundo 
informou o Sindicato dos 
Petroleiros do Espírito Santo 
(Sindipetro-ES).

‘Pandemia está longe de acabar’, diz OMS
André Marinho, 
Eduardo Gayer e 
Francine de Lorenzo
Agência Estado

São Paulo - A mais 
recente compilação de ca-
sos de covid-19 feita pela 
universidade americana 
Johns Hopkins mostra que 
ontem o mundo passou da 
marca de três milhões de 
pessoas infectadas desde 
o início da pandemia. 

O primeiro caso de 
coronavírus foi identifica-
do em 31 de dezembro de 
2019 na província chinesa 
de Hubei.

Às 16h de ontem, o 
painel da Johns Hopkins 
informava 3.017.806 ca-
sos de contágio. A marca 
de dois milhões foi alcan-

çada no dia 14 de abril, e 
a de um milhão no dia 2 
deste mês.

De acordo com a uni-
versidade americana, os 
Estados Unidos concen-
tram a maior parte dos ca-
sos: são 979.077. 

Na sequência apa-
recem Espanha, com 
229.422 casos; Itália, com 
199.414 casos; França, 
com 162.220 casos; Reino 
Unido, com 158.347 casos; 
e Alemanha, com 158.213 
casos. 

O Brasil é o 11º na lis-
ta, com 63.328 contamina-
ções confirmadas.

Mais de três milhões 
já foram infectados

Números não incluem as 
subnotificações - pessoas 
que morreram com os 
mesmos sintomas do 
coronavírus, mas não 

tiveram morte investigada

Corpos de vítimas da covid-19 são sepultados em covas coletivas, em Manaus. Taxa de letalidade do coronavírus está atualmente em 6,8%, no Brasil

Foto: Sandro Pereira/Foto Arena/ Estadão Conteúdo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00035/2020
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 DP00035/2020, 
que objetiva: Aquisição de Material de Consumo Conforme Termo de Referência Destinados à Secre-
tária de Saúde para Enfrentamento ao COVID - 19, conforme lei 13.979/2020 - Areia/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JANINE LAYSE GONÇALVES DOS 
SANTOS SILVA 06555482460 - R$ 5.160,00.

Areia - PB, 27 de Abril de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00032/2020
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 DP00032/2020, 
que objetiva: Aquisição de leite, Suplementos e Alimentação Nasogástrica para atender as demandas 
Judiciais da Secretaria de Saúde do Município de Areia-PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR - R$ 
23.851,00.

Areia - PB, 27 de Abril de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Junho de 2020, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços técnicos especializados de 
Consultoria e Assessoria técnica relativa às áreas de contábeis, financeira e orçamentária a fim de 
proceder informações em tempo real junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, de acordo 
com as especificações contidas na Especificação Técnica - Anexo I deste Edital. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. 
E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Arara - PB, 22 de Abril de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Materiais de Limpezas e Higiênicos, que tem como objetivo atender as necessidades do Hospital 
Municipal e as secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: HOSANAN ARAUJO BARBOSA - R$ 14.105,00; LCMR COMERCIO EIRELI - R$ 6.281,00; 
M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI - R$ 34.576,90.

Arara - PB, 31 de Março de 2020
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2020, que objetiva: Aquisições Par-
celadas de Materiais de Limpezas e Higiênicos, que tem como objetivo atender as necessidades do 
Hospital Municipal e as secretarias deste Município; ADJUDICO o seu objeto a: HOSANAN ARAUJO 
BARBOSA - R$ 14.105,00; LCMR COMERCIO EIRELI - R$ 6.281,00; M V ROCHA DE CARVALHO 
EIRELI - R$ 34.576,90.

Arara - PB, 31 de Março de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia civil, para prestar serviços na Construção e 
Reforma do prédio onde funcionará o Pronto Socorro Municipal de Araruna/PB; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA - EPP - R$ 308.380,24. Fica desde já o licitante vencedor do certame, convocado para no prazo 
legal, comparecer para assinatura do respectivo contrato.

Araruna - PB, 27 de abril de 2020
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00016/2020. OBJETO: Aquisições de frutas e verduras para 
atender as necessidades da Administração Municipal até o fim do exercício de 2020. ABERTURA: 
01/04/2020 as 08:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 22/04/2020.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 24.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 08 (oito) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 75/2017 datado de 27.04.2017 e com término de vigência em 27/04/2018 
e ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 28/04/2019 e ao Segundo Aditivo de Prazo com 
vigência até 29.04.2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços 
de Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de softwares para atender as 
diversas secretarias desta edilidade pelo período de 12 meses

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMA-
ÇÃO E CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 09.196.974/0001-67- JOSÉ RENATO PEREIRA CORREIA 
NUNES (PROCURADOR)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 27.04.2020.
VIGÊNCIA ADITIVO: 31.12.2020
VALOR ADITIVADO: R$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
 Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 08 (oito) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 00066/2017 datado de 24/04/2017 e com prazo de vigência inicial de 12 
(doze) meses e ao Primeiro Aditivo de prazo com vigência até 25/04/2019 e ao Segundo Aditivo de 
Prazo com vigência até 26/04/2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contrata-
ção de uma empresa para execução de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e 
metralhas, na cidade de Belém, conforme termo de referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: BEMLUR - BELÉM LIMPEZA URBANA LTDA – CNPJ: 
09.364.345/0001-07- WALBÉRIO PONTES ALBUQUERQUE

JUSTIFICATIVA: Os serviços contratados já estão plenamente incorporados à rotina funcional da 
Administração Municipal, contribuindo de forma significativa com a eficácia de seu funcionamento, 
principalmente no que concerne à manutenção de acordo com as condições de higiene e limpeza 
impostas pelas normas concernente, dentre outros.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 27/04/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31/12/2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, através da Comissão Permanente de Licitação, comu-
nica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar no dia 20.05.2020 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à 
Rua Flávio Ribeiro, 74, Centro – Belém/PB, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS DE N.° 
03.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de conclusão da 
Creche Proinfância – tipo B, localizada na Rua Deputado Antonio D’Ávila Lins, Belém/PB, conforme 
Termo de Compromisso nº 1653/2011 - FNDE. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais 
esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, 
nos dias úteis, no horário compreendido entre 07h00min e 11h00min.

Belém - PB, 27 de abril de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020
 A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que realizará, às 10h00min do dia 13 de maio de 2020, a sessão de 
CONTINUIDADE do Processo Licitatório na modalidade acima indicada, cujo objeto é a CONTRATA-
ÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS. Os autos do processo e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 27 de abril de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 024/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a RECAPAGEM DE PNEUS. Data de abertura: 
13/05/2020 às 12h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. 

Boqueirão, 27 de Abril de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00022/2020

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 DP00022/2020, 
que objetiva: Aquisição de aparelhos telefônicos celulares, desbloqueados, tipo smartphone Android, 
incluídos todos os acessórios necessários para o seu pleno funcionamento, para uso nos serviços 
vinculados a Secretaria de Assistência Social e Trabalho do município de Conde/PB, em virtude da 
pandemia mundial de coronavírus humano (Covid-19); RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: IASMIN MICAELA MARQUES GOMES 70606805435 - R$ 6.650,00.

