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PB amplia número de UTIs 
para pacientes de covid-19
Depois de registrar aumento na taxa de ocupação, governo reforça número de leitos no Hospital Metropolitano. Página 4

Opinião

Des-envolver: não há 
evolução sem processo

Anne K

Foto: PMPB/divulgação

Tribunal de Justiça nega pedido da CDL de 
Campina Grande e mantém a quarentena 
no comércio do município. Página 7

Secretaria de Estado da Saúde firma par-
ceria com o Senai para a manutenção de 
respiradores mecânicos. Página 3

Governador João Azevêdo se reúne com ministro da Saúde e, 
na sequência, com prefeitos de JP e CG nesta quarta. Página 3

Moradores do condomínio Cidade Madura 
passam por exames e testam negativo para 
covid-19 . Página 7

Médico do Botafogo larga os gramados 
para atuar na linha de frente da pande-
mia, sem descuidar dos atletas. Página 16

Brasil registra o número recorde de 474 
mortes em 24 horas, chega a um total de 
5.017 e supera a China. Página 17

Foto: Secom-PB

“Todo herói tem o seu lado sombra. Segundo 
Kegan, o último estágio de desenvolvimento ocorre 
quando o ser humano encontra falhas no seu 
próprio plano. É como se assumisse uma posição 
de observador, e olhasse para o ‘todo’. Nessa fase, 
há sinergia entre criador e criatura, ou seja, entre 
o ser e o planeta onde ele vive. Página 2

Paraíba

NA PARAÍBA

A crise em números
MORTES

NO BRASIL MORTES

NO MUNDO

MORTES

699
71.886
3.083.467

58
5.017

213.824
*Dados confirmados até as 21h de ontem

CASOS

CASOS

CASOS

Estabelecimentos estão autorizados a aplicar os testes rápidos em pacientes com suspeita de coronavírus, mas não há data para início do serviço. Página 5

Anvisa libera testagem nas farmácias

Foto: Ortilio Antônio/arquivo

Brasil-Mundo

No lugar de Moro Advogado-geral da União, 
André Mendonça é o novo ministro da Justiça. Página 14

Fiscalização Número de animais apreendidos aumentou 
1000% nos últimos dois meses na Paraíba. Página 6
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O isolamento social é desagradável para muitas pessoas. No entanto, 
traz algumas consequências positivas. A natureza, por exemplo, parece 
respirar mais aliviada sem o grande contingente diário de indivíduos a 
poluir o ar, as matas, os rios e os oceanos com toda sorte de objetos e 
substâncias tóxicas.

A diminuição do número de veículos em circulação nas ruas e a conse-
quente redução na emissão de gases poluentes tornam o ar mais respirável, 
além de deixar a cidade mais silenciosa - à exceção do barulho das motocicle-
tas com os escapes adulterados para troar como velhos tanques de guerra.

Tudo leva a crer que toneladas de materiais plásticos – sacolas, garrafas 
pet etc., - deixarão de ser jogadas nas ruas e nas praias, evitando assim o 
entupimento das galerias pluviais - o que provoca inundações durante os 
temporais - e a contaminação do ambiente marinho, que inclui o ecossiste-
ma manguezal.

A cidade, em aparente câmara lenta, induz seus habitantes a uma refle-
xão acerca de suas relações com o meio ambiente. Os que podem, por exem-
plo, consomem mais que o necessário, e o descarte nem sempre obedece aos 
protocolos estabelecidos para a proteção dos demais seres vivos.

Determinadas pessoas, confinadas dentro de casa ou apartamento, 
certamente terão mais tempo para observar os pássaros que, eventual-
mente, mantêm presos dentro de gaiolas. É possível que, refletindo sobre 
a própria condição de enclausurados, libertem os pobres animais dos cati-
veiros de madeira.

Outros cidadãos e cidadãs, mirando, das janelas de suas residências, um 
horizonte feito não de céu azul e nuvens brancas, mas de centenas de feios 
edifícios, talvez cheguem à conclusão de que é preciso cobrar dos poderes 
públicos novos projetos de arborização; de criação de “espaços verdes”.

Outros munícipes, também aprisionados dentro de casa, por obra e 
graça da pandemia de coronavírus, olharão ao redor e perceberão quan-
tas coisas inúteis guardam dentro de casa, e que poderiam ser mais úteis 
às pessoas de menor poder aquisitivo que habitam ali perto, naquela “co-
munidade carente”.

Situações de crise nunca são desejáveis. No entanto, pelo fato de serem 
inevitáveis, vale a pena extrair, das circunstâncias adversas, os melhores 
ensinamentos. Não há ser humano no planeta que não careça de aperfeiçoa-
mento, e é tornando-se melhor que ele aprimora o mundo. 
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Des-envolver

 O importante perceber 
é que não queremos ser 
lagartas. Queremos voar, 

como belas borboletas   

 Artigo Anne K
anne@institutok.cc | colaboradora 

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Integrante do Movimento Bra-
sil Livre’, de direita, Kim Kata-
guiri afirmou ontem, em rádios 
paraibanas, que um possível 
processo de impeachment de 
Bolsonaro teria “menos en-
frentamento [no Congresso]” 
que o de Dilma Housseff (PT), 
porque a petista, à época, 
possuía base política, ao con-
trário de Bolsonaro, que esta-
ria isolado.

“Menos enfrentaMento”
Políticos de direita, que se ele-
geram na chamada ‘onda bol-
sonarista’, estão engrossando o 
coro dos que defendem o im-
peachment de Jair Bolsonaro 
(sem partido). Apoiador de Bol-
sonaro desde a campanha de 
2018, o deputado Kim Katagui-
ri (DEM-SP) está entre aqueles. 
O presidente vem se tornando 
persona non grata até para 
seus antigos pares.  

Dados consolidados pelo projeto ‘UTIs 
Brasileiras’, da Associação de Medici-
na Intensiva Brasileira (Amib), revelam 
dado preocupante: dos 16 mil leitos 
adultos existentes no Sistema Único de 
Saúde (SUS), 95% – ou 15.200 – estão 
ocupados. Ainda de acordo com a enti-
dade, se a epidemia avançar de modo 
exponencial haverá a necessidade de 
criar mais 3.200 novos leitos de UTI.

DaDos Do ‘UtIs BrasIleIras’

“não qUeIraM qUe a ParaíBa se
torne ManaUs”, aPela secretárIo

até tU, KatagUIrI?

“Estamos na vigência do pico da doença. Aquilo que prevíamos está ocorrendo. Aqueles que 
falavam em flexibilização, por favor, aceitem as nossas orientações. Para o bem dos paraibanos 
fiquem em casa. Não queiram que a Paraíba se torne Manaus”. O apelo do secretário estadual 
de Saúde, Geraldo Medeiros (foto), ontem, mostra quão mais dramático poderá se tornar o 
enfrentamento da pandemia do coronavírus no Estado caso a população não mantenha, com 

o rigor necessário, o distanciamento social – a referência feita à capital do Amazonas 
é porque naquela cidade a rede de saúde pública está em colapso, devido à falta de 
leitos, sobretudo de UTI, para atender a demanda crescente de casos de covid-19. 
Assim, nesse cenário em que os casos da doença ainda estão em progressão, so-
mente o isolamento social poderá achatar a curva ascendente. Menos pessoas 

nas ruas significa menor risco de transmissão comunitária. Não sendo assim, o 
sistema de saúde nacional não conseguirá absorver todos os pacientes conta-
minados, por absoluta falta de leitos – aliás, isso já vem ocorrendo. Ontem, no 
Rio de Janeiro, um idoso que estava num leito improvisado – na verdade uma 
cadeira – morreu de covid-19 por que não havia leito de UTI para colocá-lo.      

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O governador João Azevêdo (Cidadania) confir-
mou ontem que “até sábado chegarão 30 res-
piradores”, de um total de 105 adquiridos pelo 
Estado para os novos leitos de UTIs. “Os outros 
75 deverão chegar até o dia 15 de maio”, dis-
se. Na próxima semana, começará a distribuição 
de máscaras para a população de menor poder 
aquisitivo, em todo o Estado.

resPIraDores: PrIMeIra reMessa
chegará à ParaíBa até o sáBaDo

IgUal a collor

ProPosta rejeItaDa

Para Kataguiri, o caso de Bolsonaro, no que diz 
respeito à falta de base sólida no Congresso, 
é semelhante ao de Fernando Collor de Mello 
(PROS), que clamou, na ocasião – “Não me 
deixem só!” –, ao perceber o derretimento de 
sua base política. A propósito de Collor, ele dis-
se que o impeachment de Bolsonaro é um “de-
senlace anunciado”. Bem, disso ele entende. 

Em sessão remota, ontem, a Câmara Municipal de 
João Pessoa rejeitou proposta de Eliza Virgínia (PP) 
para a reabertura de igrejas nesse período de pan-
demia do coronavírus. Bruno Farias (Cidadania) fez 
questionamento pertinente: não haveria sentido de os 
vereadores deliberarem sobre a reabertura de igrejas, 
quando a própria sede do Legislativo está fechada.

O americano Robert Kegan, autor do livro The Evolving Self, dedicou 30 anos 
de pesquisa a sua teoria dos níveis de desenvolvimento. Segundo ele, nós continu-
amos a nos desenvolver ao nos tornarmos adultos. Os seus estudos complementam 
os de Jean Piaget sobre desenvolvimento na adolescência.

Imagine dois adolescentes de 18 anos que desistem de assaltar um casal de 
idosos por motivos distintos: Um deles desiste por que tem medo de ser preso, e 
o outro por questões morais. Um desses adolescentes já está em um nível de de-
senvolvimento social, onde “o outro” importa. Já o outro, ainda está preso aos seus 
próprios interesses.

O adolescente com valores morais vai virar adulto, pertencer a alguns grupos, 
escolher sua religião, cultivar seus valores e viver conforme suas crenças. Vai fun-
cionar muito bem, até que ele pode começar a se questionar, ou a não se “encaixar”. 
Para exercer algum protagonismo, muitas vezes temos que romper com alguma 
relação social. Isso é doloroso. Desenvolver o seu protagonismo significa questio-
nar algumas regras, encontrar caminhos in-
dividuais. É como ser o autor da sua própria 
história, fazer uma triagem do que é interes-
sante ou não, filtrar. Poucos conseguem che-
gar a esse estágio antes dos 40. Alguns nunca 
conseguirão.

Todo herói tem o seu lado sombra. Se-
gundo Kegan, o último estágio de desenvolvi-
mento ocorre quando o ser humano encontra 
falhas no seu próprio plano. É como se assumisse uma posição de observador, e 
olhasse para o “todo”. Nessa fase, há sinergia entre criador e criatura, ou seja, en-
tre o ser e o planeta onde ele vive.

O filósofo Ken Wilber adiciona aos níveis de Kegan o conceito de integração. 
Segundo Wilber, ao mudar de nível, nós transcendemos e absolvemos os conhe-
cimentos do nível anterior. Ao transcender e integrar, dispensamos verdades 
absolutas. Acolhemos o conhecimento com o amadurecimento de quem já “mu-
dou” de fase.

De que adianta saber como funciona se não colocamos em prática? Como fun-
ciona essa transição de níveis? O que precisamos para alcançar níveis avançados 
de desenvolvimento? Como estou em relação aos demais? Sou mais ou menos de-
senvolvido?

Segundo Kegan, essa discussão é desnecessária. O importante perceber é que 
não queremos ser lagartas. Queremos voar, como belas borboletas. Para passar de 
nível, existe um pré-requisito básico: viver e se envolver. Isso mesmo. Envolver. 
Com a sua própria vida e dilemas, complicações e complexidades. Todos nós, em 
algum momento, receberemos o convite ao novo.

Não há luz sem sombra. Se desenvolver é acolher suas limitações como algo 
positivo e promissor. Só um problema maior do que o que você consegue lidar vai 
te levar à evolução. Só desafios maiores do que os habituais vão te provocar a fun-
do, a ponto de usar todo o seu potencial e avançar. Não há borboleta sem casulo. 
Não há casulo sem lagarta, e não há evolução sem processo.
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Agenda do governador inclui ainda videoconferência com os prefeitos de JP e CG também para tratar do combate à covid-19

O governador João Aze-
vêdo (Cidadania) cumpre 
uma agenda de reuniões 
online hoje que incluem um 
encontro com o ministro da 
Saúde, Nelson Teich, e os 
prefeitos de João Pessoa e 
de Campina Grande, Lucia-
no Cartaxo (PV), e Romero 
Rodrigues (PSD), respecti-
vamente. Apesar de ocorrem 
em horários diferentes, a 
pauta das reuniões trata do 
combate ao coronavírus (co-
vid-19).

Com o ministro Teich, a 
partir das 15h, o governador 
pretende discutir a neces-
sidade de investimentos no 
Estado. Azêvedo reclama que 
ainda não foi instalado ne-
nhum leito de UTI com recur-
sos federais. “Essa reunião 

é para que a gente entenda 
quais as recomendações do 
Governo Federal. Desde a 
semana passada que apre-
sentamos nossas demandas 
ao Ministério da Saúde”, ex-
plicou o governador em en-
trevista a uma emissora de 
TV local.

Após essa reunião, que 
contará com a participação do 
Gabinete Civil da Presidência 
da República, o governador se 
reúne com os prefeitos, tam-
bém por videoconferência. 
“Eu convidei para uma reunião 
amanhã (hoje) às 18h, os pre-
feitos e o presidente da Famup 
(Federação das Associações de 
Municípios da Paraíba) para 
que a gente possa, de forma 
conjunta e clara, debater a ne-
cessidade ou não de prorroga-
ção do decreto (que estabelece 
restrições para funcionamento 
de setores)”, disse.

João Azevêdo enfatizou 
que a Região Metropolita-
na de João Pessoa concentra 
85% dos casos de covid-19 
em todo o Estado e que, por 
isso, é importante tomar de-
cisões de forma planejada. Na 
Paraíba, elas são orientadas 
pelo Comitê Científico criado 
dentro do Consórcio Nordes-
te, que faz a projeção de todos 
os casos e em cima das infor-
mações baseadas em dados.

O governador ainda vol-
tou a reforçar a necessidade 
de manter as medidas de 
isolamento e explicou que 
estuda flexibilizações do de-
creto para setores econômi-
cos. “Talvez, até sexta-feira, 
já tenhamos a posição defi-
nitiva do que vai ser possível 
flexibilizar e como vamos 
apresentar um plano de rea-
quecimento da economia”, 
destacou. 

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

João Azevêdo se reúne hoje 
com o ministro Nelson Teich

Editoração: Lênin BrazEdição: Clóvis Roberto

Saúde pública

Estado e Senai: parceria por 
manutenção de respiradores

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), firmou 
uma parceria com o Ser-
viço Nacional da Indústria 
(Senai) para a manutenção 
de respiradores mecânicos 
que estão sendo utilizados 
na luta contra a covid-19. 
A ação faz parte do projeto 
"+Manutenção de Respira-
dores", desenvolvido pelo 
Senai em vários estados. 

 Na segunda-feira, dia 
27, o governador João Aze-
vêdo anunciou a aquisição 
de 105 respiradores para 
concluir a instalação das Uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTI), destinadas a pacien-
tes com covid-19, conforme 
prevê o Plano de Contingên-

cia Estadual, elevando para 
cerca de 700 o número de 
equipamentos disponíveis 
no Estado. Ao todo, estão 
sendo investidos na aqui-
sição dos 105 respiradores 
R$ 19,9 milhões, sendo R$ 
14 milhões do Tesouro Es-
tadual, R$ 4,9 milhões de 
emendas parlamentares e 
R$ 1 milhão doados pelo Mi-
nistério Público do Trabalho 
(MPT). 