Conde - PB, 17 de Abril de 2020
ANA CÂNDIDA AIRES RIBEIRO GALVÃO

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 
vinculados a Secretaria de Assistência Social e Trabalho do município de Conde/PB, em virtude da 
pandemia mundial de coronavírus humano (Covid-19). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00022/2020. DOTAÇÃO: Reserva Orçamentária de nº 00367 no valor de R$ 6.650,00 ( seis 
mil seiscentos e cinquenta reais) na seguinte dotação orçamentária: Órgão 21500 SECRETARIA 
MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL Função 08 ASSITÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 0033 CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação 
2043 MANUT DAS ATIV. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Natureza da Despesa 4490520000 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: até 14/10/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Assistência Social de Conde e: CT Nº 00114/2020 - 17.04.20 - IASMIN MICAELA MARQUES 
GOMES 70606805435 - R$ 6.650,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática, pela modalidade Registro de Preço, para 

atender as necessidades das Escolas Municipais desta Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Esportes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2019. DOTAÇÃO: Dotação orçamentária: Órgão 
21400SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função12EDUCAÇÃO; Subfunção365EDUCAÇÃO 
INFANTIL; Programa 0025CIDADE UNIDA POR NÓS – MDE; Ação2036DESENVOLV. DAS ATIV. 
DAEDUCAÇÃOINFANTIL–CREIS; Naturezada Despesa4490520000EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE; Fonte 111RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDU-
CAÇÃO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Conde e: CT Nº 00088/2020 - 20.03.20 - DATEN TECNOLOGIA LTDA - R$ 49.900,00; 
CT Nº 00112/2020 - 14.04.20 - DATEN TECNOLOGIA LTDA - R$ 199.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00022/2020. OBJETO: Aquisição de aparelhos telefô-

nicos celulares, desbloqueados, tipo smartphone Android, incluídos todos os acessórios necessários 
para o seu pleno funcionamento, para uso nos serviços vinculados a Secretaria de Assistência Social 
e Trabalho do município de Conde/PB, em virtude da pandemia mundial de coronavírus humano 
(Covid-19). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Compras. RATIFICAÇÃO: Secretária, em 17/04/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, Estado da Paraíba,por intermédio da COMISSÃO ES-

PECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, e, por meio da Empresa CONTEMAX CONSULTORIA TÉCNICA 
E PLANEJAMENTO LTDA, contratada através de processo de licitação, torna público a abertura de 
inscrições para CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS,objetivando o preenchimento de 
cargos vagos na estrutura administrativa do Município. O Concurso será regulado pelas instruções 
especiais constantes do Edital Regulador, Lei Orgânica do Município e demais legislação municipal 
aplicável à espécie. Os cargos são os seguintes:Assistente Social, Auxiliar De Consultório Odontológico, 
Auxiliar De Serviços Gerais, Cuidador Educacional, Educador Físico, Gari, Médico, Monitor Escolar, 
Motorista, Nutricionista, Odontólogo- CEO, Odontólogo- ESF, Operador De Máquina, Orientador 
Educacional, Professor – Artes, Professor – Ciências, Professor - Ensino Fundamental Séries Iniciais 
(Zona Rural), Professor - Ensino Fundamental-Séries Iniciais (Zona Urbana), Professor – Matemática, 
Professor – Português, Professor – Religião, Professor –Geografia, Professor – História, Psicólogo, 
Psicopedagogo, Técnico Em Laboratório e Vigilante.

O Concurso será planejado, organizado e executado pela Contemax Consultoria e supervisionado 
pela Comissão Especial de Concurso Público do Município de Congo, eleita pela Portaria n.º 044/2020, 
de 05 de março de 2020.

As inscrições ficarão abertas VIA INTERNET a partir de 00h00m do dia 28 de abril até 23:59do 
dia31 de maio de 2020, no site www.contemaxconsultoria.com.br.

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.contemaxconsultoria.
com.br e www.congo.pb.gov.br.

Congo/PB, 24 de abril de 2020.
Joaquim Quirino da Silva Júnior

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00003/2020

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 DV00003/2020, 
que objetiva: Contratação para aquisição parcelada de água mineral para atender as demandas 
das secretarias municipais, conforme termo referência; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: JAILSON VITORIANO PINHEIRO - R$ 9.130,50.Camalaú - PB, 24 de 
Abril de 2020. Alecsandro Bezerra dos Santos - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural de forma parcelada para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/
PNAE - Cuitegi/PB – 2020, devendo, portanto, no período de 29/04 à 22/05/2020, apresentar o Projeto 
de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e habilitação dos 
fornecedores, no endereço supra mencionado. O preço de compra dos gêneros alimentícios será o 
constante do edital da chamada pública supra e os critérios de seleção e priorização estabelecidos 
no caput e nos § 1º e 2º da Resolução 04/2015/CD/FNDE/MEC e a reunião acontecerá as 08:30 
horas do dia 22 de Maio de 2020, na sala da referida comissão, sediada na Rua Nossa Senhora do 
Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-1143. 
E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. 

Cuitegi - PB, 27 de Abril de 2020. 
ADRIANO GALDINO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Vieira, 57 - Centro - Carrapateira - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletronico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 
PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CARRAPATEIRA 
- PB, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO COM O MINIS-
TÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Nº 892087/2019. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, 10.024/2019 e Decreto Municipal nº. 004/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 35531003. E-mail: prefeitura@carrapateira.pb.gov.br. Edital: http://www.carrapateira.pb.gov.br/ 
ou www.tce.pb.gov.br/www.bll.org.br. 

Carrapateira - PB, 27 de Abril de 2020
CICERO MARCOS MENESES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma de praça no município de Con-
ceição/PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse nº. 866962/2018/MCIDADES/
CAIXA. LICITANTES HABILITADOS POR ATENDER A TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: A 
CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME - CNPJ: 20.256.412/0001-02; CONSTRUTORA 
TRIUNFO EIRELI - CONSTRUTORA TRIUNFO - CNPJ: 18.578.731/0001-84; MOTIVA CONSTRU-
COES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 31.381.604/0001-59; E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - CNPJ: 17.560.794/0001-40 (a empresa apresentou FGTS vencido (item 8.3.5), 
porém comprovado o enquadramento como ME, se sagrada vencedora da licitação será concedido 
a mesma o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de documento válido; A REFERIDA 
EMPRESA APRESENTOU TERMO DE RENUNCIA CONFORME ITEM 8.6.4 DO EDITAL. LICITAN-
TES INABILITADOS POR NÃO ATENDER A TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: -  FERNANDO 
ANTONIO MANGUEIRA GOMES-MEGACONST - MANGUEIRA ENGEN - CNPJ: 27.894.067/0001-73 
(a empresa não apresentou documento de identificação do (s) sócio (s);  apresentou  comprovante de 
FGTS vencido (item 8.3.5) e não comprovou condição de ME ou EPP, para concessão de prazo; não 
apresentou certidão negativa de falência ou concordata (item 8.4.1); apresentou Balanço Patrimo-
nial apenas com Ativo e Passivo e sem assinatura do Contador e Representante Legal (item 8.4.2); 
Apresentou Atestado sem Registro no CREA/CRQ; não apresentou declaração de indicação das 
instalações, aparelhamento e pessoal técnico (item 8.5.3), não apresentou comprovação de possuir 
em seu quadro engenheiro Civil (item 8.5.4); não apresentou comprovação de visita ao local da obra 
(item 8.6.1); não apresentou declaração que o engenheiro passará 02 dias  por semana para averiguar 
a obra (item 8.6.7). A REFERIDA EMPRESA APRESENTOU TERMO DE RENUNCIA CONFORME 
ITEM 8.6.4 DO EDITAL.  - A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI - A L S - CNPJ: 
31.172.201/0001-08 – a empresa não apresentou Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário. 
A empresa apresentou Certidão Estadual vencida (item 8.3.4), porém comprovou condição de ME, se 
habilitada no certame seria concedido o prazo para apresentação da nova certidão. - CONSTRUTORA 
PRINCESA DO VALE LTDA - ME - CNPJ: 15.233.791/0001-77 – não apresentou certidão de débitos 
trabalhistas (item 8.3.6). Fica a partir desta publicação informado aos licitantes que a documentação 
está a disposição dos mesmos, bem como está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua 
o artigo 109, incisos, da Lei 8.888/93. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 08/05/2020, 
às 11:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - 
São José - Conceição - PB, no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486. 

Conceição - PB, 24 de Abril de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: Contratação 
de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de construção de uma Academia de 
Saúde, no Município de Dona Inês. RECURSOS CONVÊNIO: 11420.4560001/18-001; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA F. OLIVEIRA 
EIRELI - R$ 125.768,36. Convocamos a empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Dona Inês - PB, 27 de Abril de 2020
TARCIANA LUCENA NUNES

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Especial de Licitação, Chamada Pública de 
Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDIMENTO 
DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSOANTE O ART.14 DA LEI 
N. º 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N. º 26/2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 
FNDE/CD Nº 4/2015, com pronta entrega, devendo ocorrer quando necessário nos quantitativos 
solicitados pela Secretaria de Educação. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até as 09h00min do dia 18 de Maio de 2020, na sala da referida 
comissão, sediada na Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB. Neste mesmo local, data e 
horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 27 de Abril de 2020. 
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 003/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM torna público para conhecimento dos interessados 

que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, tipo Menor 
Preço GLOBAL, no dia 13 de Maio de 2020 as 11:00 Horas, objetivo: Contratação de empresa de 
engenharia para executar obra civil publica de Reforma Da E.M.E.F Flaviano Ribeiro Coutinho Em 

Gurinhem-Pb.; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de GURI-
NHEM, na Rua Governador Flavio Ribeiro, 219 - Centro - Gurinhém - PB. Para maiores informações 
no mesmo endereço no horário das 08:00 as 12:00 Horas.

GURINHEM/PB – 20 de Abril de 2020
WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR. 

PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 002/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM torna público para conhecimento dos interessados 

que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, tipo Menor 
Preço GLOBAL, no dia 13 de Maio de 2020 as 10:00 Horas, objetivo: Contratação de empresa de 
engenharia para executar obra civil publica de Reforma Do Centro De Formação Educacional Em 
Gurinhém-PB; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de GURI-
NHEM, na Rua Governador Flavio Ribeiro, 219 - Centro - Gurinhém - PB. Para maiores informações 
no mesmo endereço no horário das 08:00 as 12:00 Horas.

GURINHEM/PB – 20 de Abril de 2020
WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR. 

PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios au-
tomotivos, com serviços de mão de obra. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Elementos de despesas 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Guarabira e: CT Nº 00216/2020 – 11.03.2020 - JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS 
- R$ 456.000,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos, com serviços de mão de obra; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ CARLOS ADELINO DOS 
SANTOS - R$ 456.000,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos do 
instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 11 de março de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de mão de obra por hora trabalhada 
de suspensão de veículos movidos a díesel pertencentes a Prefeitura Municipal. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
FEDERAIS / OUTROS: Elementos de despesas 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00215/2020 – 11.03.2020 - OLIVALDO MARTINS DE 
LIMA - R$ 98.000,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para serviços de mão de obra por hora trabalhada de suspensão de veículos movidos 
a díesel pertencentes a Prefeitura Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: OLIVALDO MARTINS DE LIMA - R$ 98.000,00. Fica o licitante convocado para assinatura 
do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 10 de março de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito em exercício

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO GESTOR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARA-

BIRA, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo 
Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo TÉCNICA E PREÇO, de nº 00001.2020, funda-
mentado no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, , respectivamente, no 
valor total de R$ 360.452,10 – (trezentos e sessenta mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dez 
centavos), em favor da empresa AQUINO DINIZ DA SILVA CONSTRUTORA LTDA – ME – inscrita 
no CNPJ sob o nº 18.519.471/0001-76, que tem como objetivo, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO 
RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO IAPM. Fica a empresa vence-
dora do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento 
convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 27 de abril de 2020.
ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 0002/2020

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, situada na rua Pedro Lopes Brasileiro, sn, Centro 
Igaracy -PB, através da Comissão Permanente de Licitação; torna público para conhecimento de todos 
os representantes legais das empresas: ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS 
LTDA - CNPJ: 26.665.213/0001-26 e a empresa EMLURPE – EMPRESA DE LIMPEZA URBANA 
LTDA - CNPJ: 12.461.865/0001-34,  para sessão a ser realizada no dia 08 de Maio de 2020, às 10:00 
horas na sala da Comissão de Licitação para abertura dos envelopes de Habilitação.

 Igaracy - PB, 27 de Abril de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇO N° 0001/2020

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, situada na rua Pedro Lopes Brasileiro, sn, Centro 
Igaracy -PB, através da Comissão Permanente de Licitação; torna público para conhecimento de todos 
os representantes legais das empresas: MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 
26.781.189/0001-90 e a empresa FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA - CNPJ: 30.816.848/0001-54,  
para sessão a ser realizada no dia 07 de Maio de 2020, às 08:00 horas na sala da Comissão de 
Licitação para abertura dos envelopes de propostas de Preços.

 Igaracy - PB, 27 de Abril de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de ar condicionadores de ar de 
18.000 Btus, a secretaria de educação e esporte destinados a educação infantil deste município de 
Igaracy-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 27 de Abril de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada pela 
atuação direcionada no Planejamento, execução e controle das Prestações de Contas dos Convênios 
Federais e Estaduais, junto aos sistemas, SICONV, SIGPC, SGIPACTO, SUASWEB, SIMEC, e demais 
seguimento de prestação de contas do município de Igaracy-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.igaracy.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 27 de Abril de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00010/2020. OBJETO: SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, 
GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE VIDEO, CRIAÇÃO DE DESIGNER ARTISTICO EM MIDEA DIGITAL, 
DIGITAÇÃO E ARTES GRAFICAS EM GERAL PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 27/04/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00010/2020

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 DV00010/2020, 
que objetiva: SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE VIDEO, CRIAÇÃO DE 
DESIGNER ARTISTICO EM MIDEA DIGITAL, DIGITAÇÃO E ARTES GRAFICAS EM GERAL PARA O 
MUNICIPIO DE IGARACY-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: JONAS QUEIROZ DE SOUZA 02721769405 - R$ 11.700,00.

Igaracy - PB, 27 de Abril de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: Contratação de empresa para 
aquisição de equipamentos de informática em geral, no município de Igaracy-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CARLOS ANTONIO LACERDA 04137150435 
- R$ 57.180,00.

Igaracy - PB, 27 de Abril de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público para 

conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Propostas de Preço do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020, com o seu objeto Aquisição de Hortifrutigranjeiro destinados 
a todas secretarias do Município de Igaracy, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal 
de Saúde de Igaracy-PB. Conforme especificação do edital. Sendo declarada HABILITADA a empresa: 
JOSE JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 - Valor: R$ 133.296,60 (CENTO TRINTA E 
TRÊS MIL, DUZENTOS NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

Igaracy - PB, 24 de Abril de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 
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para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Propostas de Preço 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020, com o seu objeto Fornecimento de carnes e frango, 
destinados as Escolas Municipais, Creche, demais Secretarias do Município de Igaracy-PB, Fundo 
Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. Conforme especificação do edital. 
Sendo declarada HABILITADA a empresa: ANTONIO CARLOS DA SILVA 08381687446 - Valor: R$ 
259.014,00 (duzentos cinquentas e nove mil, quatorze reais).

Igaracy - PB, 24 de Abril de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa para aquisição de equipamentos de informática em geral, no município de Igaracy-PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: CARLOS ANTONIO LACERDA 04137150435 - R$ 57.180,00.

Igaracy - PB, 27 de Abril de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

A Prefeitura Municipal de Igaracy - PB, através da Pregoeira e equipe de apoio, vem pelo presente 
CONVOCAR a empresa E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTO-
RIA LTDA - CNPJ: 09.196.974/0001-67, segunda colocada, para aprestação de serviço dos itens 01 a 
05, nas mesmas condições propostas pelo primeiro ou negociar, conforme item 11.13 do edital c/c art. 
64, § 2º da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias, ou prestar os esclarecimentos necessários.

Igaracy-PB, 27 de Abril de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Aquisição de material 
didático, expediente e escolar, destinados a diversas secretárias da prefeitura, FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ao PDDE durante o exercício de 2020; 
ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME - R$ 188.889,65; 
LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME - R$ 61.958,20.

Igaracy - PB, 27 de Abril de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Aquisição de material 
didático, expediente e escolar, destinados a diversas secretárias da prefeitura, FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ao PDDE durante o exercício de 
2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO ERMANO 
VIRGINIO DE SOUZA - ME - R$ 188.889,65; LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME - R$ 61.958,20.