 Na parceria com o Se-
nai, o Governo do Estado 
ficará responsável pela cen-
tralização dos respiradores 
mecânicos que apresenta-
rem defeito durante a pan-
demia, recebendo inclusive 
equipamentos defeituosos 
dos municípios. O trabalho 

será realizado pelo Instituto 
Senai de Tecnologia em Au-
tomação Industrial, locali-
zado no bairro da Prata, em 
Campina Grande, atuando 
na manutenção, calibragem 
e triagem dos equipamentos.

"O objetivo do Senai é 
assegurar a vida das pessoas, 
dando uma resposta a esta 
crise. Para isso, adaptamos 
nossa estrutura, buscando 
assistir o nosso Estado nes-
sa importante missão”, en-
fatizou Euler Sales, diretor 
regional do Senai na Paraíba.

O projeto "+Manuten-
ção de Respiradores" está 
sendo executado em 19 es-
tados pelo Senai, contando 
com a parceria da iniciativa 
privada e Governo Federal.

Foto: Secom-PB

CMJP rejeita proposta para 
convocar secretário de Saúde

Pandemia não atrapalha safra 
de algodão orgânico da Paraíba

Com mais de seis horas 
de duração e debates acalo-
rados, a Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) realizou 
ontem a segunda sessão re-
mota para a votação de ma-
térias que tramitam na Casa. 
Além de projetos de lei, os 
parlamentares analisaram re-
querimentos, incluindo o que 
pedia a convocação do secre-
tário de Saúde, Adalberto Ful-
gêncio, para explicar as ações 
da Prefeitura Municipal nas 
ações de combate ao corona-
vírus (covid-19).

O requerimento, de au-
toria do vereador Leo Bezer-
ra (Cidadania), acabou sendo 
negado, mesmo com voto fa-
vorável dos vereadores alia-
dos do governo, Thiago Luce-
na (PRTB) e Helena Holanda 
(Progressista), que divergiram 
do líder Milanez Neto (PV). “O 
secretário sempre se fez pre-
sente na Câmara independen-
te de convocação, e a Casa está 
agendando para que ele esteja 
na próxima semana prestando 
esclarecimentos sobre todos 
os investimentos e os resulta-
dos do coronavírus em João 
Pessoa”, justificou.

O líder governista disse 

que a intenção é levar o secre-
tário à Câmara Municipal para 
uma sessão remota e de forma 
espontânea, para que ele pres-
te esclarecimentos sobre as 
medidas tomadas pela gestão 
municipal durante o decreto 
de calamidade pública, o que 
não agradou a oposição. “Já fiz 
inúmeras perguntas ao secre-
tário e nunca recebi respostas. 
Estou convocando para saber 
os critérios que vão ser ado-
tados na contratação de servi-
dores para combater o corona-
vírus e quantos respiradores 
foram comprados. São pergun-
tas que ninguém consegue res-
ponder”, lamentou.

A pandemia do coronaví-
rus não está prejudicando a pro-
dução de algodão orgânico que, 
neste ano, será a grande força 
para aquecer a economia da Pa-
raíba, criando oportunidade de 
renda para as famílias integran-
tes do Projeto Algodão Paraíba, 
executado por meio de parceria 
entre o Governo do Estado, Em-

brapa, Coopenatural e Norfil. 
A opinião é da presidente 

da Coopenatural, Maysa Gade-
lha – parceira na articulação 
junto aos agricultores e demais 
parceiros –, e também é parti-
lhada pelo presidente da Em-
presa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regularização 
Fundiária (Empaer), Nivaldo 

O Microempreendedor 
Individual (MEI), figura ju-
rídica criada há pouco mais 
de 10 anos e considerada a 
maior política pública de for-
malização da economia exis-
tente no mundo, alcançou 
uma nova marca histórica: 
a empresária baiana, Gés-
sica Cristina, do município 
de Chorrochó, tornou-se o 
MEI de número 10 milhões. 
Na Paraíba, atualmente são 
137.725 MEIs cadastrados 
no Simples Nacional, de 
acordo com dados da Recei-
ta Federal, um número 19% 
maior que o registrado no 
mesmo período de 2019, 
quando eram 115.704. 

O MEI nasceu para in-
centivar a formalização de 
pequenos negócios e de 
trabalhadores autônomos 
como vendedores, manicu-
res, cabeleireiros, eletricis-
tas, a um baixo custo. Podem 
aderir ao programa os ne-
gócios que faturam até R$ 
81 mil por ano (ou R$ 6,7 
mil por mês) e têm no má-
ximo um funcionário. Com a 
criação dessa figura jurídica, 
profissionais que trabalha-
vam de forma autônoma e 

informal puderam regulari-
zar sua situação, passaram a 
ter  novo status no mercado e 
direitos que estavam fora de 
sua realidade.

A esteticista paraibana 
Valéria Medeiros, por exem-
plo, com o registro como MEi 
pôde ter acesso a uma linha 
de crédito especial para MEI 
fruto da parceria entre Caixa 
Econômica Federal e o Se-
brae e, assim, garantir o ca-
pital que giro que estava pre-
cisando para comprar novos 
equipamentos. 

O presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, destaca que 
o MEI deu a milhões de au-
tônomos do país o direito 
a uma cidadania empresa-
rial. “Com o MEI, milhões de 
brasileiros puderam se tor-
nar empreendedores. Desse 
modo, o microempreende-
dor individual tornou-se a 
maior porta de entrada para 
a atividade empreendedora 
no Brasil”, comenta Melles, 
que foi relator, como deputa-
do federal, do Projeto de Lei 
que criou o MEI.

Vantagens de ser MEI
O registro de MEI per-

mite ao microempreendedor 
ter CNPJ, a emissão de notas 
fiscais, o aluguel de máqui-
nas de cartão e o acesso a 
empréstimos (com juros 
mais baratos). Além disso, 
ele poderá vender seus pro-
dutos, ou serviços, para o go-
verno, além de ter acesso ao 
apoio técnico do Sebrae.

No Portal do Empreen-
dedor, há quase 500 ativi-
dades listadas que podem 
ser exercidas por microem-
preendedores individuais.  
Ao se cadastrar como MEI, 
o empresário é enquadrado 
no Simples Nacional – com 
tributação simplificada e 
menor do que as médias e 
grandes companhias – e fica 
isento dos tributos federais 
(Imposto de Renda, PIS, Co-
fins, IPI e CSLL).

Atualmente, o custo 
mensal do registro é de R$ 
49,90, que pode ser acresci-
do de R$ 1 se o ramo exerci-
do for comércio ou indústria 
(ICMS), ou de R$ 5, em ISS, 
se for do ramo de serviços 
- totalizando R$ 54,90. Se o 
negócio envolver essas três 
atividades, o valor mensal é 
de R$ 55,90.

Microempreendedores já 
são mais de 137 mil na PB

Magalhães. Em algumas áreas 
onde o inverno tem sido mais 
intenso e conforme o calendário 
de plantio, os produtores conti-
nuam recebendo gratuitamente 
as sementes distribuídas pelo 
Governo da Paraíba.

A presidente da Coopena-
tural comentou que o projeto 
está continuando mesmo em 
face da pandemia, com a em-
presa Norfil garantindo a com-
pra de tudo o que foi plantado, 
assegurando preço fixado, além 
da assistência técnica, apesar do 
isolamento social. 

Segundo ela, os técnicos, 
mesmo em quarentena, pres-
tam assistência à distância. E, as-
sim, os agricultores continuam 
trabalhando em seus roçados 
também tomando as devidas 
precauções e de certa forma iso-
lados, a não ser quando tenham 
que se dirigir à cidade, e os par-
ceiros dando sua colaboração 
e a garantia da compra total da 
produção. 

O plantio acontece em re-
giões como o Vale do Piancó, 
nas regiões de Cajazeiras, Pom-
bal e Patos, onde o plantio foi 
realizado mais cedo, o algodão 
está apresentando excelente flo-
ração. Nesta fase, o plantio está 
se realizado no Agreste e Brejo.Agricultores seguem plantio com apoio técnico e garantia de venda da safra

Projeto “+Manutenção de Respiradores” desenvolvido pelo Senai visa assegurar a vida das pessoas

Foto: Secom-PB
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Ocupação de leitos de tratamento intensivo chegou a 50% ontem; Secretaria reforça necessidade de medidas de isolamento

Após atingir 50% de ocu-
pação em leitos de Unidade 
Intensiva de Terapia (UTI) para 
adultos nos hospitais públi-
cos da Paraíba, o Governo do 
Estado reforçou a rede com o 
acréscimo de dez novas UTI 
para adultos na noite de on-
tem totalizando, nesta fase do 
plano de contingência do novo 
coronavírus, 161 leitos de UTI, 
132 deles para adultos.  Além 
das dez UTIs, o Governo tam-
bém disponibilizou 50 novas 
enfermarias. Os 60 novos leitos 
estarão liberados a partir desta 
quarta-feira no Hospital Metro-
politano, em Santa Rita.

Na manhã de ontem, o 
Secretaria de Saúde do Estado 
(SES) chegou a registrar um 
crescimento de 167% na ocu-
pação das UTIs em apenas sete 
dias, o que representava um 
total de 50% dos leitos adul-
tos ocupados. Na soma total 
(incluindo os 29 leitos de UTI 
infantil), a ocupação de leitos 
de UTI chegava a 44%, quando 
o Governo do Estado agiu de 
pronto.

No momento, a Paraíba 
tem 699 casos confirmados. 
Destes, 35 pacientes com sus-
peita da covid-19 estão inter-
nados em UTI (27 em estabe-
lecimentos públicos e oito na 
rede privada) e 127 em leitos 

de isolamento (101 em esta-
belecimentos públicos e 26 
no privado). Além deles,  dos 
pacientes que já receberam a 
confirmação para a doença, 
53 estão hospitalizados (nove 
em UTI e 44 em isolamento) 
segundo o levantamento do 
boletim epidemiológico da SES 
publicado na manhã dessa ter-
ça-feira. 

De acordo com dados do 
Governo do Estado, a Paraíba 
tem um total de 576 leitos es-
pecíficos para o tratamento da 
doença, tanto de UTI, quanto 
de enfermaria. Destes, 19% es-
tão ocupados. Apenas 12% das 
enfermarias, um montante de 
425 leitos, estão ocupados. Po-
rém, a preocupação das auto-
ridades é com os leitos de UTI 
que são necessários para man-
ter a vida de muitos pacientes 
contaminados. 

Nos últimos sete dias a 
ocupação dos leitos de UTI já 
ativados pelo plano de contin-
gência estadual passou de 16% 
para 58%, um crescimento de 
3,6 vezes, em intervalo curto de 
tempo. Neste mesmo período 
as internações em leitos de UTI 
já ativados pelo plano de con-
tingência variaram de 3 para 5 
internações ao dia, o que repre-
senta um crescimento de 167% 
em apenas sete dias.

A taxa, no entanto, deve 
cair nos próximos dias com a 
oferta de novos dez leitos, se-

gundo o secretário executivo 
de Saúde do Estado, Daniel Bel-
trammi. “A ocupação tem uma 
tendência a reduzir em função 
dos novos leitos disponíveis. A 
partir desta quarta-feira já te-
remos um balanço diferente”, 
confirmou Daniel. O aumento 
dos leitos faz parte do plano de 
contingência do Estado.

A complicação respira-
tória é um dos sintomas que 
mais leva os pacientes ao óbi-
to em decorrência da doença 
no mundo e, por isso, um leito 
equipado com respiradores e 
monitorados 24 horas são ne-
cessários. Até o momento, o 
Estado registra um total de 55 
óbitos por covid-19. 47% (26) 
eram maiores de 70 anos, com 
predominância do sexo mascu-
lino. O boletim aponta que os 
casos da covid-19 estão distri-
buídos por 40 municípios pa-
raibanos. 

Isolamento necessário
O crescimento se dá devi-

do ao aumento significativo no 
número de casos nos últimos 
dias que está intimamente re-
lacionado a queda da taxa de 
adesão ao isolamento social. De 
acordo com os secretários de 
Saúde do Estado, esperava-se a 
adesão de, pelo menos, 55% da 
população cumprindo as medi-
das restritivas estadual e muni-
cipais para evitar o colapso da 
rede hospitalar.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

PB aumenta leitos de UTIs 
para combater a covid-19

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 014599/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.005/2020
DATA DE ABERTURA: 15/05/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, COM 

CESSÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LOTE 01 DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O INSTI-
TUTO CÂNDIDA VARGAS.

O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 813182, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 28 de Abril de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 090751/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.009/2020
DATA DE ABERTURA: 14/05/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 

PADRONIZADOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 813186, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 28 de Abril de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

Hospital Metropolitano recebeu mais 10 leitos de UTIs para tratamento de pacientes contaminados pelo coronavírus

Foto: Secom-PB

O Conselho Nacional de 
Educação (CNE) aprovou on-
tem parecer recomendando 
às escolas que não reprovem 
alunos este ano por causa 
das dificuldades causadas 
pela pandemia de corona-
vírus. Além disso, a norma 
flexibiliza o cumprimento de 
horas letivas obrigatórias na 
educação infantil, indicando 
que podem ter pouco mais 
da metade das 800 horas 
anuais.

O documento sobre o 
calendário escolar de 2020 
vale para escolas públicas e 
particulares. Ele teve a con-

tribuição de educadores e 
gestores do Brasil todo. Foi 
aprovado também pelos in-
tegrantes do CNE que fazem 
parte do Ministério da Edu-
cação (MEC) e segue para a 
homologação do ministro. 
"É difícil saber no fim do ano 
se os objetivos de aprendiza-
gem foram cumpridos", diz 
a relatora do parecer, Maria 
Helena Guimarães de Castro, 
que foi secretária executiva 
do MEC na gestão Michel Te-
mer e FHC.

Por isso, o parecer tam-
bém indica que o ano letivo 
de 2020 pode continuar em 
2021, ou seja, pode haver re-
posição de aulas no ano que 
vem. Isso poderá acontecer 

mesmo havendo atividades 
a distância. O texto diz que é 
preciso "garantir critérios e 
mecanismos de avaliação ao 
fim do ano letivo de 2020, 
considerando os objetivos de 
aprendizagem efetivamente 
cumpridos pelas instituições 
e redes de ensino, de modo a 
evitar o aumento da reprova-
ção e do abandono escolar".

Maria Helena diz que 
houve preocupação com o 
ensino a distância nas etapas 
de ensino infantil e primeiros 
anos do Fundamental (1 º ao 
5.º ano). O CNE indica que 
apenas 480 das 800 horas 
letivas tenham a obrigato-
riedade de serem cumpridas 
neste ano.

Escola não deve reprovar, 
diz Conselho de Educação

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Renata Cafardo
Agencia Estado

Barragem corre risco de se romper no 
Sertão e bombeiros planejam evacuação 

Por causa do volume bem 
acima da capacidade total, a 
barragem Pedra Lisa, em Imacu-
lada, no Sertão paraibano, corre 
risco de romper.  Para gerenciar 
a possível crise e evitar acidentes 
mais graves, equipes do Corpo 
de Bombeiros Militar da Paraíba 
(CBMPB), da Defesa Civil do Es-
tado e da Agência Executiva de 
Gestão das Águas (Aesa), se re-
uniram para traçar um plano de 
monitoramento e evacuação em 
conjnto com as prefeituras, caso 
haja o rompimento. 