Igaracy - PB, 27 de Abril de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.008/2020

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/001196.
Data da sessão: 11/05/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001, 1090,1290, 1630, 1311, 1990, 1510).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 27 de abril de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33023/2019

HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 33023/2019, Processo Administra-
tivo nº 2019/130703, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA 
DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR – CECAF EM JOÃO PESSOA, 
e com base no Relatório final da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto 
para a empresa RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP, no valor de R$ 312.366,52 
(Trezentos e Doze Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Cinqüenta e Dois Centavos), estando 
compatível com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa 27 de abril de 2020.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33025/2019

HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 33025/2019, Processo Administra-
tivo nº 2019/130701, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA 
DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA EMEF ANTÔNIO SANTOS COELHO NETO NA CIDADE DE JOÃO 
PESSOA,, e com base no Relatório final da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, ADJUDICO 
seu objeto para a empresa A3T CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO LTDA no valor de R$ 322.054,95 
(trezentos e vinte e dois mil cinqüenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)., estando compatível 
com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa 27 de abril de 2020.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM/JP

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA Nº001/2020

O Superintendente do IPMJP torna público a homologação da Dispensa de Licitação nº 001/2020, 
que tem por objeto a Contratação da empresa BERTA Construções e Impermeabilização LTDA, CNPJ 
nº 03.186.531/0001-09, perfazendo um total de R$ 6.044,69 (seis mil e quarenta e quatro reais e 
sessenta e nove centavos), com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/1993 e suas alterações. 

Roberto Wagner Mariz Queiroga
Superintendente IPM/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA N° 33017/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
RIVALDO CORREIA – FASE II EM JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
torna público o resultado de julgamento da proposta comercial da CONCORRÊNCIA N° 33017/2019: 
EMPRESAS CLASSIFICADAS: CONSTRUTORA ITAY EIRELI R$ 715.164,63; ALX CONSTRUÇÕES 
LTDA-EPPR$ 758.161,18; ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COM. LTDA R$ 817.145,98; DANTAS 
E LIRA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E INC. LTDA-ME R$ 844.567,95; GASA ENGENHARIA LTDA  
R$ 846.663,35 DESCLASSIFICADA: OLIVEIRA LOC. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, 
Por não atender ao item 8.5 do edital. O relatório de julgamento das propostas comerciais encontra-
-se disponível no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoa e na CEL cujo 
endereço consta no preâmbulo do edital. Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo 
recursal na forma da Lei.

João Pessoa, 27 de abril de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DO 1º ADENDO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.004/2020
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, através de sua SECRETARIA DE INFRA-

-ESTRUTURA, doravante denominada SEINFRA/PMJP, pessoa jurídica de direito público, constituída 
sob a forma administrativa direta, com sede na Av. Rio Grande do Sul, n.º 721, CEP 58.030-020, 
Telefone (083) 3214-7218, no Bairro dos Estados, na Cidade de João Pessoa, Capital do Estado 
da Paraíba, através da Comissão Setorial de Licitação, nomeada por ato do Sr. Prefeito Municipal, 
através da Portaria nº 891, datada de 03 de maio de 2019, de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público para conheci-
mento dos interessados que a licitação  na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sofreu as 
alterações a seguir discriminadas: 

Onde se lê:
9.  DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
9.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro e Quitação do Licitante e dos seus Responsáveis Técnicos para com o 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA do local da sua sede, contendo 
os dados cadastrais atualizados.

Leia-se:
9.  DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
9.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

- CREA ou CAU, conforme o inciso I do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93 combinado com o Art 69 da 
Lei Federal 5.194/66, da sede da licitante, da empresa e dos seus responsáveis técnicos. Sendo    a 
sede da empresa de outras unidades da Federação, deverá apresentar a Certidão de Registro ou 
visto do CREA ou CAU/PB no ato da assinatura do Contrato.

Considerando que as alterações acima informadas não afetam  na elaboração da Proposta 
permanecem inalteradas as demais condições  do edital da Concorrência Pública  Nº 07.004/2020, 
Permanecendo a data de abertura dia 28/05/2020. A cópia do Edital e seus anexos estão disponíveis 
e a disposição dos interessados, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes

João Pessoa, 27 de abril de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da CSL e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DO 1º ADENDO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.003/2020
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, através de sua SECRETARIA DE INFRA-

-ESTRUTURA, doravante denominada SEINFRA/PMJP, pessoa jurídica de direito público, constituída 
sob a forma administrativa direta, com sede na Av. Rio Grande do Sul, n.º 721, CEP 58.030-020, 
Telefone (083) 3214-7218, no Bairro dos Estados, na Cidade de João Pessoa, Capital do Estado 
da Paraíba, através da Comissão Setorial de Licitação, nomeada por ato do Sr. Prefeito Municipal, 
através da Portaria nº 891, datada de 03 de maio de 2019, de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público para conheci-
mento dos interessados que a licitação  na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sofreu as 
alterações a seguir discriminadas: 

Onde se lê:
9.  DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
9.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro e Quitação do Licitante e dos seus Responsáveis Técnicos para com o 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA do local da sua sede, contendo 
os dados cadastrais atualizados.

Leia-se:
9.  DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
9.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

- CREA ou CAU, conforme o inciso I do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93 combinado com o Art 69 da 
Lei Federal 5.194/66, da sede da licitante, da empresa e dos seus responsáveis técnicos. Sendo    a 
sede da empresa de outras unidades da Federação, deverá apresentar a Certidão de Registro ou 
visto do CREA ou CAU/PB no ato da assinatura do Contrato.

Considerando que as alterações acima informadas não afetam  na elaboração da Proposta 
permanecem inalteradas as demais condições  do edital da Concorrência Pública  Nº 07.003/2020, 
Permanecendo a data de abertura dia 26/05/2020. A cópia do Edital e seus anexos estão disponíveis 

e a disposição dos interessados, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes
João Pessoa, 27 de abril de 2020.

Teresa Cristina Teles de Holanda
Presidente da CSL e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DO 1º ADENDO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.002/2020
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, através de sua SECRETARIA DE INFRA-

-ESTRUTURA, doravante denominada SEINFRA/PMJP, pessoa jurídica de direito público, constituída 
sob a forma administrativa direta, com sede na Av. Rio Grande do Sul, n.º 721, CEP 58.030-020, 
Telefone (083) 3214-7218, no Bairro dos Estados, na Cidade de João Pessoa, Capital do Estado 
da Paraíba, através da Comissão Setorial de Licitação, nomeada por ato do Sr. Prefeito Municipal, 
através da Portaria nº 891, datada de 03 de maio de 2019, de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público para conheci-
mento dos interessados que a licitação  na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sofreu as 
alterações a seguir discriminadas: 

Onde se lê:
9.  DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
9.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro e Quitação do Licitante e dos seus Responsáveis Técnicos para com o 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA do local da sua sede, contendo 
os dados cadastrais atualizados.

Leia-se:
9.  DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
9.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

- CREA ou CAU, conforme o inciso I do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93 combinado com o Art 69 da 
Lei Federal 5.194/66, da sede da licitante, da empresa e dos seus responsáveis técnicos. Sendo    a 
sede da empresa de outras unidades da Federação, deverá apresentar a Certidão de Registro ou 
visto do CREA ou CAU/PB no ato da assinatura do Contrato.

Considerando que as alterações acima informadas não afetam  na elaboração da Proposta 
permanecem inalteradas as demais condições  do edital da Concorrência Pública  Nº 07.002/2020, 
Permanecendo a data de abertura dia 21/05/2020. A cópia do Edital e seus anexos estão disponíveis 
e a disposição dos interessados, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes

João Pessoa, 27  de abril de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da CSL e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DO 1º ADENDO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, através de sua SECRETARIA DE INFRA-

-ESTRUTURA, doravante denominada SEINFRA/PMJP, pessoa jurídica de direito público, constituída 
sob a forma administrativa direta, com sede na Av. Rio Grande do Sul, n.º 721, CEP 58.030-020, 
Telefone (083) 3214-7218, no Bairro dos Estados, na Cidade de João Pessoa, Capital do Estado 
da Paraíba, através da Comissão Setorial de Licitação, nomeada por ato do Sr. Prefeito Municipal, 
através da Portaria nº 891, datada de 03 de maio de 2019, de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público para conheci-
mento dos interessados que a licitação  na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sofreu as 
alterações a seguir discriminadas: 

Onde se lê:
9.  DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
9.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro e Quitação do Licitante e dos seus Responsáveis Técnicos para com o 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA do local da sua sede, contendo 
os dados cadastrais atualizados.

Leia-se:
9.  DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
9.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

- CREA ou CAU, conforme o inciso I do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93 combinado com o Art 69 da 
Lei Federal 5.194/66, da sede da licitante, da empresa e dos seus responsáveis técnicos. Sendo    a 
sede da empresa de outras unidades da Federação, deverá apresentar a Certidão de Registro ou 
visto do CREA ou CAU/PB no ato da assinatura do Contrato.

Considerando que as alterações acima informadas não afetam  na elaboração da Proposta 
permanecem inalteradas as demais condições  do edital da Concorrência Pública  Nº 07.001/2020, 
Permanecendo a data de abertura dia 19/05/2020. A cópia do Edital e seus anexos estão disponíveis 
e a disposição dos interessados, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes

João Pessoa, 27 de abril de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da CSL e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
RESULTADO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

Tomada de Preços nº 002/2020
O Presidente da comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições torna público para 

o conhecimento da população de Juarez Távora e para quem interessar possa que após minuciosa 
análise dos documentos de habilitação apresentados pelas empresas participantes deste certame, 
chegou-se ao seguinte resultado: a empresa: MILTON VIEGAS-ME (VIEGAS ESCAPAMENTOS) - 
CNPJ: 24.279.655/0001-09 foi HABILITADA, por cumprir com todas as exigências do edital. Já as 
empresas: IMPERIAL ALLJET SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - CNPJ: 17.150.858/0001-35, não 
atendeu aos itens 5.2.1, 5.3.5 e 7.1, onde foi INABILITADA por descumprimento do edital. Abrindo-
-se o prazo recursal e vistas ao processo aos interessados. Maiores informações através do e-mail 
cpl.juareztavora@gmail.com, ou no endereço rua José Mendonça de Araújo, nº 171 – centro Juarez 
Távora –Pb, CEP: 58.387-000.

Juarez Távora 27 de abril de 2020.
CARLOS ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO DA SEGUNDA SESSÃO PUBLICA 

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

tos dos licitantes e dos interessados que em virtude do recurso protocolado no dia 22/04/2020 pela 
licitante Suzana Azevedo Meira-ME, CNPJ: 10.588.767/0001-37, contra o julgamento da habilitação 
feito e publicado pela Comissão de licitação (CPL), onde solicita a inabilitação (Tomada de Preços 
Nº 001/2020) das seguintes licitantes: Freitas S. de Engenharia Ltda, CNPJ: 26.743.365/0001-08; 
Construtora Apodi Ltda, CNPJ: 17.620.703/0001-15; ObraplanLtda-ME, CNPJ: 26.764.981/0001-37. 
Contudo fica adiada por tempo indeterminado a segunda sessão pública da Tomada de Preços Nº 
001/2020,onde tinha como objetoas aberturas dos envelopes propostas de preços, que seria realizada 
às 10:00hs. (Dez horas) do dia 27 de abril de 2020. A Presidente da CPL demandar todas as venhas 
aos licitantes e aos interessados, por não ter como evitar o adiamento diante em virtude da grande 
complexidade do referido recurso citado.

Livramento/PB, 27 de abril de 2020.
Jakeline David de Sousa 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE 
(ALICERCES E SAPATAS) DO NOVO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Dispença de Licitação nº 00001/2020
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020
HOMOLOGADO: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, CPF: 873.574.374-34. VALOR: R$ 

32.293,90.
Juazeirinho, 17 de abril de 2020

CICERO DA SILVA BENTO
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE NOTIFICAÇÃO DE LICITANTES HABILITADOS 

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

tos dos licitantes e dos interessados que em virtude do recurso protocolado no dia 22/04/2020 pela 
licitante Suzana Azevedo Meira-ME, CNPJ: 10.588.767/0001-37, que está notificando as licitantes: 
Freitas Serviços de Engenharia Ltda, CNPJ: 26.743.365/0001-08; Construtora Apodi Ltda, CNPJ: 
17.620.703/0001-15; ObraplanLtda-ME, CNPJ: 26.764.981/0001-37, para querendo apresentar defesa 
ou justificativa (Sobre os fatos narrados no recuso acima citado), no prezo de 05 (Cinco) dias, uteis, 
contado a partir do primeiro dia útil desta publicação, nos termos do Art. 109 inciso 3º, da Lei 8.666/93. 
Os interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze 
horas), para dar visto nos autos, caso seja necessário. O recurso poderá ser acessado através do 
seguinte endereço eletrônico https://www.livramento.pb.gov.br/licitacoes.

Livramento/PB, 24 de abril de 2020.
Jakeline David de Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

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

dos interessados, que foi protocolado junto a CPL no dia 22/04/2020, pela licitante Suzana Azevedo 
Meira-ME, CNPJ: 10.588.767/0001-37, um recurso administrativo contra o julgamento da Habilita-
ção, referente a Tomada de Preços Nº 001/2020, onde tem como objeto a Contratação de empresa 
especializada para prestar serviços de engenharia na Reforma e Ampliação da Praça de Eventos, 
localizada na sede do Município de Livramento/PB, nos termos do Art. 109 inciso 3º, da Lei 8.666/93. 
Os interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze 
horas), para dar visto nos autos, caso seja necessário. O recurso poderá ser acessado através do 
seguinte endereço eletrônico https://www.livramento.pb.gov.br/licitacoes.

Livramento/PB, 24 de abril de 2020.
Jakeline David de Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE NOTIFICAÇÃO DE LICITANTES HABILITADOS

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

mentos dos licitantes e dos interessados que em virtude do recurso protocolado no dia 22/04/2020 
pela licitante Suzana Azevedo Meira-ME, CNPJ: 10.588.767/0001-37, que está notificando as 
licitantes: Freitas Serviços de Engenharia Ltda, CNPJ: 26.743.365/0001-08; Construtora Apodi Ltda, 
CNPJ: 17.620.703/0001-15; Obraplan Empresa de Limpesa e Serviços Urbanos Ltda-ME, CNPJ: 
26.764.981/0001-37, para querendo apresentar defesa ou justificativa (Sobre os fatos narrados no 
recuso acima citado), no prezo de 05 (Cinco) dias, uteis, contado a partir do primeiro dia útil desta 
publicação, nos termos do Art. 109 inciso 3º, da Lei 8.666/93. Os interessados poderão comparecer 
na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze horas), para dar visto nos autos, caso 
seja necessário. O recurso poderá ser acessado através do seguinte endereço eletrônico https://
www.livramento.pb.gov.br/licitacoes.

Livramento/PB, 24 de abril de 2020.
Jakeline David de Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO DA SEGUNDA SESSÃO PUBLICA 

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para conhecimentos 

dos licitantes e dos interessados que em virtude do recurso protocolado no dia 22/04/2020 pela lici-
tante Suzana Azevedo Meira-ME, CNPJ: 10.588.767/0001-37, Rua Roberto Cavalcante Albuquerque, 
618, Jardim Paulistano, Campina Grande/PB, contra o julgamento da habilitação feito e publicado 
pela Comissão de licitação (CPL), onde solicita a inabilitação (Tomada de Preços Nº 001/2020) das 
seguintes licitantes: Freitas Serviços de Engenharia Ltda, CNPJ: 26.743.365/0001-08, Rua Projetada 
02, S/N, Bairro Populares, João Pessoa/PB; Construtora Apodi Ltda, CNPJ: 17.620.703/0001-15, Rua 
Marcelino Terto, S/N, Centro, Cacimbas/PB; Obraplan Empresa de Limpesa e Serviços Urbanos Ltda-
-ME, CNPJ: 26.764.981/0001-37, Rua Raimundo Bernado da Silva S/N, Linha de Ferro, Coremas/
PB. Contudo fica adiada por tempo indeterminado a segunda sessão pública da Tomada de Preços 
Nº 001/2020,onde tinha como objetoas aberturas dos envelopes propostas de preços, que seria 
realizada às 10:00hs. (Dez horas) do dia 27 de abril de 2020. A Presidente da CPL demandar todas 
as venhas aos licitantes e aos interessados, por não ter como evitar o adiamento diante em virtude 
da grande complexidade do referido recurso citado.