Segundo a Aesa, o açude de 
Pedra Lisa está com 123,10% 
de volume. Ele tem capacidade 
para 4.929.420 m³ e está, atual-
mente, com 6.068.069 m³.  

“Desde ontem, as guarni-
ções do Corpo de Bombeiros, 
comandadas pelo coronel Sau-
lo, comandante do 3º Coman-
do Regional de Bombeiros, 
estão na região. Militares das 
unidades de Itaporanga, Patos, 
Sousa e Pombal foram para a 
região. Uma equipe está in loco, 
fazendo monitoramento da 
barragem, outra está em Olho 
D’Água, onde desde o dia 27 é 
feito o monitoramento”, expli-

cou capitão Thiago Antônio, 
assessor de comunicação do 
CBMPB.

De acordo com informa-
ções do Corpo de Bombeiros, 
o açude está “sangrando” bas-
tante e há sinais de fragilida-
de na barragem devido ao 
grande volume de água. Além 
da equipe que está na região 
desde segunda-feira, ontem o 
sub-comandante geral, coronel 
Lucas Severiano, se deslocou 
da capital com uma equipe de 
salvamento. “Entre eles, um 
operador de drones para fazer 
o mapeamento da região e ter a 
certeza de todo curso da água”, 

completou o capitão.
A reunião com os órgãos 

estaduais, como Aesa e Defesa 
Civil, os Bombeiros e as pre-
feituras de Imaculada e Olho 
D’Água serviu para definir es-
tratégias e ações para evitar da-
nos maiores, caso a barragem 
venha a se romper. Dentre os 
dados analisados ontem, verifi-
cou-se que existe uma distância 
de 38 quilômetros da barragem 
até o município de Olho D’Água, 
e isso dá, aproximadamente, 
3 horas até que o volume da 
barragem chegue até lá – no 
caso de um rompimento total e 
abrupto.

Estado registra mais cinco mortes
De acordo com a Secretaria de 

Estado da Saúde da Paraíba (SES), o 
Estado segue em crescimento acele-
rado de contaminação pela covid-19. 
O boletim diário de ontem conta com 
699 casos confirmados para a doen-
ça que alcançou nível de pandemia 
global. Destes, 58 vieram a óbito e 
149  estão recuperados. O Estado 
tem 1.531 exames descartados e 
44% dos leitos de UTI disponíveis na 
rede pública para coronavírus estão 
ocupados.

Nas últimas 24 horas no espaço 
de tempo entre a segunda e a terça-
feira, a SES confirmou 66 novos casos 
de covid-19 e cinco novos óbitos. 
Todos os pacientes com morte confir-
mada nessa terça-feira são homens 
acima de 60 anos distribuídos em: 
Um homem de 76 anos, cardiopata, 
residente no município de Santa Rita 
com morte ocorrida no dia 16 de 
abril; homem, 71 anos, residente de 
João Pessoa, cardiopata. Óbito no dia 
24/4; homem de 63 anos, residente 
no município de Bayeux, portador de 
hipertensão arterial sistêmica, etilista 
e tabagista, com morte no último 
domingo; homem de 69 anos, resi-
dente no município de Brejo do Cruz, 
também portador de hipertensão 
arterial sistêmica e doença pulmonar 
obstrutiva crônica. O paciente deu 
entrada em hospital público dia 22 
de abril e faleceu três dias depois; A 
última confirmação do dia foi de um 
idoso de 79 anos residente de Santa 
Rita, início dos sintomas 25 de abril e 
falecimento no mesmo dia. O homem 
tinha histórico de hipertensão, diabe-
tes e doença cardiovascular.

De acordo com dados do bo-
letim epidemiológico divulgado na 
manhã dessa terça-feira,  a Paraíba 
tem um total de 58 óbitos por co-
vid-19, destes 30 eram residentes 
no município de João Pessoa, 11 
óbitos no município de Santa Rita, 
dois em cada um dos município de 
Cabedelo, Campina Grande, Patos, 
Bayeux e Brejo do Cruz, e um óbito 
distribuído para cada um dos mu-
nicípios de Riachão do Poço, Junco 
do Seridó, Sapé, Taperoá, Conde, 
Boqueirão,Mari, Marizópolis e Ca-
jazeiras.

A taxa de letalidade por covid-19 
se mantém maior entre a população 
de idosos com 80 e mais anos de 
idade. A Paraíba mantém a taxa de 
letalidade acima da média nacional 
com 8,3% e a nacional tem  6,8%, 
nesse mesmo período.

A Paraíba é o quarto Estado 
com mais casos confirmados e o 
quinto no número de mortes em 
comparação com os demais estados 
da região Nordeste. O Ceará lide-
ra com 7.012 casos confirmados e 
402 mortes; Pernambuco vem em 
seguida com 5.358 confirmações 
e o maior número de mortes 450; 
O Maranhão tem 2.529 pacientes 
confirmados e 145 mortes; A Bahia 
chegou a 2.356 casos e 83 óbitos; 
Rio Grande do Norte chegou a 857 
com 48 falecimentos; Alagoas vê a 
curva de contágio crescer chegando 
a 777 casos para 36  óbitos; O Piauí 
tem 414 casos e 21 mortes; E, por 
fim, Sergipe tem 209 casos e apenas 
13 mortes. A doença já atinge 44 
municípios paraibanos.
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Comércio em CG
Justiça nega pedido de reabertura do comércio em Campina 
Grande. Entidades recebem denúncias de que comerciantes 
foram coagidos a participar de ato. Página 7
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Aprovação da Anvisa foi dada ontem e os estabelecimentos estão liberados para vender e realizar as testagens 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou ontem a venda e 
aplicação de testes rápidos 
para a detectação do novo 
coronavírus em farmácias. A 
liberação será temporária e 
deve permanecer no perío-
do de emergência de saúde 
pública nacional, decretado 
pelo Ministério da Saúde. 
Na Paraíba, a Agência Esta-
dual de Vigilância Sanitária 
(Agevisa) informou que vai 
aguardar a publicação da Re-
solução pela Anvisa no Diário 
Oficial da União para se posi-
cionar oficialmente sobre o 
assunto e, só assim, ter mais 
dados sobre o assunto.

As farmácias não serão 
obrigadas a disponibilizar o 
teste. Os estabelecimentos 
que optarem por realizar o 
procedimento devem ter um 
profissional qualificado para 
realizar o exame além de 
estar adequado às normas 
da Anvisa. Além disso, esses 
exames não serão contabili-
zados em casos de coronaví-
rus no país. 

A decisão foi tomada 
pela diretoria da Anvisa, 
através de uma votação. O 
relator do processo, o di-
retor substituto da Anvisa, 
Antônio Barra Torres, afir-
mou em seu voto que os 
testes são auxiliares, por-
que não possuem eficácia 
confirmatória. Podendo 
apontar falsos positivos e 
falsos negativos, sendo ne-
cessário fazer exames labo-
ratoriais. 

O principal motivo da 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Farmácias poderão aplicar 
testes rápidos para covid-19

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

aprovação foi encontrar uma 
forma de diminuir as filas 
nos hospitais, diminuindo 
as aglomerações e reduzir a 
procura dos serviços médi-
cos em estabelecimentos das 
redes públicas.

Conselho de Farmácia
Na opinião da presi-

dente do Conselho Regio-
nal de Farmácia da Paraíba 
(CRF-PB), Cila Estrela, a 
medida é desnecessária na 
Paraíba. Ela explicou que, 
levando em consideração a 
realidade do Estado, liberar 
os testes em farmácias não 
trará grandes diferenças. 
“Eu não vejo como algo po-

sitivo porque o teste já está 
sendo realizado nos labora-
tórios de forma mais segu-
ra, na minha opinião, por 
ser um local mais adequa-
do. E não está havendo fila 
alguma nos laboratórios 
aqui na Paraíba”, afirmou.

Além disso, ela enfati-
zou que para o processo ter 

início, poderá demorar um 
tempo, já que os estabeleci-
mentos precisarão se adap-
tar e os profissionais farma-
cêuticos se capacitar para a 
realização do teste.

“Não é toda farmácia 
que faz, porque precisa de 
uma série de pré-requisitos 
estabelecidos pela vigilância 

local, que vai monitorar. Tem 
farmácia que não vai conse-
guir, tem que ter um espaço 
adequado. Os nossos profis-
sionais farmacêuticos têm 
conhecimento para realizar 
os testes, mas precisamos de 
treinamento como qualquer 
outro profissional da área de 
saúde”, acrescentou.

Foto: Edson Matos

Foto: Marcus Antonius

Na Paraíba, a Agevisa ainda não se manifestou sobre o assunto. Já o Conselho Regional de Farmácia da Paraíba afirma não ver necessidade de aplicação dos testes por farmacêuticos

Na embarcação, que veio do Rio Grande do Norte, dos 27 tripulantes, seis aguardam a contra-prova para covid-19 e o restante testou negativo

No Porto de Cabedelo

Seis tripulantes aguardam resultados de exames
todos os protocolos de 
segurança recomendados 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-

visa) para o isolamento 
dos tripulantes do petro-
leiro Stena Premium.

Murilo Wagner Suas-

suna de Oliveira, secretá-
rio da pasta no município, 
informou que todos os 
tripulantes continuam em 

quarentena no navio que 
vem de Guamaré, no Rio 
Grande do Norte. 

Vale lembrar que, a 

partir dos decretos res-
tritivos emitidos pelo go-
vernador João Azevêdo 
desde o início da pande-
mia no país, o desembar-
que e circulação da tripu-
lação dos navios de carga 
no Porto de Cabedelo es-
tão suspensas com exce-
ção das embarcações que 
cheguem com mantimen-
tos ou para fazer resgate 
de pessoas no Estado. E, 
por isso, os pacientes se-
guem em isolamento no 
navio.

O secretário afirmou 
ainda que caso os seis 
pacientes que apresen-
tem quadro de piora, eles 
serão removidos para 
hospitais de referência 
na Paraíba. A Anvisa está 
monitorando os pacien-
tes e enviando as infor-
mações para a Vigilância 
Municipal. 

Até o momento, Ca-
bedelo tem a confirma-
ção de 22 casos para o 
novo coronavírus e dois 
óbitos confirmados de-
vido ao agravamento da 
doença.

Seis tripulantes do 
navio que atracou no por-
to de Cabedelo, Região 
Metropolitana de João 
Pessoa, na última segun-
da-feira aguardam o re-
sultado dos exames do 
Laboratório Central da 
Paraíba (Lacen-PB) que 
deve sair hoje e seguem 
em isolamento no navio. 

Ao todo, 27 pacientes 
com sintomas gripais e 
com suspeita para novo 
coronavírus foram tes-
tados na embarcação. A 
testagem rápida, oferta-
da pelo Governo do Esta-
do, foram aplicadas nos 
pacientes ainda na se-
gunda-feira. No total, 21 
deles tiveram o resultado 
com diagnóstico para ne-
gativo e seis aguardam a 
contra-prova de exames 
do Lacen-PB.

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Saúde de Cabedelo (Ses-
cab), os profissionais de 
saúde estão adotando 
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Cinco carros, uma motocicleta e uma picape foram interceptados nas rodovias federais que cortam o Estado

PRF recupera sete veículos 
roubados em apenas um dia

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

A Polícia Rodoviária Fe-
deral na Paraíba recuperou 
em um único dia, em ações 
diferentes e em pontos dis-
tintos do Estado, sete veícu-
los com ocorrência de roubo 
ou furto. As ações foram re-
gistradas na segunda-feira, 
27. A primeira ocorrência foi 
registrada por volta das 8h 
na BR-230, Unidade da PRF 
de Café do Vento, municí-
pio de Sobrado. Os policiais 
abordaram o veículo Ford 
Fiesta, sendo constatado que 
se tratava de um clone e que 
havia sido roubado em se-
tembro de 2019 em Natal. O 
condutor do veículo, um ho-
mem de 22 anos, já responde 
na justiça por furto.

No mesmo local foi abor-
dado o veículo Renault San-
dero que os policiais desco-
briram, também, se tratar 
de um clone e que havia sido 
roubado no ano passado em 
Parnamirim-RN.  

O condutor, um homem 
de 29 anos, informou que 
comprou o veículo através 
de um site de compra e ven-
da, mas os policiais pesqui-
saram no site e descobriram 
que o anúncio do veículo foi 

incluído pelo próprio homem 
detido. 

Em Campina Grande 
foi recuperada a picape Fiat 
Touro que era clonada e ha-
via sido roubada em março 
deste ano em joão Pessoa. A 
apreensão do veículo aconte-
ceu após perseguição.

Na BR-101, em Bayeux, 
desta vez um GM Corsa deso-
bedeceu ordem de parada dos 
policiais e empreendeu fuga, 
saindo da rodovia em uma 
rua de barro. O automóvel 
parou somente após bater em 
outro carro que estava esta-
cionado na rua. O veículo era 
ocupado por um casal, sendo 
que o homem fugiu a pé, dei-
xando a esposa no carro que 
havia sido roubado em 2018 
em joão Pessoa. A mulher de 
20 anos foi detida e deverá 
responder pelo crime de re-
ceptação de veículo roubado. 

Na BR-104, km 192, 
em Alcantil, divisa com Per-
nambuco, durante barreira 
sanitária nas ações de en-
frentamento ao covid-19 na 
Barreira Sanitária quando 
perceberam um veículo des-
viando do local. Os policiais 
sairam em perseguição, mais 

o homem conseguiu fugir e 
abandonou o veículo, um VW 
Novo Gol. Foi descoberto que 
o veículo era clonado e havia 
sido roubado em fevereiro de 
2018 em Recife(PE). 

Na BR-104, imediações 
de Esperança, os policiais 
abordaram uma motocicleta 
Honda NXR Bros e ao realizar 

uma fiscalização minuciosa 
constataram que a motocicle-
ta também era um clone. 

Na BR-101, em Maman-
guape os policiais consulta-
ram a placa de um veículo 
que seguia pela rodovia e 
verificaram que havia um 
registro de roubo. Ao dar or-
dem de parada ao condutor 

empreendeu fuga saindo da 
rodovia no acesso ao Projeto 
Peixe Boi. O veículo, um Onix, 
foi abandonado e na consulta 
havia o registro de que havia 
sido roubado em joão Pessoa 
no último sábado, 25. O veí-
culo foi encaminhado à Polí-
cia Civil para ser devolvido à 
proprietária. 

A PRF alerta a popula-
ção que é preciso redobrar 
a atenção durante este perí-
odo de quarentena em que 
o número de veículos e pes-
soas circulando nas ruas es-
tão menores. Este cenário 
é propício para a prática de 
crimes, principalmente de 
roubos e furtos.

Um motorista foi perseguido, na contra mão, pelas ruas de Campina Grande e outro abandonou o veículo no acesso ao Projeto Boi Marinho, em Mamanguape

Bombeiros localizaram o corpo em um local de difícil acesso, no Altiplano

Ações do BPAmb serão reforçadas ainda mais nos próximos meses

Foto: PRF

Deverá ser divulgado nos 
próximos 15 dias o laudo da 
perícia técnica que pode in-
dicar as causas da morte do 
oficial de Justiça, Eduardo 
Barbosa das Chagas. 