Livramento/PB, 27 de abril de 2020.
Jakeline David de Sousa

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

REPUBLICAÇÃO
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 09H30MIN HORAS DO DIA 13 DE 
MAIO DE 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE GINASIO COBERTO NA COMUNIDADE CARECÃO NO 
MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08h Às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: www.lagoaseca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 27 de Abril de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

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

A presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
devidamente nomeada, vem por meio de esta publicação convocar as empresas interessadas para 
a abertura da Proposta de Preços referente a TP 00001/2020, cujo o OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS 
LOCALIDADES (SITIO PAU FERRO, MINEIRO E GRAVATÁ), NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE 
LAGOA SECA/PB - RECURSOS PROPRIOS, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 06/05/2020, ÀS 09H30MIN HORAS, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 27 de Abril de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

A presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
devidamente nomeada, vem por meio de esta publicação convocar as empresas interessadas para 
a abertura da Proposta de Preços referente a TP 00002/2020, cujo o OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS 
LOCALIDADES, NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/PB – RECURSOS 
PROPRIOS, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 06/05/2020, ÀS 10H30MIN HORAS, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 
- Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 3366-1991. 
E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 27 de Abril de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA, PARA A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETERIAS 
DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ANDREZA ARAUJO SOUZA – ME (LOJÃO COMPRE BEM), CNPJ/CPF: 17.597.525/0001-59 - R$ 
340.253,50, vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16,18, 19, 21, 22, 23, 24, 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 
57, 58, 59, 60, 61,62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 e da empresa GENICLEIA DA SILVA LIMA – ME 
(COMERCIAL NOBRE), CNPJ/CPF: 17.533.557/0001-90 – R$ 134.454,00, vencedora dos itens: 9, 
20, 33, 35, 52, 53, 56 e 64.

Lagoa Seca - PB, 22 de Abril de 2020
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA, PARA A ME-
RENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETERIAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Conforme consta nos autos do processo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00062/2020 - 22.04.20 – ANDREZA ARAUJO SOUZA – ME (LOJÃO COMPRE BEM), 
CNPJ/CPF: 17.597.525/00001-59 - R$ 340.253,50, e o CT Nº 00063/2020 - 22.04.20 – GENICLEIA 
DA SILVA LIMA – ME (COMERCIAL NOBRE), CNPJ/CPF: 17.533.557/0001-90 – R$ 134.454,00.

Lagoa Seca - PB, 22 de Abril de 2020
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 016/2020 que aconteceria no dia 29 de Abril de 2020 
as 09h00min horas ocorrerá no dia 20 de Maio de 2020 as 09h00min. A alteração se faz tendo em 
vista as medidas de proteção ao combate do COVID-19 evitando aglomerações. A reunião ocorrerá 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, 
n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00.

Mamanguape-PB, 27 de Abril de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

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

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 018/2020 que aconteceria no dia 30 de Abril de 2020 
as 09h00min horas ocorrerá no dia 13 de Maio de 2020 as 09h00min. A alteração se faz tendo em 
vista as medidas de proteção ao combate do COVID-19 evitando aglomerações. A reunião ocorrerá 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, 
n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00.

Mamanguape-PB, 27 de Abril de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00015/2020, em favor da empresaGRAFICA CUNHA EIRELI - ME; CNPJ 
nº 32.575.941/0001-40,tendo como objeto a Contratação de empresa para prestar os serviços de 
gráficas destinados a todas secretarias do município de Piancó-PB.Como valor global estimado de 
R$ 17.345,00 (dezessete mil, trezentos e quarenta e cinco reais), em consequência fica a mesmo 
convocado a assinar o termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 27 de abril de 2020.
Daniel Galdino de Araújo 

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00015/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: GRAFICA CUNHA EIRELI - ME; CNPJ nº 32.575.941/0001-40.
OBJETIVO: Contratação de empresa para prestar os serviços de gráficas destinados a todas 

secretarias do município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 17.345,00 (dezessete mil, trezentos e quarenta e cinco reais).

Piancó-PB, 27 de abril de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

O Município de Picuí torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônica, objetivando:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA 
BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MU-
NICÍPIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA , no dia 11/05/2020, às 09:10 
horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de Licitação 
Pregão Eletrônico nº 00008/2020, Processo Administrativo Nº 200407PE00008. Informamos que o 
Edital encontra-se disponível nos sites www.picui.pb.gov.br/licitacoes, www.tce.pb.gov.br, www.bll.
org.br. Maiores informações pelo telefone (83) 3371-2126 – ramal 27.

Picuí - PB, 27 de Abril  de 2020.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020

O Município de Picuí torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônica, objetivando:    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 
HIDRÁULICO DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA , no dia 12/05/2020, às 
09:10 horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de Licitação 
Pregão Eletrônico nº 00009/2020, Processo Administrativo Nº 200212PP00009. Informamos que o 
Edital encontra-se disponível nos sites www.picui.pb.gov.br/licitacoes, www.tce.pb.gov.br, www.bll.
org.br. Maiores informações pelo telefone (83) 3371-2126 – ramal 26.

Picuí - PB, 27 de Abril  de 2020.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2020

O Município de Picuí torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônica, objetivando:  CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 
PARA OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS 
PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, 
CONTRATOS, INTERNOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, no dia 14/05/2020, 
às 09:10 horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de 
Licitação Pregão Eletrônico nº 00010/2020, Processo Administrativo Nº 200417PE00010. Informamos 
que o Edital encontra-se disponível nos sites www.picui.pb.gov.br/licitacoes, www.tce.pb.gov.br, www.
bll.org.br. Maiores informações pelo telefone (83) 3371-2126 – ramal 26.

Picuí - PB, 27 de Abril  de 2020.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 08h30min do dia 12 de maio de 2020, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços médicos especializados de 
ginecologia, em regime de plantão par atendimento à população carente deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 
004/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 24 de abril de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 09h30min do dia 12 de maio de 2020, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Materiais de Limpeza e Higiênicos, 
destinados à manutenção das Secretarias deste Município e aos Programas Federais. Recursos: 
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previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 
004/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 24 de abril de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00018/2020, para o dia 12 
de Maio de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, 
S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 27 de Abril de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVA-
ÇÃO DE UM MULTI ESPAÇO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: T4 ENGENHARIA E SERVICOS 
LTDA - Valor: R$ 117.286,15. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo 
Antônio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3641-1019. E-mail: 
riachodesantoantonio.prefeitura@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 23 de Abril de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

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 12 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de carnes, frangos, 
peixes, ovos e frios 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, 27 de Abril de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

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 12 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, 
de higiene pessoal, descartáveis e utensílios domésticos 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, 27 de Abril de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de caminhão caçamba(truck). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00037/2020. DOTAÇÃO: 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2008 - MA-
NUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO 0010000.00 - Recursos 
Ordinários 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 07.00 - SECRETARIA DE OBRAS 
E URBANISMO 15.122.1002.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E 
URBANISMO 0010000.00 - Recursos Ordinários 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00128/2020 - 24.04.20 - ALACIDE DO 
NASCIMENTO COELHO 06667194466 - R$ 44.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de borracharia para atender as demandas da 
frota de veículos e máquinas pesadas do município de São José de Piranhas-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2020. DOTAÇÃO: No orçamento vigente detalhada no contrato 
do referido pregão. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00129/2020 - 24.04.20 - FRANCISCO 
ADEMILTON BATISTA FERREIRA 84080841434 - R$ 178.912,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE ADITIVOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAL MEDICO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2019. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São João do Tigre e: CT Nº 03301/2019 - Euromed Comércio de Medicamento Ltda - ME - 1º 
Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício financeiro de 2020. CT Nº 03302/2019 - Nnmed 
Distribuição Imp Exportação de Medicamentos Ltda - 1º Aditivo - prorroga o prazo até o final do 
exercício financeiro de 2020. ASSINATURA: 24.04.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE ADITIVOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDI-

CAMENTOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2019. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São João do Tigre e: CT Nº 03501/2019 - Euromed Comércio de Medicamento Ltda - ME - 1º 
Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício financeiro de 2020. CT Nº 03502/2019 - Nnmed 
Distribuição Imp Exportação de Medicamentos Ltda - 1º Aditivo - prorroga o prazo até o final do 
exercício financeiro de 2020. ASSINATURA: 24.04.20

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020

A Câmara Municipal de São João do Tigre, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TOR-
NAPÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
PREGÃOPRESENCIAL nº. 001/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAOU PESSOA FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR. Data 
de abertura:11/05/2020 às 14h00minmin (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarãoà disposição no Setor de Licitações da Câmara Municipal de São João do Tigre, 
à Rua Felix FerreiraRaposo, 15, Centro, São João do Tigre- PB, no horário de expediente. Maiores 
informações atravésdo telefone (83) 3352-1138, no horário das 08:00 às 12:00.

São João do Tigre - PB, 27 de Abril de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, 

DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍ-
VEL (ONUREA). FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2020 - Ata de 
Registro de Preços nº 002/2020, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 
011/2019, realizado pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. 
DOTAÇÃO: Recurso Federal: 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO - 12 361 2037 1003 AQUISICAO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR – 44.90.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre - PB e: 
CT Nº 03201/2020 - 27.04.20 – CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
01.844.555/0005-06 - R$ 214.000,00.

 São João do Tigre - PB, 27 de Abril de 2020.
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 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 à Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO 
DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E ÔNIBUS URBANO 
ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA), PROVENIENTE DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 002/2020, VINCULADA AI PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2019, DO FNDE; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n° 01.844.555/0005-06 - R$ 214.000,00.

São João do Tigre - PB, 27 de Abril de 2020.
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito 

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

CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE LANCES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Tendo em vista a suspensão da Sessão Pública realizada no dia 19 de março de 2020, para o 
cadastramento dos itens das propostas, convoco as  licitantes já credenciadas para a continuidade da 
sessão pública no dia 04/05/2020 [segunda feira], às 09 horas, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para aquisição de forma parcelada de câmara de 
ar, protetor de aro e pneus para atender a demanda do município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 10/09; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.
br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 27 de Abril de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

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

CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE LANCES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Tendo em vista a suspensão da Sessão Pública realizada no dia 19 de março de 2020, para o 
cadastramento dos itens das propostas, convoco as  licitantes já credenciadas para a continuidade 
da sessão pública no dia 06/05/2020 [quarta feira], às 09 horas, licitação modalidade Pregão Pre-
sencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para aquisição de forma parcelada de 
material de expediente para atender a demanda do município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 10/09; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.
br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 27 de Abril de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétricos e de iluminação, destinados a atender as 

necessidades das secretarias municipais, bem como o setor de iluminação pública deste Município, 
mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo 
Setor Competente. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
2020: Material de consumo: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.03.04.122.1003
.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.122.1003.2.013.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.24
3.2013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.0
5.10.301.2018.2.059.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.111
1 02.06.12.361.2005.2.029.3.3.90.30.00.00.00.00.1122 02.06.12.361.2005.2.029.3.3.90.30.00.00.00.
00.1111 02.07.04.122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.30.00.
00.00.00.1001 02.09.27.122.1003.02.09.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 03.10.08.244.2012.2.043.3.3.90
.30.00.00.00.00.1311. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00055/2020 - 27.04.20 - ACSA COMERCIO DE 
MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - R$ 6.729,65; CT Nº 00056/2020 - 27.04.20 - CENTER LED 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 12.047,00; CT Nº 00057/2020 - 27.04.20 - JSA COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - R$ 3.518,20; CT Nº 00058/2020 - 27.04.20 - MATEC MATERIAIS ELETRICOS E 
DE CONSTRUCOES LTDA - R$ 23.725,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

OBJETO: Contratação de serviços de assessoria junto à comissão de licitação, nos processos de 
licitação no cumprimento das leis e eventuais atos vinculados à assistência aos processos licitatórios 
no Município de santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REUNIÃO: 11/05/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura 

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, 27 de abril de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA VELINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº002/2020
A Prefeitura Municipal de Solânea, através de seu Prefeito NOTIFICA a Empresa: NCE CONSTRU-

CAO E IMPERMEABILIZACAO EIRELI - R BANANEIRAS, 361 - MANAIRA - JOAO PESSOA - PB, 
CNPJ nº 34.598.340/0001-88, Vencedora da Tomada de Preços nº 0002/2020, Contrato nº00190/2020-
-CPL, cujo objetivo é a Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da 
obra de construção de uma Praça na Rua Santos Dumont, na cidade de Solânea/PB, para no prazo de 
05 (cinco) dias INICIAR a obra e cumprir o cronograma de execução apresentado, sob pena de rescisão 
contratual, nos termos do inciso IV do art. 78 da Lei nº 8.666/93, uma vez que até a presente data a 
obra não foi iniciada pela empresa, mesmo sendo emitida a ordem de serviços por esta Prefeitura.

Intime-se e Publique-se.
Solânea/PB, 27 de Abril de 2020. 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2020
A Prefeitura Municipal de Solânea, através de seu Prefeito NOTIFICA a Empresa: GOIAS LED 

MATERIAIS ELÉTRIOS E CONSTRUÇÃO EIRELI, RUA R 5, 105 – SETOR OESTE – QUADRA 
R 7 LOTE 9 – GOIÂNIA -GO, CNPJ nº 27.927.653/0001-77, Vencedora do Pregão Presencial nº 
0009/2020, Contrato nº 0173/2020, cujo objetivo é a Aquisição de luminárias LED para iluminação 
pública, desta cidade de Solânea/PB, Para no prazo de 05 (cinco) dias entregar o pedido solicitado, 
sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades cabíveis, nos termos dos arts. 77, 78 
e 79 da Lei nº 8.666/93.

Intime-se e Publique-se.
Solânea/PB, 27 de Abril de 2020. 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
GABINETE DO PREFEITO

AVISO REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020
O município de Vista Serrana, através do Sr. Prefeito torna público nos termos do art. 49 da Lei 

8.666/93, a REVOGAÇÃO do presente processo cujo objeto Contratação dos Serviços de Obra para 
Construção de Uma Unidade Básica de Saúde (Porte I) Padrão no Município de Vista Serrana/PB 
conforme planilha anexo ao edital e lei 8666/93.

VISTA SERRANA - PARAÍBA 20 DE ABRIL DE 2020
SERGIO GARCIA DA NOBREGA 

PREFEITO MUNICIPAL 

Diretor de Operações

Itabaiana-PB, 27 de abril de 2020 
Ao

Cartório de Registro de Imóveis de Itabaiana-PB
Att. Sra. Tabeliâ
Nesta
Prezada Senhora:
A empresa GIBRALTAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ(MF) 

24.430.300/0001-85, e domiciliada nesta cidade na Rua Ismpetor Lira Filho, 01 Bairro Alto Alegre nesta 
cidade, vem solicitar a V.Sª,  o Registro do Loteamento Alto Alegre 02 de sua  propriedade, cujos docu-
mentos para esse registro exigidos pela Lei Federal n° 6.766/79 e suas alterações, seguem em anexo.

Atenciosamente,
Gibraltar Construções e Incorporações Ltda.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Guarabira – PB
Rua São Manoel, Nº: 07 – Cordeiro - 58200-000 - Guarabira /PB

CNPJ: 08.784.092/0001-50
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Guarabira, no dia 17 de junho de 2020, no período das 08:00h 

às 15:00h, na sede do Sindicato, situada à Rua São Manoel, 07 – Cordeiro – Guarabira - PB, para 
composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes 
junto ao Conselho da Federação dos Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da 
Paraíba, devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário 07:00 
as 11:00h e das13:00 às 16:00 horas, no período de 15 (QUINZE) dias, a contar da publicação deste 
Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na Prefeitura 
Municipal, EMPAER e no Mercado Público Municipal de Guarabira - PB. 