O corpo de Eduardo foi 
localizado na manhã de on-
tem, 28, numa mata localiza-
da no Altiplano Cabo Branco, 
durante buscas realizadas 
pela Polícia Civil e Corpo de 
Bombeiros que usaram cães 
farejadores no trabalho. O ca-
dáver estava em local de difí-
cil acesso, nas imediações de 
uma rua que liga os bairros do 
Altiplano e Cabo Branco.    

Eduardo estava desapa-
recido desde o último dia 22, 
quando foi visto, saindo de 
uma residência, no bairro de 
Cabo Branco, em joão Pessoa. 
Desde que foi informada do 
caso, a equipe da Delegacia de 
Crimes Contra Pessoa de joão 
Pessoa estava realizando dili-
gências para localizar o oficial. 

“Desde a última sexta-fei-
ra, agentes da DCCPES vinham 
realizando diligências, cole-
tando imagens de câmeras 
de segurança, entrevistando 
familiares e realizando busca 

domiciliar, para descobrir o 
paradeiro do até então desa-
parecido”, afirmou o delegado 
Carlos Othon,  da DCCPes. 

“Após montar um verda-
deiro quebra-cabeça, iden-
tificando o suicídio como 
principal linha de investiga-
ção, nossa equipe, delimitou 
a mata da barreira do Alti-
plano/Cabo Branco como 
um possível local de buscas”, 
acrescentou o delegado. 

O corpo foi localizado 
pelo próprio delegado, du-
rante buscas realizadas  por 
equipes da DCCPES. O corpo 
estava com sinais de suposto 
enforcamento. No entanto, 
a Polícia Civil vai aguardar a 
conclusão da perícia que in-
dicará a causa da morte.

“Importante ressaltar a 
presteza e brilhante traba-
lho realizado pelos bombei-
ros, utilizando várias técni-
cas para o resgate do corpo, 
como rapel, cão farejador e 
cilindros de oxigênio”, ressal-
tou o delegado . 

Após o resgate, o corpo 
foi levado para o Instituto 
de Polícia Científica para ser 
periciado.

Bombeiros acham corpo 
de oficial de justiça

Foto: CBMPB

Foto: PMPB

Fiscalização

Número de animais apreendidos 
no Estado tem aumento de 1.000%

Um balanço divulga-
do pelo Batalhão de Polícia 
Ambiental (BPAmb) da PM 
mostra que 2.123 animais 
silvestres foram apreendidos 
na Paraíba, nos últimos dois 
meses, o que revela um cres-
cimento em mais de 1.000% 
do número de apreensões. O 
rigor no combate ao tráfico 
principalmente das aves sil-
vestres, que afeta várias es-
pécies, faz parte dos objetivos 
do BPAmb.

O comandante do Ba-
talhão de Polícia Ambiental, 
tenente-coronel Melquise-
dec Lima, disse que as ações 
serão reforçadas ainda mais 
nos próximos meses. “O meio 
ambiente ecologicamente 
equilibrado é um direito dos 
brasileiros, previsto inclusive 
em nossa Constituição Fede-
ral, e estaremos reforçando 
ainda mais as ações para pro-

teger a fauna e a flora parai-
bana. O trabalho da BPAmb 
resultou na apreensão 2.123 
animais silvestres, outros 370 
foram resgatados, tivemos 57 
armas de fogo usadas em cri-
mes ambientais retiradas de 
circulação, 63 presos e 136 
autos de infração aplicados”.

Ainda no período dos úl-
timos dois meses, a unidade 
realizou 27 operações para 
combater crimes ambientais, 
sendo a grande maioria para 
preservar a fauna contra a 
criação, caça e venda ilegais 
de animais silvestres, em vá-
rias cidades paraibanas.

Outro trabalho que vem 
sendo intensificado pelo Ba-
talhão de Polícia Ambiental é 
a fiscalização contra o desma-
tamento e a extração ilegal de 
minerais. A proteção ao bio-
ma Mata Atlântica e a Caatin-
ga, que são patrimônios não 

só da Paraíba, mas do Brasil, 
conta também com ações de 
conscientização da popula-
ção, que, após passar o pe-
ríodo da pandemia do novo 
coronavírus, serão reforçadas 
pela equipe de educação am-
biental do BPAmb.

Resultados das ações 
dos últimos dois meses – 63 

presos por crimes ambien-
tais; 57 armas de fogo apreen-
didas; 2.123 animais silves-
tres apreendidos (criados ou 
vendidos sem autorização); 
370 animais resgatados (en-
contrados fora de seu habitat 
natural); 136 autos de infra-
ção lavrados; e R$ 430.919,80  
em multas aplicadas.

As Polícias Militar e 
Civil prenderam, na cidade 
de Bananeiras, nas primei-
ras horas de ontem, 28, 
um suspeito de fornecer 
armas de fogo e fabricar 
munições para crimino-
sos que atuam no Brejo da 
Paraíba. Com o suspeito, 
de 44 anos foram apreen-
didos três revólveres, uma 
espingarda, um rifle, mu-
nições e materiais para a 
fabricação de produtos bé-
licos para o crime.

O homem estava com 
um mandado de prisão em 

aberto pelo crime de co-
mércio ilegal de arma de 
fogo, expedido pela Vara 
Única de Bananeiras. Ele ti-
nha sido preso em abril de 
2016 pela mesma prática 
criminosa e está condena-
do a cumprir pena de mais 
de oito anos de prisão. 

A operação foi reali-
zada em conjunto pelas 
equipes da 7ª Companhia 
Independente da PM e 
21ª Delegacia Seccional, 
que cercaram o sítio Olho 
D’água e prenderam o acu-
sado com todo o material.

O homem de 29 anos que 
conseguiu fugir no momento 
que estava dentro da Central 
de Polícia de Campina Grande 
foi recapturado, na noite de 
segunda-feira, 27. Ele havia 
sido preso por uma guarnição 
da Polícia Militar com um veí-
culo com o chassi usando do-
cumentos falsos e era foragido 
da justiça, sendo levado para a 
Central de Polícia. 

No local, os policiais tira-
ram as algemas para ele poder 
assinar o auto de prisão, mas, 
inesperadamente saiu corren-
do e, os policiais saíram à sua 
procura que conseguiram re-
capturá-lo. Foi descoberto que 

ele já foi condenado a mais de 
dez anos de prisão.  

Contra ele constam dois 
mandados de prisão decre-
tada por condenações pelos  
crimes de tráfico de drogas e 
posse ilegal de armas. 

O caso está sob investiga-
ção da Delegacia de Repres-
são a Entorpecentes de Cam-
pina Grande (DRE). segundo a 
polícia, no momento da abor-
dagem, o suspeito apresen-
tou uma Carteira de Habilita-
ção com dados falsos, sendo 
levado à Central de Polícia 
Civil, para ser autuado em 
flagrante delito, inicialmente, 
por crime de receptação.

Homem é preso com 
armas e munições

PM recaptura jovem que 
tentou fugir da central
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Decisão ocorre um dia após ato por reabertura e entidades denunciam que comerciantes foram coagidos a participar

Com o pedido de rea-
bertura do comércio negado 
ontem (28) pelo desembar-
gador Oswaldo Trigueiro 
do Valle Filho, da 4ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, Campina Gran-
de seguirá com os pontos 
comerciais fechados. Depois 
da manifestação ocorrida na 
segunda, onde comerciantes 
pediram a reabertura de es-
tabelecimentos, entidades 
emitiram nota afirmando 
que muitos participantes te-
riam sido coagidos. Esta é a 
segunda vez que a Câmara 
dos Dirigentes Lojistas (CDL) 
tem o pedido negado.

Sobre o pedido em ques-
tão, o desembargador Os-
waldo Filho pontuou que o 
objetivo maior da nação no 
presente momento é zelar 
pela vida, pela saúde e pelo 
combate à pandemia do coro-
navírus, sendo essencial que 
todos os entes da Federação 
trabalhem nesse sentido

O Sindicato dos Comer-
ciários de Campina Grande 
e região, em nota distribuída 
à imprensa,  informou que, a 
categoria, não comunga com 
o retorno das atividades não 
essenciais do setor comer-
cial. Essa versão, segundo a 
nota, foi divulgada por em-
presários do comércio lojis-
ta, em manifestação ocorrida 
na última segunda-feira. No 
documento, o presidente do 
sindicato, José do Nascimen-
to Coelho, revela ter recebido 
denúncias anônimas, dando 
conta de que os participantes 
da manifestação teriam sido 
coagidos a participar do ato.

Chico José 
chicodocrato@gmail.com

TJ nega pedido de abertura 
do comércio em Campina 

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

O sindicalista explicou 
que, na condição de entidade 
oficial representativa da cate-
goria, em nenhum momento 
foi consultado pelos organi-
zadores da manifestação. Um 
pequeno número de trabalha-
dores no comércio participou 
de uma manifestação na Rua 
Maciel Pinheiro, vitrine do 

comércio varejista, usando 
máscaras e portando cartazes 
pedindo a reabertura do co-
mércio. 

Coelho garantiu que é 
falsa a informação, segundo a 
qual, essa manifestação foi or-
ganizada em comum acordo 
com o Sindicato dos Comer-
ciários.

DPE
Já o Núcleo de Direitos 

Humanos da Defensoria Pú-
blica da Paraíba, em Campi-
na Grande, diante de notícias 
de que trabalhadores teriam 
sido coagidos a participar 
de manifestação ocorrida no 
dia 27, para reabertura do 
comércio local, com ameaça 

de afastamento de  seus pos-
tos de trabalho se não parti-
cipassem, também repudiou 
o ato.

“A dignidade da pessoa 
humana é um dos principais 
fundamentos da República 
Federativa do Brasil, devendo 
ser respeitada no âmbito das  
relações de trabalho, espe-

cialmente em relação à figura 
do trabalhador,  parte mais 
vulnerável destas relações, 
vulnerabilidade esta que se  
encontra potencializada pela 
atual crise pandêmica pela 
qual passa não  só o Brasil, 
mas todo o planeta”, afirmou 
a nota da Defensoria Pública 
do Estado da Paraíba.

O Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu por manter o comércio em Campina Grande fechado por conta da pandemia de covid-19. A decisão também é consenso junto ao Sindicato dos Comerciários da cidade

Foto: Divulgação

O projeto ‘Saúde 10k’ 
do Centro de Ciências Mé-
dicas da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) 
utiliza o Instagram para 
ajudar na prevenção da 
saúde. A iniciativa, criada 
pelo professor Luís Fábio, 
promove, por semana, a 
criação de vídeos com si-
mulações de situações co-
tidianas para esclarecer 
informações sobre doen-
ças comuns e que exijam 
cuidados excepcionais, 
como a covid-19.

“Existem várias con-
tas no Instagram que ten-
tam informar sobre saú-
de, mas a maioria delas 
são comerciais, de gran-
des veículos de comuni-
cação, ou de influenciado-
res digitais que ganham 
com isso. Nosso projeto 
tem apenas o foco infor-
mativo”, conta o docente.

Segundo o professor, 
a ideia surgiu da observa-
ção de que as redes sociais 
têm sido cada vez mais 
utilizadas como fontes de 
informação e da necessi-
dade de que mensagens 
básicas em saúde atinjam 
o maior público possível.

“As redes sociais têm 
um grande poder de am-
plificar uma mensagem 
através de suas curtidas 
e compartilhamentos. 
Daí vem o nome do pro-
jeto, Saúde 10k, em refe-
rência ao número mági-
co de seguidores que os 
influenciadores digitais 
utilizam para valorizar 
suas páginas”.

Na primeira live rea-
lizada pelo grupo, 140 
pessoas assistiram e fo-
ram discutidas as alte-
rações hematológicas da 
covid-19, uso do hemo-
grama na avaliação diag-
nóstica e a possibilidade 
da utilização do plasma 
de pessoas curadas para o 
tratamento.

Projeto da UFPB
dá dicas de saúde 

Vídeos fazem 
simulações de 

situações cotidianas 
para esclarecer sobre 

doenças comuns e 
outros cuidados 

Cidade Madura

Testes em idosos e servidores dão 
resultado negativo para covid-19

Os idosos residentes 
no Condomínio Cidade Ma-
dura, de João Pessoa, bem 
como os funcionários que 
prestam serviço ao pro-
grama na unidade habita-
cional, foram submetidos 
ontem (28) ao teste rápido 
para detecção da covid-19. 
A testagem foi negativa 
para os 44 moradores do 
condomínio e as 17 pes-
soas que compõem a equi-
pe. Essa ação vai acontecer 
nas demais unidades resi-

denciais do Estado nos pró-
ximos dias. Ao todo, serão 
realizados 361 testes. 

Desde a determinação 
do isolamento social na 
Paraíba, a rotina no fun-
cionamento dos seis con-
domínios Cidade Madura 
existentes nas cidades de 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Guarabira, Patos, Sousa 
e Cajazeiras sofreu mu-
danças, a fim de assegurar 
a saúde dos idosos ali re-
sidentes – entre as quais a 

suspensão de visitas –, uma 
vez que se constituem no 
público mais vulnerável aos 
contágios do coronavírus. 

O morador Carlos Al-
ves de Carvalho, de 74 anos, 
residente do condomínio da 
capital há mais de 4 anos, 
comentou sobre o compro-
misso que o Governo do 
Estado tem com os idosos. 
“Essa é mais uma prova do 
cuidado que o governo tem 
com aqueles pelos quais 
é responsável. Fazer essa 
testagem é fundamental 
para nos tranquilizarmos. 
Aqui no condomínio esta-
mos tendo todas as orien-
tações e os cuidados ne-
cessários para não contrair 
essa doença. O isolamento é 
ruim, mas necessário para 
nós que somos sérios gru-
pos de risco”, comentou.

“Pra mim é muito im-
portante fazer esse teste, 
porque a gente sente que 
está sendo cuidado. Sei da 
necessidade de ficar em 
casa, usar máscara e não ter 
contato com ninguém, por-
que essa doença não está de 

brincadeira. Estou aqui iso-
lada até dos meus filhos. Na 
Semana Santa chorei porque 
vi eles apenas de longe. Mas 
vai passar”, enfatizou dona 
Maria da Glória Oliveira, 77 
anos, uma das primeiras 
moradoras do condomínio 
de João Pessoa. 

O secretário do Desen-
volvimento Humano, Tibério 
Limeira, ressaltou que esta 
é uma ação extremamente 
importante do Governo do 
Estado. “Fico feliz em saber 
que todos os testes foram 
negativados entre idosos e 
funcionários. Isso mostra o 
quanto o governo está preo-
cupado com um condomínio 
que abriga um dos principais 
grupos de riscos dessa pan-
demia”, afirmou.

A coordenadora Cida-
de Madura de João Pessoa, 
enfermeira Isa Farias, tam-
bém destacou a importân-
cia da ação. “Receber esses 
testes aqui no residencial é 
de suma importância, uma 
vez que eles estão em iso-
lamento social e precisam 
fazer”, disse.Os 44 moradores e 15 pessoas das equipes locais foram testadas
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Moradores prometem protestos na BR-230 como pressão para que Prefeitura conclua obras de infraestrutura no local

Moradores da Comunida-
de das Três Lagoas, no Jardim 
Veneza, planejam interditar 
parte da BR-230 em protes-
to contra a Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP) pois, até o mo-
mento, as obras de infraestru-
tura para impedir futuros ala-
gamentos na região nas casas 
ainda não foram concluídas. 
E as outras obras, envolvendo 
o galpão que serviria para ar-
mazenar objetos, deixaram as 
tubulações entupidas, o que 
impossibilita o escoamento 
das águas do Rio Jaguaribe e 

ameaça alagar a comunidade 
do entorno, ocupada por 200 
famílias. 

O cenário promete ser 
uma reprise do que aconteceu 
em julho de 2019, quando as 
mesmas galerias obstruídas, 
somadas ao grande volume 
de chuva que caiu, foram res-
ponsáveis pela inundação das 
casas e deslocamento de cem 
famílias para alojamentos des-
tinados pela Prefeitura. Mora-
dores levantaram barricadas 
na BR, em sinal de que as ne-
gociações falharam.

Elisângela Alves, 30, dona 
de casa e uma das líderes co-
munitárias, lembra que perdeu 

à época todos os eletrodomés-
ticos: “Eu dividia a casa com 
meus pais e filho. A água, de re-
pente, tomou metade da minha 
casa. Perdi sofá, cama, fogão, 
geladeira. Foi trabalhoso ter 
que reconstruir tudo”, diz ela, 
que começou do zero e pintou 
as próprias paredes com o au-
xílio-aluguel de R$ 350 repas-
sado aos prejudicados.

Agora, a iminência de 
perder tudo novamente está 
tirando o sono dos vizinhos. 
“As pessoas acordam aterrori-
zadas à noite quando começa 
a chover, porque o rio está a 
menos de um palmo de trans-
bordar”, lamenta Jailma Carva-

lho, 31, pedagoga. A situação é 
ainda mais grave dado o con-
texto atual de pandemia de co-
vid-19, visto que, se o tempo 
continuar fechado na Capital, 
como aponta a meteorologia, 
e a inundação tomar as casas, 
não será mais possível aglo-
merar as pessoas em escolas, 
como em 2019. “Nós nos res-
sentimos da falta de respostas 
e precisamos urgentemente 
de soluções”, clama.

MP acompanha o caso
Em 2019, um inquérito 

civil foi instaurado pelo Mi-
nistério Público (MPPB), a 
pedido dos moradores, para 

investigar os fatos, apurar 
responsabilidades e cobrar 
do poder público a adoção de 
medidas emergenciais na es-
fera administrativa. O inqué-
rito, que ainda está aberto, foi 
instaurado pela 46ª promoto-
ra de Justiça da capital, Sônia 
Maria de Paula Maia, da De-
fesa da Cidadania e Direitos 
Fundamentais. Na ocasião, 
foi dado um prazo de 90 dias 
para o término das obras (ou 
seja, setembro).

Em fevereiro deste ano, 
a Secretaria de Infraestrutura 
(Seinfra) informou que es-
tava abrindo licitação para a 
construção de um ramal para 

vazão das águas do Jaguari-
be, prazo que se encerraria 
em maio. Porém, nem o MP, 
nem a comunidade percebeu 
mudanças estruturais. “Esta-
mos lidando com sucessivos 
adiamentos de medidas emer-
genciais. Na comunidade, há 
idosos, doentes crônicos, pes-
soas com câncer, crianças. É 
preciso que a Prefeitura, por 
meio dos órgãos competentes, 
agilize as providências”, cobra 
a promotora.

O Jornal A União entrou 
em contato com a Seinfra e 
até o fechamento desta edi-
ção não teve respostas sobre 
o assunto.

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Moradores das Três Lagoas
temem novos alagamentos

Editoração: Lênin BrazEdição: Cecília Noronha/Rogéria Araújo

A Associação Integra-
da de Mães de Autistas da 
Paraíba (Aima) realiza um 
trabalho social com 30 
famílias vulneráveis que 
possuem filhos autistas. A 
sede, localizada no Geisel, 
em João Pessoa, está com 
infiltração em sua estru-
tura. A Aima solicita à po-
pulação, empresários do 
segmento e poder público, 
a doação de materiais de 
construção, para que o lo-
cal seja reformado e possa 
continuar prestando aten-
dimento às crianças.

Ano passado, o Gover-
no do Estado, por meio da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Humano (Sedh), 
realizou uma reforma nas 
paredes, trocaram portas e 
janelas, disponibilizando a 
mão de obra e material. No 
entanto, as chuvas inten-
sas deste ano danificaram 
a estrutura da associação. 
Agora será preciso uma re-
forma no telhado para con-
sertar a infiltração. Após a 
repercussão de um vídeo 
nas redes sociais e grupos 
de whatsapp, a Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Social (Sedes) se 
comprometeu em ofertar 
a mão de obra, mas o ma-
terial da reforma ficou por 
conta da associação.

“Esperamos que a so-
ciedade civil, poder pú-
blico e empresários de 

material de construção se 
sensibilizem com a nossa 
situação, pois, sabemos 
que ser pais de autista 
não é fácil. A cada chuva, 
este espaço fica cada vez 
mais danificado e precisa-
mos dele para continuar 
prestando atendimen-
to às crianças”, declarou 
Elaine Araújo, presidente 
da Aima.

Segundo ela, o orça-
mento para as obras fica 
em torno de R$ 2 a R$ 3 mil 
reais com a mão de obra, 
mas estão aguardando a 
avaliação oficial da Prefei-
tura de João Pessoa. 

Apesar da doação de 
material de construção 
ser o mais urgente, a Aima 
solicita também a doação 
de alimentos e materiais 
de higiene pessoal, pois 
70% destas mulheres são 
mães solteiras e susten-
tam seus filhos apenas 
com o Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC), 
e da ajuda disponibilizada 
pela associação.

Ajuda estadual
A Secretaria de De-

senvolvimento Humano 
(Sedh) ajudou na reforma 
ano passado e, no início 
da pandemia encaminhou 
60 cestas básicas à Asso-
ciação Integrada de Mães 
de Autistas da Paraíba 
(Aima). O secretário Tibé-
rio Limeira se solidarizou 
com a situação da Aima e 
analisará a demanda.

Mães de autistas lutam para manter associação
Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Desafios
A presidente Elaine 

Araújo é mãe de um filho 
autista. Ela ressalta as di-
ficuldades enfrentadas 
diariamente dos pais na 
luta por direitos, inclusão 
social e falta de profis-
sionais preparados. “Meu 
filho este ano não con-
seguiu se matricular em 

uma escola. De maneira 
geral, os pais de crianças 
autistas enfrentam muitas 
dificuldades pois há pou-
cos profissionais na área 
e nem sempre a gestão é 
preparada para lidar com 
eles. Muitas vezes não são 
incluídos nas atividades 
lúdicas da escola, por jul-
garem que a criança não 

é capaz de socializar. No 
entanto, cada criança tem 
suas especificidades”, afir-
mou.

Para Ana Karla, mãe 
de Yan, o apoio dado pela 
Associação Integrada de 
Mães de Autistas da Paraí-
ba tem sido fundamental, 
principalmente, em tem-
pos de pandemia. 

“Eles estão doando 
alimentos e providencian-
do tudo. A estrutura da 
Aima foi abalada devido 
às chuvas intensas. Se a 
associação fechar o que 
vai ser de nossos filhos? A 
associação me ajuda des-
de o início. Meu filho tem 
8 anos e possui um grau 
moderado de autismo. Ele 
é bem assistido na Escola 
Municipal Lúcia Giovan-
na, em Gramame, a gestão 
procura integrá-lo nas ati-
vidades lúdicas da escola, 
o meu filho é uma rara ex-
ceção”, afirmou.

A associação também 
presta aconselhamento às 
mães e pais que passam 
por diversas situações. 
Pedro, 10 anos, possui um 
grau severo de autismo. 
Sua mãe Josilene Barboza 
revela que ele evoluiu bas-
tante desde que começou 
na Aima. No entanto, seu 
filho teve uma experiên-
cia negativa na última es-
cola que frequentou. Ele 
ficou um ano sem estudar 
porque foi agredido pelo 
inspetor da escola. “Ele 
estava fazendo movimen-
tos estereotipados com os 
braços aí bateu no inspe-
tor. O inspetor cuspiu na 
cara dele e disse que se 
ele fizesse de novo revi-
daria. Ninguém me con-
tou eu estava presente na 
hora. Infelizmente, existe 
muito preconceito e pro-
fissionais despreparados”, 
lamentou.Aima beneficia 30 famílias em situação de vulnerabilidade social e pede materiais de construção, produtos de higiene e alimentos

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Em julho do ano passado, chuvas 
causaram inundação de casas e cem 
famílias foram para alojamento



Cinema em Casa
Por conta da quarentena, Festival Varilux de Cinema Francês 
é adiado, mas disponibiliza on-line gratuitamente 50 filmes 
de edições anteriores por quatro meses. Página  11
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Projeto ‘Ágora Sonora’ possibilita encontros virtuais de até 30 participantes nos quais músicos dividem experiências artísticas

Artistas paraibanos promovem 
uma série de webconferências 

Eventos intimistas estão 
acontecendo em todo o mun-
do, através das transmissões 
ao vivo pelas redes sociais, 
como YouTube, Facebook 
e Instagram. Artistas estão 
buscando maneiras de ar-
recadar alguma renda neste 
período de isolamento social 
através de alternativas que 
possibilitem, ao mesmo tem-
po, uma aproximação maior 
com o público. Como uma al-
ternativa para as lives, surge 
o Ágora Sonora, que oferece o 
formato de videoconferência 
com acesso limitado de par-
ticipantes e ainda mais pró-
ximo do artista com quem o 
espectador se familiariza.

Amanhã será a apresen-
tação da paraibana Nathalia 
Bellar. Para este ciclo, o even-
to virtual também conta com 
nomes como Adeildo Vieira, 
Amorim, Chico Limeira, Elon, 
Guga Limeira, Maria Alice, Seu 
Pereira e Polyana Resende.

Os webencontros acon-
tecem em chats privados 
através de videoconferência 
com até trinta participantes, 
no qual o artista se torna o 
anfitrião e mestre de cerimô-
nias. Para participar, é neces-
sário acessar o Instagram da 
produtora (@faniquitopro-
duções), onde se encontra 
o link para seleção da sala 
desejada e as informações 
para contribuição mínima de 
R$ 20 para cada músico, po-
dendo participar de eventos 
ilimitados. O pagamento é 
realizado por boleto bancá-
rio, transferência bancária 
ou cartão de crédito. 

A iniciativa é administra-
da na Paraíba pela Faniquito 
Produções, mas a ideia vem 
da produtora pernambucana 
Twilla Barbosa, que iniciou o 
movimento no Recife. Dione 
Lima, produtora integrante 
da Faniquito, entrou em con-
tato com Twilla para conver-
sar sobre a possibilidade de 
uma expansão dos weben-

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Rafaela Maria/DivulgaçãoFoto: Marcelo Rodrigues/DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Rafael Passos/Divulgação

Da esq. para dir.: Adeildo Vieira, Chico Limeira, Seu Pereira (Jonathas Falcão), Guga Limeira, Polyana Resende e Maria Alice são alguns dos cantores e compositores que participarão deste primeiro ciclo do projeto virtual mais intimista na época de quarentena

contros. “Realizamos, no ano 
passado, o Projeto 101, que 
mesclava artistas paraibanos 
e pernambucanos em shows 
aqui e no Recife. Temos uma 
energia muito boa de traba-
lho e já tínhamos essa articu-
lação. Quando vi que o Ágora 
tinha iniciado, fui conversar 
com ela”, explica. 

O termo grego que inti-
tula o projeto significa “en-
contro”, “assembleia”, “lugar 
de reunião” e é atribuído ao 
espaço virtual para promover 
a aproximação entre o públi-
co e o artista. Como mencio-
na Dione, Twilla topou a par-
ceria fornecendo o nome e o 
conceito do projeto.

De acordo com a produ-
tora paraibana, a ideia é ex-
pandir para outras cidades, 

ampliando a visibilidade para 
os artistas locais. “Quando a 
gente ocupa o terreno virtu-
al, qualquer pessoa no mun-
do pode acessá-lo, adquirir 
o link e conhecer a cena pa-
raibana e pernambucana. Te-
mos mexido com essa verten-
te para que o projeto ganhe 
uma expansão”.

A produtora reforça ain-
da a importância desta inicia-
tiva que, diferente das lives 
comuns, propõe um conceito 
de reunião e de conversa mais 
íntima entre o profissional da 
música e o público. Os artistas 
convidados pela produtora 
aceitaram a ideia sem ques-
tionamentos. “A linguagem 
artística sempre está buscan-
do novas formas para trans-
formar o trabalho. O mercado 

do entretenimento, indepen-
dente dos artistas, será, pro-
vavelmente, o último ramo a 
voltar para a normalidade e já 
se tem uma ampla discussão 
sobre produção e cultura em 
relação à necessidade de bus-
car novas formas de mostrar 
o trabalho, porque não tem 
sentido o artista produzir e 
não poder levar esse trabalho 
ao público”. A ideia, para Dio-
ne Lima, é focar em moldar e 
definir o formato que “já está 
sendo muito bem recebido 
por todos”.

Como uma possibilida-
de de entretenimento com 
retorno financeiro imediato 
aos músicos, a produtora re-
força a importância do evento 
definido pela Ágora Sonora. 
“Possibilita para o artista e 

para a cadeia produtiva o ga-
nho, tanto da visibilidade do 
próprio trabalho quanto do 
retorno financeiro. O projeto 
traz essa rentabilidade por-
que a gente consegue, de fato, 
vender ingressos. Mas o gran-
de diferencial é o público, que 
consegue se aproximar mui-
to mais do artista do que em 
formato de live. O fato de todo 
mundo poder se ver já cria 
uma vivência mais gostosa. As 
pessoas conversam entre si e 
a gente traz esse universo em 
meio ao isolamento social”, 
detalha Dione.

O Ágora pode ser defini-
do, como explica a produtora, 
como um momento de “aco-
lhimento e de afeto”, inclinan-
do a experiência para um pro-
cesso mais íntimo. “Nem é live 

nem é show. Esse é o grande 
diferencial do formato”.

Jonathas Pereira Falcão, 
o Seu Pereira, integra a pro-
gramação do Ágora Sonora 
na Paraíba e já tem participa-
do de algumas edições per-
nambucanas. Ele recebeu o 
convite da produtora Twilla 
para participar da conferên-
cia com Isabela Moraes, e 
pode participar também da 
edição de Pernambuco. “Ter 
esse reconhecimento em ou-
tras praças, além da Paraíba, 
é bem gratificante”, comenta 
o músico. “Eu me sinto pri-
vilegiado e abraçado por ter 
construído uma relação baca-
na com o público, cogitando 
este momento, de isolamento 
social, quando não dá para 
realizar eventos”.

“A gente consegue ver a reação das pessoas”
A cantora e compositora 

Nathalia Bellar receberá seus 
30 convidados amanhã, a partir 
das 20h, e adianta estar encan-
tada com a nova dinâmica de 
eventos como alternativas para 
os artistas. “Muito bom poder 
trazer isso para o entretenimen-
to e cultura”, comenta. 

Nathalia participou da edi-
ção “piloto” do evento com Titá 
Moura, na semana passada, e 
ficou impressionada. “É tudo 
muito organizado, e realmen-
te trouxe a sensação de que 
estávamos todos no mesmo 
ambiente. Diferentemente das 
lives no Instagram e YouTube, 
que você não vê quem está te 
assistindo, neste tipo de en-
contro virtual a gente consegue 
ver a reação das pessoas. Tem 
gente que dança, gente que se 
abraça com o familiar. É uma 
experiência afetiva mesmo, de 
aproximação com o artista que 
você admira”.