Guarabira - PB, 28 de abril de 2020.
JOSÉ DE FREITAS ARAÚJO

Presidente

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09 012 493 0001-54, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença de instalação 
(Renovação) para obra do Galpão de Triagem, localizada na Av. Cavalo Marinho, área pública, Quadra 
2, Portal do Poço, Cabedelo-PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).”

JOVINO DA SILVA MOREIRA, CPF: 191.828.216-15 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA 
- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO À LICENÇA ( LI ) 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, 
SITUADO AS MARGENS DA BR 230, KM 09, NA QUADRA H, LOTE 224, BAIRRO AMAZONIA PARK, 
NO CONDOMINIO BOSQUE DE INTERMARES CABEDELO PB.

CAMAR CAMARÃO MARICULTURA LTDA. – Nº 04.458.510/0002-49 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 609/2020 
em João Pessoa 20 de Abril de 2020 – Prazo: 1095 dias. Local da Atividade: Rua João de Brito Lima, 
Faz Três Rios, Nº 1200 – Mandacaru, No município de João Pessoa - UF PB. Para a atividade de: 
CARCINICULTURA, O projeto compreende 28 viveiros de engorda com 171,65 ha e uma área com 
7,16 ha de infraestrutura. PROCESSO SUDEMA Nº: 2019-001329/TEC/LO-8749

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09 012 493 0001-54, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença de instalação 
(Renovação) para obra do Galpão de Triagem, localizada na Av. Cavalo Marinho, área pública, Quadra 
2, Portal do Poço, Cabedelo-PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).”

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do 
Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br, no dia 13/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMISA ESCOLAR, destinado à Secretaria 
de Estado da Educação, da Ciência e da Tecnologia - SEECT, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.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 Ad-
ministrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00236-3
                                                                                                          João Pessoa, 27 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2019 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do 
Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br, no dia 12/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTENSOR DE SERINGA, destinado ao 
COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES - CPAM, COMPLEXO DE SAÚDE DE CRUZ 
DAS ARMAS - CSCA E HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO - HPM-
GER, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de 
Licitação da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Ad-
ministrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  19-01188-6
                                                                                                          João Pessoa, 27 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA   
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332/2019

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 90332
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 
regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto Federal nº 10.024/2019, 
e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 12/05/2020 às 9h 
(nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (PASSAGEM 
AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL), destinado à DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de 
Licitação da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Ad-
ministrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00195-2
                                                                                                          João Pessoa, 27 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

Min. José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público,através Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, que a licitação relacionada, anteriormente suspensa, fica marcada para data 
abaixo citada

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA
Nº 01/2020

Registro CGE 
Nº 20-00187-9

28/05/2020 15:00

Obras de Pavimentação Asfáltica em Projeto de 
Requalificação de seis Ruas na cidade de Sousa/
PB: Rua Sinfrônio Nazaré; Rua D. Pedro II; Rua 
Emílio Pires; Avenida Angelim (continuação da 
Rua Emílio Pires); Rua Timóteo Morais e a Rua 
Carlos Pires de Sá.
Valor estimado da obra: R$ 3.930.800,91
Prazo de execução: 120 dias

O edital da referida licitação, terá a seguinte alteração com relação ao item 10.3 subitem 
10.3.1 e) onde se lê:

 “deverão ser apresentadas as seguintes DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: (BP –Balanço Pa-
trimonial, DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, DMPL – Demonstrações das Mutações 
do PatrimônioLíquido, FC – FLUXO DE CAIXA), e NE – Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis – NBC T-3-CFC, referentes aoexercício de 2018” 

leia-se “deverão ser apresentadas as seguintes DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: (BP –Ba-
lanço Patrimonial, DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, DMPL – Demonstrações 
das Mutações do PatrimônioLíquido, FC – FLUXO DE CAIXA), e NE – Notas Explicativas às 
Demonstrações Contábeis – NBC T-3-CFC, referentes aoexercício de 2019”

O respectivo Editaldeverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email:cpl@der.pb.gov.br, 
informando os dados cadastrais da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, 
endereço, telefone e email );outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (83) 3216 
2885e site www.der.pb.gov.br.

João Pessoa, 27de abril de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR 
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º 010/2018, CELEBRADO ENTRE A 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E A EMPRESA 
EDUARDO COURA URTIGA EIRELI-ME, CNPJ Nº 21.993.741/0001-90.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO  PARA 2ª CHAMADA          
PREGÃO ELETRÔNICO N 014/2020 

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET 9.0014 
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 regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 18/05/2020 às 9h (nove horas 
- horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE  FLORES EM ARRANJOS E COROAS, destinado à Secretaria 
de Estado do Governo - SEG, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº  20-00209-0.
João Pessoa, 27 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO N 007/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 09007
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica, considerando 

que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alte-
rações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal 
nº 10.024/2019, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 12/05/2020 às 
9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIGRAN-
JEIRO), destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.centraldecompras.pb.gov.
br e pelo e-mail gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação da Central de Compras é localizada na 
Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-
9839.Cadastro da CGE nº 20-00160-4

João Pessoa, 27 de abril de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2020, nesta Cidade de João Pessoa, capital do Estado da 
Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade de economia 
mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o 
n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de Operações, 
respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO,brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito 
no CPF nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), residente 
e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, brasileiro, 
divorciado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de identidade 
nº 2.197.172 (SSP/PB),residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, com base na 
legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento 
Particular de Contrato Preliminar de Promessa de Compra e VendaN.º 010/2018, firmado em19 
de março de 2018,com a empresa EDUARDO COURA URTIGA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ Nº 
21.993.741/0001-90, que tem por objeto, formalmente, uma área total medindo 5.170,00m² (cinco 
mil cento e setenta metros quadrados), com benfeitorias, localizada à Rua Antônio Bento de Paiva, 
constituído pelo Lote 0283 da Quadra 102, localizado no Distrito Industrial de Mangabeira, João 
Pessoa, Paraíba, com os seguintes limites e confrontações: ao Norte em 55,00m com o lote 328 
da Quadra 203; ao Sul em 55,00m com o lote 220 e 55,00m com o lote 546, ambos da Quadra 
203; ao Leste em 31,00m com a Rua Desembargador Bolivar Correa Pedrosa em 32,00m com o 
Lote 546 da Quadra 203; ao Oeste em 63,00m com a Rua Antônio Bento de Paiva,operando-se 
tal rescisão pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO 
que a empresa em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente a previsão contida 
nas CláusulasSegunda, parágrafo 1º e Décima, do Contrato Particular de Promessa de Compra e 
Venda n° 010/2018,principalmente as que estabelecem como cláusulas resolutivas o prazo máximo 
de 12 (doze) mesespara implementação do empreendimento, bem como, iniciar seu funcionamento 
em 18 (dezoito) meses, prazos estes a contar daassinatura do contrato, e ainda deixar de efetuar 
o pagamento das prestações pecuniárias referente ao imóvel; CONSIDERANDO, ainda, o pleno 
direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE O INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 
PRELIMINAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º 010/2018, a COMPANHIA DE DESEN-
VOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por decisão de seus Diretores respectivamente, Presidente 
e de Operações, infra-assinados, conforme Resolução de Diretoria n° 029/2020, datada de 20 de 
abril de 2020, razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data, 
excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos do referido instrumento 
legal; CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE 
PLENO DIREITO O CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA Nº 010/2018, celebrado 
entre aCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E A EMPRESAEDUARDO 
COURA URTIGA EIRELI-ME

João Pessoa, 24 de abril de 2020.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

RÔMULO SOARES POLARI FILHO
Diretor Presidente

RICCELLY FARIAS DE LACERDA
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