Nathalia, definida por ela 
como em um estado de “sede 
por palco”, diz que está ansio-

sa pela apresentação no novo 
formato e adianta que trará o 
repertório do seu mais recente 
trabalho, o álbum Catavento, 
lançado em janeiro. “Ainda 
não fiz live pensando nessa 
dinâmica, mas pretendo fazer 
como uma maneira de apre-
sentar, dentro de casa, o que é 
o show Catavento, intercalando 
entre o violão e o recurso de 
fundo de algumas canções, já 
que o álbum trabalha muito 
com a parte eletrônica no seu 
som. Quero abordar também 
outros elementos que resultem 
em uma apresentação com 
ambientação mais parecida 
possível com a do disco”. 

O formato inédito de apre-
sentação e de contato com o pú-
blico deixam Bellar agitada, como 
relata. “É uma sensação louca, 
diferente, mas que representa a 
ideia do quanto essa novidade 
significa para a gente”. 

A artista está com o vi-
deoclipe recém-lançado para 
a canção ‘Roupa no Varal’, 
gravado e editado durante o 

período de quarentena e que, 
segundo ela, deve ser uma 
representação da possibilida-
de de continuar produzindo. 
“Cada vez mais a gente precisa 
buscar essas alternativas e te-
nho procurado passar para as 

pessoas que trabalhar em casa 
é possível também nas artes. 
Além de saber da importância 
da arte para o processo de 
reeducação e funções sociais, 
entendemos que o público pre-
cisa desse alento”.

Matando a sua “sede de palco”, Nathalia Bellar participará da Ágora Sonora amanhã

Foto: Fabi Veloso/Divulgação
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E, de repente, você se dá conta que está per-
dida, no meio de uma noite escura e tudo que você 
tem é uma televisão. O DVD player pifou, o CD pla-
yer também pifou, é domingo de noite, a rua está 
escura e deserta, os vizinhos parecem dormir e 
você se pergunta:

– E agora, José? E agora, você? O que fazer?
Só lhe resta ler (mas você está cansada e sua 

mente não consegue se concentrar). Você já tentou 
mil vezes, mas sua mente não para. Uma segunda 
opção é pegar o controle da TV e sair zapeando, pro-
curando algo que atraia a sua atenção. As primeiras 
opções que se oferecem são filmes de terror, mas o 
tempo não está para terror. Basta o terror da reali-
dade, que ameaça entrar pela janela, pela porta, toda 
hora. Você ainda assiste uma parte de um filme so-
bre La llorona, uma personagem tétrica do folclore 
mexicano. Mas não dá para ficar presa ao terror, ao 
suspense do filme. Principalmente porque ele envol-
ve ameaças a crianças e você não suporta isso, pelo 
menos, não agora.

Se ao menos você ainda tivesse a opção do Net-
flix! Mas não! Você perdeu essa opção e não conse-
gue recuperá-la. E sem a ajuda dos filhos, que sempre 
lhe ajudaram nesses impasses tecnológicos, é me-
lhor continuar buscando outras saídas. Eis que, de 
repente, não mais que de repente, surge uma barata 
e você morre de medo de baratas! É preciso buscar o 
Raid. Você não pode deixar uma barata solta por aí. 
Ela vai perturbar a tranquilidade do seu sono e você 
não dormirá tranquila sabendo que ela pode surgir a 
qualquer momento e (terror dos terrores!) voar até a 
sua cama, passear sobre o seu corpo, apoderar-se da 
sua alma. Baratas são seres horríveis e não foi à toa 
que Kafka eternizou-as numa das suas obras mais 
memoráveis. O Processo.

Procurando mais um pouco, você se depara com 
outras possibilidades mais atraentes, por exemplo: 
o Tele Cine Cult está exibindo O fabuloso destino de 
Amélie Poulin, um delicioso filme francês que você já 
viu, há alguns anos, gostou muito e não tem nenhu-
ma objeção em revê-lo. É uma boa opção. O mais es-
tranho disso tudo é que você não lembra de nada da 
trama do filme. Ele se desenrola na sua frente e você 
não lembra da sequência seguinte. Será que o co-
vid-19 devorou sua memória por completo também? 
Você não tem febre, não tem falta de ar, dor de barri-
ga, nada. Totalmente assintomática, mas não lembra 
de nada de um filme que viu há pouco tempo e até 
gostou! Só lembra bem da atriz, a graciosa Audrey 
Tautou e do ator que faz um vizinho da protagonista, 
que tem cara de bobo. São os únicos detalhes que sua 
memória não apagou. Que estranho isso!

Aí chega a segunda-feira e mais uma semana 
de quarentena para enfrentar. Você já está cansa-
da dessa rotina imutável. E não divisa no horizonte 
perspectiva de mudança. Pelo menos, não a curto 
prazo. Ontem falou-se numa vacina que está sendo 
pesquisada por cientistas brasileiros, mas logo veio 
um desmancha-prazeres e acabou com a nossa fes-
ta dizendo que vacina leva muito tempo: tempo de 
pesquisa, de produção, de distribuição, essas coi-
sas... Seria muito bom para ser verdade. E um tapa 
na cara daqueles que menosprezam a importância 
da pesquisa científica.  

Será que a solução é mesmo ir embora para 
Pasárgada? Mas eu nem sou amiga do rei de lá... 
Será que encontro Bandeira por lá? Será que ele 
vai dar bolas para essa poetisa municipal? Será 
que ele me protege se eu falar que nasci no Recife, 
na Rua do Sossego? É bem verdade que não foi na 
Rua da Aurora!

E Drummond? Será que vai colocar pedras no 
meu caminho já tão pedregoso? Sei não... O melhor 
que tenho a fazer é tomar o meu café e adiar esta 
viagem, mudar o rumo dessa conversa e enfrentar 
mais uma semana de pandemia com calma. Afinal, 
ironia das ironias, pandemia rima com alegria... 
É melhor mesmo sair por aí caminhando contra 
o vento, sem lenço nem documento... Na próxima 
semana saberemos mais o que fazer, teremos novo 
ministro da Justiça, outro diretor da Polícia Fede-
ral... Sei lá... Eles que são brancos que se entendam. 
Nós só arcamos com as consequências e pagamos 
os tributos! Tá tudo tão confuso na área da política 
no Brasil... É filho mandando em pai... presidente 
mandando em juiz... Milicianos mandando em to-
dos, na surdina... Tá tudo de cabeça para baixo. Sai 
de baixo, mesmo...

A História é que depois vai nos contar... crimes 
de arrepiar cabelos! Quem viver, verá... e eu quero 
viver para ver. E crer.

No meio de uma 
pandemia

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

VitóriaFoto: Reprodução

Cantora paraibana Luzinete, mais conhecida como a ‘A Rainha da Seresta’, reuniu virtualmente mais de 70 mil pessoas através da transmissão ao vivo pelo YouTube

‘Dramaturgia Negra’

Inscrições abertas para curso on-line
Vai até hoje as inscri-

ções para a segunda turma 
de ensino a distância (EAD) 
Dramaturgia Negra: A Pala-
vra Viva, direcionado a artis-
tas, dramaturgos, pesquisa-
dores e estudantes de todo 
o país. O novo ciclo de curso 
gratuito conta novamente 
com a orientação da drama-
turga Dione Carlos.

As inscrições devem ser 
feitas pelo site do Itaú Cul-
tural (www.itaucultural.org.
br), no qual também serão 
divulgadas as listas de sele-
cionados, no dia 8 de maio. 
O curso acontece de 11 de 
maio a 23 de junho, em qua-
tro módulos de 10 dias.

A proposta é possibi-
litar discussões e estudos a 
respeito da dramaturgia ne-
gra com foco multicultural, 
refletindo sobre influências 
desde o teatro egípcio até a 
dramaturgia negra contem-
porânea, além das heranças 
indígenas afro-brasileiras.

Dione Carlos, formada 
pela SP Escola de Teatro e 
que tem 15 textos encena-
dos, comanda a ação, que foi 
criada inspirada pela convo-
catória a_ponte: cena do tea-
tro universitário, a qual nos 
dois últimos anos mobilizou 
este público com o chama-
mento para a inscrição de 
espetáculos criados no am-
biente da formação.

Com orientação da dramaturga Dione Carlos, EAD gratuito foca nas discussões e estudos a respeito da dramaturgia negra

Foto: Lilian Dias/Divulgação

O cronograma do curso 
conta com um período de 
ambientação do aluno na 
plataforma digital, seguido 
pela sequência de quatro 
aulas que incluem vídeo-au-
la, aula escrita e leitura. A 
interação tem continuidade, 
ainda, por meio da escrita de 
cenas curtas, com devolutiva 
do corpo pedagógico.

As aulas seguem as se-
guintes temáticas:  Matrizes 
Negras da Dramaturgia, En-

tre Teatros e Dramas: Univer-
sos Cênicos, Teatro Brasilei-
ro: Indígenas e Negros como 
os Primeiros Atores e Drama-
turgias e Escrevivências.

Ao longo desse período, 
os alunos pesquisarão, ainda, 
as influências predominantes 
nas obras de três dramatur-
gas contemporâneas: Fernan-
da Júlia Onisajé, da Bahia, Vi-
viane Juguero, do Rio Grande 
do Sul, e Cristiane Sobral, do 
Distrito Federal. Colunista colaboradora

É, no mínimo, irônico que nos últimos meses a internet 
brasileira, que foi dominada pelo “ninguém solta a mão de 
ninguém”, tenha virado o berço do “vocês que lutem” e agora 
está num clima de “é, na verdade, eu que lute”. Novos formatos 
surgem espontaneamente ou forçados de goela abaixo, seja 
para trabalhar, para estudar ou para manter a mente sã e o 
corpo igualmente. 

Entre as várias categorias trabalhistas que conseguem 
pensar em novos formatos está a artística. De um mês para cá, 
a popularidade das lives, as transmissões ao vivo pela web, fez 
com que nomes grandes e pequenos da música, por exemplo, 
aparecessem de forma inédita para muitos fãs. Quem aqui 
imaginou que um dia mais de 70 mil pessoas se juntariam, cada 
uma em sua casa, para assistir a uma live de Luzinete, A Rainha 
da Seresta, via YouTube? E que 100 mil pessoas já assistiram a 
gravação desde então? Mas tão pouco apareceu e o formato já 
apresenta necessidade de ajustes.

De imediato, três coisas foram percebidas com as astronô-
micas lives dos artistas sertanejos: primeiramente, a incompati-
bilidade do uso excessivo da bebida alcoólica por parte dos can-
tores e o livre acesso para público  de todas as idades aos shows 
virtuais. Justamente pelo ponto anterior, vem o nosso próximo: 
a aplicação indiscriminada de marcas nesses eventos, como foi 
o caso com Gusttavo Lima. O Conselho Nacional de Autorregula-
mentação Publicitária (Conar) abriu uma representação contra 
o cantor e contra a Ambev em decorrência da transmissão não 
ter seguido as diretrizes estabelecidas para a promoção de 
bebidas alcoólicas. E aí, com isso ajustado na maioria dos casos, 
veio um terceiro tópico: o perigo da saúde pública nesses even-
tos. Na live de Jorge e Mateus, por exemplo, uma aglomeração 
de pessoas apareceu por trás das câmeras, gente amontoada e 
sem usar máscaras. Em tantas outras apresentações, as bandas 
se reúnem e não cumprem nem a recomendação da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) de manter uma distância mínima 
de 1,5m entre as pessoas. 

Será que quem pede para você ficar em casa está tomando 
os cuidados necessários também? Gabriela Pugliesi mostrou 
este fim de semana que não, mas isso é assunto para outro dia. 
A internet não é tão “terra de ninguém” como se pensa, no final 
das contas. A vigília é tão grande quanto à do público do Big 
Brother e, assim como a nudez seletivamente castigada, cada 
detalhe será notado. 

O público continua pedindo por mais lives, mais entre-
tenimento, mais distração. Os artistas aderem, os mais bem-
sucedidos em prol de campanhas e instituições que passam 
por dificuldades, enquanto os independentes precisam e vão 
atrás do seu ganha-pão. Mas a possibilidade de que chegue um 
momento em que a própria imagem desses artistas torne-se 
desgastada é grande, a curto ou médio prazo. Falando dos artis-
tas regionais e sem a projeção dos arrastadores de multidões, a 
quantidade excessiva de apresentações on-line pode criar um 
desinteresse logo logo, e a grana que estão fazendo agora pode 
até não vir tão forte no futuro, quando finalmente pudermos 
assistir a um show fora de casa. 

A novidade se esvai e dá espaço para a mesmice. E, infe-
lizmente, pode chegar uma hora em que o público, que tam-
bém precisará se reorganizar financeiramente, não consiga 
mais contribuir financeiramente para os muitos projetos que 
aparecem. O planejamento precisa se mostrar presente até para 
o formato despretensioso e facilitador que é a transmissão ao 
vivo via YouTube ou Instagram. Agenda de shows organizados e 
espaçados, esquema de ingressos, setlists colaborativos, master-
classes, apresentações temáticas, enfim. 

Nós, jornalistas mil e uma utilidades, podemos nos 
repensar também em como a assessoria pode, bem, asses-
sorar a classe artística nesse momento. O mesmo vale para 
produtores, profissionais da fotografia, videomakers, enfim. 
Não é fácil e, sim, não será fácil para eu, para você, e para 
muitas pessoas. A gente que lute, não é? E que o ócio, se 
existir, torne-se criativo!

Para novos tempos, novos formatos

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Através do QR Code acima,  
acesse a inscrição do curso 

‘Dramaturgia Negra’



Neste primeiro semestre, há mais 
de uma década, virou uma tradição 
anual ter uma enxurrada de filmes de 
língua francesa nas salas de cinema de 
João Pessoa através do Festival Varilux. 
A programação comportava longas-
metragens que dificilmente entrariam 
em cartaz no circuito comercial, salvou 
uma ou outra produção de destaque 
como foi o drama com pitadas de comé-
dia Intocáveis (2011).

Desta vez, o evento foi adiado em 
virtude da prevenção para evitar a dis-
seminação da pandemia mundial de 
covid-19, que passa pelo isolamento 
social e fechamento dos equipamentos 
culturais, incluindo o cinema.

Para amenizar esse hiato, o festival 
está lançando nesta semana o projeto 
Festival Varilux em Casa, um apanhado 
de 50 filmes que integraram quase to-
das as edições da mostra para assistir 
gratuitamente pelos próximos quatro 
meses, via streaming. Basta entrar no 
site oficial do evento (www.festivalva-
riluxemcasa.com.br) e fazer um cadas-
tro simples. A lista completa de filmes 
também pode ser vista na página, bem 
como sua ficha técnica, trailer e sinopse.

“Neste momento, em que a indica-
ção é o isolamento social por conta da 
pandemia e que muitas pessoas devem 
enfrentar problemas financeiros, que-
remos ser solidários e propor uma pro-
gramação de qualidade para entreter e 
ajudar a passar os dias de quarentena”, 
diz Emmanuelle Boudier, um dos orga-
nizadores do festival.

A assessoria reforça que o projeto 
Festival Varilux em Casa não substitui 
a edição deste ano, que acontecerá 
nas salas de cinema. Os organizado-
res esperam poder anunciar as novas 
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Constrangedor final deste folhetim no qual uma de-
funta desaparece sem deixar vestígios deixando o genro, 
seu desafeto, numa embaraçosa situação.

Capítulo II
Como foi visto no capítulo primeiro, Dona 

Eloá, sogra de Pedro Caveirinha, bateu com as dez 
lá na rodoviária da capital paulista. Caveirinha e 
seu causídico, doutor Pitombeira, tomaram rumo 
do necrotério que fica ali nas redondezas do Hos-
pital das Clínicas em terras piratiningas, para re-
solver o imbróglio.

A bordo do possante maverique V 8, modelo 77, de 
propriedade de Caveirinha, entraram na Rodovia Presi-
dente Dutra não dava ainda três da tarde.

– Já pensou no jeito pra tirar a velha de lá?
– Relaxa Caveirinha, mas vamos ter que molhar a 

mão de uns e outros. Sabe como são essas coisas. Trou-
xe o arame?

– O quê?
– O arame! A grana, o capim, o caraminguá, o cas-

calho, o cobre, o metal, o numerário, o tutu, a verba, o 
pecúlio, o di-nhei-ro! Entendeu, Caveirinha?

– Entendi, mas por mim deixava a cascavel por lá. 
Que enterrassem a peçonhenta como indigente. Nem a 
filha vai chorar essa defunta.

– Não fala assim da sua sogra, Caveirinha. Afinal, é 
ou era mãe de sua esposa. Deixa disso, meu amigo.

– Pitombeira, meu camarada. Vou dizer uma coi-
sa pra você. E que fique entre nós. Não matei essa ve-
lha porque não tive coragem. Do jeito que sou azarado, 
alguém iria descobrir, por melhor que eu planejasse o 
serviço. Mas essa surucucu me aporrinhou a vida. Mal-
dita a hora que me apaixonei por Neusinha. Depois que 
resolvermos essa parada, quero tomar uma com você. É 
para comemorar com uma bem geladinha. 

– Não sabia que Dona Eloá era desse jeito. Você de-
via dar motivos, não dava?

– Eu? Do trabalho pra casa, da casa pro trabalho. 
Só sábado de manhã que jogo minha sinuquinha e tomo 
minha cerveja. O problema é que sou um duro, ganho 
mal. Até esse maverique quem pagava as prestações era 
a velha. Pode ver a documentação. Pelo menos esse pre-
sente, ela deixou. Morreu, as prestações morrem juntas. 
Não é assim?

Doutor Pitombeira achou que era assim e conversa 
vai, conversa vem, chegaram ao IML. Final de expedien-
te. Tinha alguém ali no guichê das informações que já 
mandou os dois procurarem o doutor Fulano de Tal que 
era o médico legista. 

– Meus amigos, sexta-feira, fim de expediente. Vão 
ter que esperar o médico que vem me substituir para 
dar a certidão. Sem ela, nada feito. O corpo fica na gela-
deira e aí só na segunda-feira.

Pitombeira chamou o doutor para um particular e 
nem dez depois o documento estava na mão. E foi as-
sim, Pitombeira molhando a mão de um, a carteira de 
outro o bolso de outrem. E não é que estava para dar 20 
horas e Dona Eloá, enrolada num lençol com a marca do 
Hospital das Clínicas, já descansava no porta-malas do 
maverique? Antes que saíssem, um sargento gordo que 
coordenou o resgate advertiu:

– Se pegarem vocês na estrada e citarem o meu 
nome, eu mato os dois. Tá entendido? Digam que deram 
um jeito de roubar o corpo e pronto – eles confirmaram 
que “tava” entendido.

Na estrada, Caveirinha com riso de orelha a orelha.
– Ficou caro, mas valeu a pena. Neusinha deve ter 

ajeitado tudo, amanhã enterro a jararacuçu. Nem acre-
dito – estavam quase chegando em Jacareí – Vamos co-
mer alguma coisa ali no Frango Assado que faço ques-
tão de pagar a cerveja. Hoje é festa.

Pararam, comeram filé na chapa e tomaram umas 
três garrafas. Quando saíram, cadê o maverique? Ti-
nham roubado e com a sogra dentro. Pitombeiras foi 
logo alertando:

– Vamos até a próxima delegacia e dar parte. Te-
mos que dizer a verdade e seja o que Deus quiser.

E Deus quis do seguinte jeito:
Prestaram queixa, explicaram que a defunta fora 

com o carro, etc., etc., etc... Receberam BO e ainda ouvi-
ram reclamação do delegado.

– Era só o que me faltava. Roubo de carro acon-
tece sempre. Roubo de defunta é a primeira ocorrên-
cia que faço na vida. Mas aguardem aqui – os dois 
aguardaram umas duas horas pensando num jeito 
de contar para Neusinha.

Findas essas duas horas, vem a novidade.
– Pegaram uns caras que foram assaltar uma pa-

daria. Estavam com o seu maverique, mas não tinha de-
funta nenhuma no porta-malas.

Já faz um tempinho que Neusinha anda tomando 
umas e outras. Quando bebe um goró a mais, pega no 
pé de Caveirinha.

– Cadê minha mãe, filho duma égua?

O sumiço da 
defunta Eloá

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Festival Varilux Em Casa oferece 
exibições gratuitas de 50 filmes

Cinema

Colunista colaborador

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Festival Varilux em Casa

Fotos: Divulgação

Projeto reúne 20 dos maiores festivais de cinema
Além de festivais como o Va-

rilux, vários eventos audiovisuais 
estão indo pelo caminho virtual 
para preencher essa lacuna pe-
rante o público.

Um exemplo é o projeto We 
Are One: A Global Film Festival, 
evento que reunirá pela internet 
uma seleção de filmes dos maio-
res festivais do mundo.

A partir de 29 de maio até 
o dia 7 de junho, o YouTube 
hospedará a mostra global com 
produções selecionadas de 20 
principais festivais de cinema, 
incluindo o Festival de Cannes, o 
Festival Internacional de Cinema 
de Toronto, o Sundance Film Fes-
tival, o Festival Internacional de 
Cinema de Berlim, o Tribeca Film 
Festival e o Festival de Veneza.

A programação gratuita (e 
sem anúncios) do We Are One 

incluirá longas, curtas, documen-
tários, música, comédia e painéis 
de discussão, de acordo com a di-
vulgação nas redes sociais oficiais 
do evento. Nenhum outro detalhe 
da programação foi anunciado 
pela organização.

Com o cancelamento do Fes-
tival Internacional de Cinema 
de Cannes, na França, que seria 
realizado no próximo mês, além 
das incertezas sobre os festivais de 
Veneza e Toronto, que estão agen-
dados para setembro, ainda não 
foi divulgado se terá lançamentos 
de produções importantes para o 
circuito comercial durante o We Are 
One, o que se mostra uma chance 
muito remota de acontecer.

O festival será transmitido 
de forma gratuita através de seu 
canal oficial no Youtube, mas 
será pedido aos espectadores que 

doem valores para o Fundo de 
Reação de Solidariedade da Co-
vid-19, da Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Além dos já citados, os outros 
festivais incluídos estão os de 
Jerusalém, Mumbai, Sarajevo, 
Sydney, Tóquio e Londres.

Audaci Junior
audaciauniao@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal do Youtube 

do ‘We Are One’

Na lista de longas disponíveis por quatro meses on-line, Catherine Deneuve (E) estrela ‘A Última Loucura de Claire Darling’ e Omar Sy (D) protagoniza ‘Jornada da Vida’

No ano passado, festival 
passou em 86 cidades 

(incluindo João Pessoa), 
com uma programação 
de 17 filmes para 6 mil 

sessões, resultando em mais 
de 190 mil espectadores

datas em breve, após o final da qua-
rentena e normalização comercial.

Tendo completado dez anos em 
2019, o Varilux já exibiu cerca de 200 
longas-metragens, somou mais de um 
milhão de espectadores e realizou cerca 
de 35 mil sessões.

Já liberado até os próximos quatro 
meses, o público poderá conferir produ-
ções protagonizadas por grandes astros 
franceses como Gérard Depardieu (Tour 
de France), Isabelle Huppert (Bran-
ca Como Neve), Catherine Deneuve (O 
Reencontro e A Última Loucura de Clai-
re Darling), Jean Dujardin (O Retorno 
do Herói), Juliette Binoche (Quem Você 
Pensa que Sou, Tal Mãe, Tal Filha, e Vidas 
Duplas), Omar Sy (Jornada da Vida e O 
Doutor da Felicidade) e Marion Cotillard 
(Rock and Roll - Por trás da fama e Um 
Instante de Amor).

Sobre a diversidade dos gêneros 
cinematográficos, marca presença a co-
média, que geralmente era a maioria nas 
últimas edições (ou longas com a mistu-
ra dramática); filmes históricos como A 
Revolução em Paris e Cyrano mon Amour; 
dramas a exemplo de Graças a Deus, ven-
cedor do Urso de Prata em Berlim; e thril-
lers como O Último Suspiro.

Todos os filmes têm legendas em 
português e ainda estão disponíveis seis 
longas de animação dublados para o 
público infantil (e adulto) acompanhar 
também: Abril e o Mundo Extraordiná-
rio, A Raposa Má, O Menino da Floresta, 
Asterix e o Domínio de Deuses, Asterix e a 
Poção Mágica e Um Gato em Paris.

Balanço
O Festival Varilux de 2010 foi rea-

lizado em nove cidades, exibido em 11 
salas de cinema e visto por cerca de 25 
mil pessoas. Nove anos depois, em 2018, 
atingiu quase todo o Brasil, tendo passa-
do por 88 municípios, 118 salas e consu-
mido por um público de 172 mil pessoas 
de todas as idades. Os longas-metragens 
programados se destinam tanto a adul-
tos quanto jovens e crianças.

Na edição mais recente, no ano 
passado, houve um aumento do núme-
ro de espectadores em 11%, segundo 
levantamento do próprio evento. O 
festival aconteceu em 86 cidades (in-
cluindo João Pessoa), em 23 estados 
do Brasil, em 121 cinemas com uma 
programação de 17 filmes para 6 mil 
sessões, resultando um total de mais 
de 190 mil espectadores.



Governo publicará MP que vai permitir a cessão de funcionários por até 120 dias, prorrogáveis por igual período

Empresas poderão “trocar” 
empregados durante crise 

Brasília - O secretário es-
pecial de Previdência e Traba-
lho do Ministério da Economia, 
Bruno Bianco, afirmou que o 
governo não irá reeditar no 
momento a Medida Provisó-
ria (MP) Verde e Amarelo, que 
tratava de condições especiais 
para contratações de jovens, 
principalmente, após a propos-
ta caducar

Bianco, porém, disse que 
o governo irá publicar uma 
proposta focada na crise do 
coronavírus, que permitirá a 
troca de empregados entre 
empresas. “A medida MP Ver-
de Amarelo não sai da nossa 
prancheta, mas agora optare-
mos por fazer algo focado no 
covid-19”, disse, em coletiva 
sobre números de seguro-de-
semprego. Segundo o secretá-
rio, a medida está na fase final 
de análise e deve ser editada 
nos próximos dias.

Pela nova MP, conforme 
apurou o Estadão/Broadcast, 
uma empresa poderá ceder um 
trabalhador a outra companhia 
por até 120 dias, prorrogáveis 
por igual período, desde que 
o país ainda esteja em calami-
dade pública - o decreto que 
declarou esta situação prevê 
vigência até 31 de dezembro 
de 2020.

O trabalhador precisará 
concordar com a cessão, o que 
precisa ficar registrado por es-
crito. Como incentivo, ele fica 
“blindado” de demissões sem 
justa causa durante o período 
do “empréstimo” da mão de 
obra.

Segundo Bianco, o mer-
cado de trabalho brasileiro é 
menos flexível que o dos Esta-
dos Unidos, mas há fidelização 
entre empregados e empresas. 
“Na nossa avaliação, falta ferra-
menta que o empregador pos-
sa trocar essa mão de obra.”

“É uma medida muito in-
teligente, que faz com que con-
sigamos manter empregos só 
com bônus para todos”, disse, 

completando que é um ganha-
ganha para todos: empregado, 
governo e empresas.

Quanto à medida que per-
mitiu a redução proporcional 
de jornada e salários e suspen-
são de contratos, o secretário 
de Trabalho, Bruno Dalcolmo, 
diz que a perda média de renda 
deve ser de 15%, considerando 
a compensação que será dada 
pelo governo. “Lembrando que 
a pessoa estará com a jornada 
reduzida ou com o contrato 
suspenso. A alternativa a isso 
seria demissão em massa”, diz. 

Seguro-desemprego
O secretário-executivo do 

Ministério da Economia, Mar-
celo Guarany, afirmou que o nú-
mero de seguro-desemprego 
permanece estável neste mo-
mento. “Não houve explosão 
nos pedidos de seguro-desem-
prego, como esperávamos.”

Considerando os pedidos 
feitos no ano até a primeira 
quinzena de abril, há queda de 
8,7% ante o mesmo período de 
2019.

Há ainda uma estimativa 
da Economia que 200 mil pes-
soas ainda não solicitaram o 
benefício por causa do fecha-
mento de agências, embora 
os pedidos possam ser feitos 
pelo telefone ou mesmo pela 
internet. Segundo o ministério, 
90,2% das solicitações na pri-
meira quinzena de abril, que 
somaram, no total, 267.693, fo-
ram feitas via web.

Por isso, explicou Bruno 
Bianco, a estimativa é a de que 
deve haver aumento de 150 mil 
pedidos de desemprego neste 
ano, sinalizando um número 
pequeno de demissões na crise.

O secretário Bruno Dal-
colmo fez uma compara-
ção com os Estados Unidos, 
resguardadas as diferenças 
entre os mercados, já que o 
americano tem regras mais 
flexíveis. “Nos EUA, semanal-
mente, há cerca 5 milhões de 
novas solicitações de seguro-
desemprego, acumulando 26 
milhões de solicitações, algo 
sem paralelo.”

Thaís Barcellos e 
Lorenna Rodrigues
Agência estado
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Durante já consideráveis anos tenho 
escrito sobre o esperado e o inesperado 
de mim.
        Escrevi e fui colunista na redação 
da agência dos Diários e Emissoras 
Associados (Anda) durante a primeira 
vez em que morei no Rio de Janeiro. De 
onde eu residia até lá eram somente sete 
quarteirões, que percorria a pé. A sede 
da Anda ocupava o andar inteiro de um 
prédio modesto perto da Cinelândia. De lá 
era “um pulo” até a Associação Brasileira 
de Imprensa, a Biblioteca Nacional, a Mai-
son de France e a Cinemateca do Museu 
de Arte Moderna, locais que costumava 
freqüentar em tardes ou noites de folga.
         Meus  artigos eram publicados semanal-
mente, às sextas-feiras, em quase todos os 
jornais dos Associados no País, a exemplo do 
“Correio Braziliense”, “O Estado de Minas”, 
“Diário de Pernambuco” e “O Jornal”, do Rio 
de Janeiro. Entre esses, somente deixou de 
existir “O Jornal”. 
       Na Paraíba, meus artigos eram publica-
dos em “O Norte”; não saíam no “Diário da 
Borborema”, de Campina Grande, por falta 
de espaço.
        Como na época não considerava Ariano 
Suassuna um autor genial, escrevi sobre 
falhas em algumas peças suas. Foi o sufi-
ciente para que eu entrasse em seu index. 

Entre o armorialismo e o tropicalismo
 Foi no Engenho Pau 
D’Arco, em Cruz do 
Espírito Santo, que em 20 
de abril de 1884 nasceu 
Augusto dos Anjos.
     Ainda se faz preciso 
dizer que ele é o maior 
poeta da Paraíba, um 
dos melhores do Brasil 
(ao lado de Castro Alves, 
Drummond, Bandeira e 
Quintana) e um dos mais 
estudados da literatura 
ocidental? A resposta é 
afirmativa. No entanto 
- apesar de sua grande 
popularidade em todo o 
País -, cá na Paraíba, di-
retores de colégios e até 
professores de Português 
nunca incentivaram o 
estudo do “Eu” na rede 
de Ensino Fundamental. 
Por que não?
     Acham os “donos” da 
pedagogia que os jovens 
não têm preparo intelec-
tual e psicológico para o 
estudo do “Eu”, que vai 
completar 115 anos de 
lançamento no dia 6 de 
julho? É um dos aspectos 
do famoso “nivelamento 
por baixo”.          
       Qual o jovem de 15 
ou 16 anos despreparado 

para ler e compreender 
uma estrofe como a 
transcrita a seguir? “Falas 
de amor, e eu ouço tudo e 
calo! / O amor da Humani-
dade é uma mentira. / É. E 
é por isto que na minha lira 
/ De amores fúteis poucas 
vezes falo” (“Idealismo”).      
Não podemos chamar 
nossos jovens de imbecis. 
Talvez algum dia fiquem 
imbecis. Isso acontecerá 
se estamos pensando 
isso. Se não os incentivar-
mos a ler obras como a 
de Augusto dos Anjos.
      Quando eu ainda esta-
va no Conselho Estadual 
de Cultura, fiz a proposta 
de que o Governo e as 
Prefeituras colocassem 
como obrigatório o ensi-
no do “Eu” em suas redes.
       O autor do “Eu” 
continua popular. A 
popularidade é relati-
va à questão de como 
e por quanto tempo a 
sociedade se apropria 
continuamente da obra 
de um poeta. 
       Com Augusto assim 
aconteceu e continua.

Augusto, popular

Há testemunhos de que ele mantinha uma 
“lista negra”, sim, onde já estavam os nomes 
dos pernambucanos Jomard Muniz de Britto 
e Celso Marconi, tropicalistas de nascença.
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      Ariano lançou o armorialismo em con-
fronto ao tropicalismo. O armorialismo não 
deu muito certo porque não alcançou popu-
laridade nem consagração crítica. 
       Por sua vez, o tropicalismo acabou antes 
de chegar à sua talvez metade. Foi censurado 
de cabo a rabo pelo AI-5 da ditadura mili-
tar, quando muitos artistas foram presos, 
Gilberto Gil e Caetano Veloso se exilaram e 

obras teatrais foram retiradas de cartaz, a 
exemplo de “Roda viva”. Vladimir Carval-
ho colaborava com o “Correio da Manhã” 
no Rio de Janeiro e deixou até de frequen-
tar a redação.
       Eu, Marcus Vinícius, Naná Vasconcelos 
e Ednaldo do Egypto - que ocupávamos 
o mesmo apartamento no Flamengo, ao 
lado do Palácio do Catete - nos separamos 
por um largo tempo.
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        Antes do AI-5, quando escrevi o artigo 
“Os caminhos de Ariano”, em “cadeia na-
cional impressa” sobre o autor de “A farsa 
da boa preguiça” (foto de cena), estava no 

auge dos meus 22 anos e “A Pedra do Reino” 
não existia ainda. Esse romance faria mudar 
minha opinião a respeito do gênio paraib-
anopernambucano. Se “A Pedra do Reino” 
existisse na época, o tom de meu texto seria 
elogioso da primeira à última palavra.
       Há uma diferença entre mim e Ariano, 
que morreu em 2014: eu mudei mas ele 
morreu sem mudar. Eu aceitei disputar e ser 
membro da Academia Paraibana de Letras, 
onde ele entrou por aclamação. Continuou 
detestando o uso de guitarras e nunca quis 
escutar os Beatles. De qualquer forma, na 
APL fomos confrades, ficamos em paz, volta-
mos a nos falar.

Cálculo do endividamento considera total das dívidas bancárias dividido pela renda familiar, incluindo empréstimos, financiamentos e cartões de crédito

Foto: Fotos Públicas

Mesmo antes da pandemia

Endividamento dos brasileiros é o 
maior desde 2015, diz Banco Cetral

Brasília - A crise pro-
vocada pela pandemia do 
novo coronavírus pegou 
os brasileiros em situação 
financeira mais vulnerá-
vel, com alto nível de en-
dividamento. Dados divul-
gados ontem pelo Banco 
Central mostram que, em 
fevereiro, o endividamen-
to das famílias com os ban-
cos atingiu 45,5%. O por-
centual é o maior desde 
os 45,8% verificados em 
outubro de 2015, quando 
o Brasil enfrentava a cri-
se fiscal do governo Dilma 
Rousseff.

O cálculo do endivida-
mento leva em conta o to-
tal das dívidas bancárias, 

dividido pela renda das 
famílias no período de 12 
meses. Se for considerado 
o endividamento sem as 
operações de crédito imo-
biliário - geralmente de va-
lores mais elevados para as 
famílias -, o porcentual de 
fevereiro ficou em 26,8%, 
também acima do verifica-
do em anos mais recentes.

Os dados de fevereiro 
ainda não refletem o acir-
ramento da crise provoca-
da pelo novo coronavírus. 
Isso porque foi em março 
que o isolamento social se 
intensificou nas cidades 
brasileiras, afetando a ati-
vidade econômica, a renda 
e o emprego. Na prática, em 
março, a crise recaiu sobre 
famílias já naturalmente 
mais endividadas.

“Temos trajetória de 

crescimento do endivida-
mento das famílias já há 
algum tempo”, pontuou o 
chefe do Departamento de 
Estatísticas do Banco Cen-
tral, Fernando Rocha, du-
rante entrevista coletiva 
virtual. “Este desenho do 
endividamento é conse-
quência do que víamos no 
mercado de crédito (antes 
da crise): o crédito livre 
para pessoas físicas puxan-
do (as operações)”, afirmou.

Como os efeitos da 
pandemia se intensificaram 
em março, a expectativa é 
de que os dados do mês - a 
serem divulgados apenas 
no fim de maio - mostrem 
endividamento ainda maior 
nas famílias. Com o desem-
prego maior e a renda me-
nor, os brasileiros tendem 
a fazer menos dívidas para 

aquisição de bens como 
veículos e imóveis. Por ou-
tro lado, é natural que a de-
manda por crédito pessoal 
ou emergencial aumente.

Durante a coletiva, Ro-
cha evitou comentar se o 
nível de endividamento das 
famílias preocupa o Banco 
Central.

Os números do BC 
mostraram ainda que, em 
fevereiro, o comprometi-
mento da renda das famí-
lias com dívidas bancárias 
ficou em 20,0%. O porcen-
tual é próximo do verifi-
cado no fim de 2019, mas 
superior ao visto em anos 
anteriores. Se o financia-
mento imobiliário for ex-
cluído da conta, o compro-
metimento da renda com 
dívidas bancárias estava 
em 17,6% em fevereiro.

Fabrício de Castro e 
Eduardo Rodrigues
AgênciaEstado

Foto: Reprodução/internet
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Mudanças no governo
André Luiz Mendonça e Alexandre Ramagem Rodrigues são 
nomeados ministro da Justiça e Segurança Pública e diretor-
geral da Polícia Federal, respectivamente. Página 14
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Para professor, faltam provas concretas para saber se acusações de Moro contra Bolsonaro são contundentes

“Inicialmente, há muita políti-
ca e pouco direito”. É o que afirma 
o jurista e professor paraibano 
Luciano Nascimento, ao analisar a 
abertura de inquérito para investi-
gar as acusações que o ex-ministro 
Sérgio Moro fez contra o presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido). 
Para Luciano, por enquanto o fato 
real é que um ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) decidiu 
pela abertura do inquérito, mas 
que ainda faltam as provas concre-
tas para saber se isso pode resultar 
efetivamente em algo jurídico con-
tundente.

O jurista explica que, nas oiti-
vas, o ex-ministro Sérgio Moro cer-
tamente será levado a apresentar as 
provas sobre o que apenas denun-
ciou e, da mesma forma, quando 
também for ouvido, o presidente 
Jair Bolsonaro vai poder fazer o 
mesmo. “Vamos aguardar. Acho que 
o momento é de se aguardar”, disse.

Na noite de anteontem, o mi-
nistro do STF Celso de Mello de-
terminou a abertura de inquérito 
para investigar as acusações que 
Moro fez contra o presidente ao 
pedir demissão do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública. “O ob-
jetivo é apurar se foram cometidos 
os crimes de falsidade ideológica, 
coação no curso do processo, advo-
cacia administrativa, prevaricação, 

Ademilson José 
ademilsonn2019jose@gmail.com

No STF: “Muita política e pouco 
direito”, diz jurista paraibano

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Ação Parlamentar

Catingueira e Imaculada
O deputado estadual Nabor Wanderley 
(Republicanos) está solicitando uma vis-
toria nos Açudes Cachoeira dos Cegos, 
em Catingueira, e Pedra Lisa, em Imacula-
da. De acordo com o parlamentar, os dois 
açudes apresentam possíveis fissuras e 
vazamentos na parede dos reservatórios e 
por isso apresentou os requerimentos na 
Assembleia Legislativa para que a Agência 
Executiva de Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa) determine a fiscalização e vistoria 
nos mananciais.

‘Gabinete Conectado’
A deputada estadual Camila Toscano 
(PSDB) criou o ‘Gabinete Conectado’, fer-
ramenta que possibilitará à população de 
todo o Estado apresentar suas sugestões, 
críticas e até denúncias por meio do What-
sApp (83-98845-7113). De acordo com 
Camila, poderão ser encaminhadas fotos, 
vídeos e áudios sobre o que está aconte-
cendo na Paraíba. Os temas serão levados 
à discussão nas sessões deliberativas da 
ALPB e encaminhados às comissões rela-
cionadas com cada demanda apresentada 
pela população.

Sistema eletrônico
O sistema eletrônico de processos do 
Ministério Público da Paraíba (MPPB), 
o MPVirtual, registrou 192.280 atos nos 
34 primeiros dias após a implantação 
do trabalho remoto, em decorrência da 
emergência em saúde imposta pela epi-
demia do novo coronavírus. Isso signifi-
ca que, a cada dia (contando com sába-
dos, domingos e feriados), membros e 
servidores do MPPB fazem, em média, 
5.655 movimentações, que incluem no-
vos processos judiciais, extrajudiciais e 
administrativos, recomendações minis-
teriais, denúncias, pareceres, manifesta-
ções e diligências.

Videoconferência
Um normativo interno do Tribunal do 
Trabalho da Paraíba (13ª Região) auto-
riza a realização de audiências por meio 
telepresencial a partir do próximo dia 4 
de maio em todas as Varas do Trabalho 
da Paraíba. As audiências serão reali-
zadas por meio da plataforma Google 
Meet. As audiências realizadas por vi-
deoconferência serão integralmente re-
duzidas a termo pelo juiz condutor ou 
pelo servidor designado.

Grupo de trabalho
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou 
um grupo de trabalho para elaborar su-
gestões de medidas emergenciais para 
prevenir ou frear a violência em situação 
doméstica. A medida foi tomada após a 
confirmação do aumento dos casos regis-
trados contra a mulher durante o isola-
mento social, determinado como forma de 
evitar a transmissão do novo coronavírus 
e da covid-19. O grupo vai realizar estudos 
e apresentar diagnósticos sobre dados que 
conduzam ao aperfeiçoamento dos mar-
cos legais e institucionais sobre o tema e 
sugerir medidas.

Contas irregulares
O Tribunal de Contas da União (TCU) jul-
gou irregulares as contas do ex-prefeito 
de Mari, Marcos Aurélio Martins de Pai-
va (PSB), relativas aos recursos recebi-
dos no âmbito do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae), no exercício 
de 2016. O ex-gestor não teria prestado 
contas, sendo por isso condenado a res-
sarcir aos cofres públicos a quantia de 
R$ 413.553,30 (valor atualizado em mar-
ço deste ano). Foi aplicada também uma 
multa de R$ 160 mil.

Justiça & Adjacências

Deputado apoia a decisão do ministro Celso de Mello

PSol lembra de outros processos contra o presidente

O líder da bancada da opo-
sição na Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), deputado es-
tadual Raniery Paulino (MDB), diz 
que as denúncias feitas pelo ex-
ministro da Justiça Sérgio Moro 
realmente são “gravíssimas”. O 
que se espera agora, segundo 
ele, é que, a partir da abertura 
do inquérito autorizada pelo 
ministro Celso de Mello, tudo se 
encaminhe realmente para uma 
completa investigação.

“Trata-se de uma tentativa 
de interferência em investigações 

da Polícia Federal e nosso posicio-
namento e desejo é no sentido de 
que seja devidamente esclareci-
do e que tais investigações não 
sejam interrompidas”, afirma o 
deputado.

Ele disse que está de pleno 
acordo com a decisão do ministro 
Celso de Mello em abrir inquérito 
para apurar as denúncias do ex-
ministro contra o presidente da 
República, tendo em vista que 
tudo precisa mesmo ser devi-
damente esclarecido perante a 
população. 

Para Raniery, o ideal mesmo 
para hoje em dia seria ver as 
autoridades brasileiras devida-
mente empenhadas e unidas nas 
ações de combate à pandemia da 
covid-19, mas, partindo de quem 
partiu, de um ex-ministro, e en-
volvendo a Polícia Federal e filhos 
do presidente, nada mais natural 
que o Supremo leve mesmo 
adiante todas as investigações.

Esclarecimento
“Confio nas instituições e 

no devido esclarecimento de 

todo esse imbróglio envolvendo 
o ex-ministro e o presidente da 
República”, afirma a deputada 
Pollyana Dutra (PSB), presidente 
da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba.

Ela disse que, partindo do 
ex-ministro Sérgio Moro, é muito 
importante que essas tentativas 
de interferência nos trabalhos da 
Polícia Federal sejam realmente 
apuradas. “As denúncias são 
muito graves e espero que sejam 
mesmo apuradas”, completa.

O presidente do PSol na 
Paraíba, Tárcio Teixeira, diz, por 
sua vez, que a atitude adotada 
pelo ministro Celso de Mello 
em determinar a abertura de 
inquérito foi o mínimo que 
qualquer autoridade brasileira 

poderia ter feito em defesa do 
estado democrático de direito.

“Agora”, pondera ele, “além 
desse, relacionado à tentativa 
de interferência na Polícia Fede-
ral, tem outros tantos processos 
contra o presidente Bolsonaro 

que também precisam correr; 
entre eles um que tramita no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e que pede a cassação da chapa 
por prática de caixa dois”.

Além de todos esses en-
caminhamentos no campo da 

Justiça, lembra Tárcio, que há 
também uma infinidade de pro-
cessos que correm no próprio 
Congresso Nacional, especial-
mente os processos que tratam 
de pedido de impeachment do 
presidente Bolsonaro.

Jackson Macedo, presidente do PT paraibano

Para Luciano Nascimento, decisão de Celso de Mello é incomum no Direito brasileiro

Foto: Divulgação
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“Supremo tem que chamar o feito à ordem”
O presidente do PT na Paraíba, 

Jackson Macedo, faz questão de rela-
cionar uma “série de arbitrariedades” 
que vem sendo cometida e opinou que 
o Supremo Tribunal Federal já estava 
precisando mesmo abrir um inquérito 
de investigação contra o presidente Jair 
Bolsonaro.

“O STF é uma esperança que o povo 
brasileiro tem nas garantias constitucio-
nais”, afirma Jackson Macedo, ao acres-
centar que o país não pode continuar 
vendo o presidente desrespeitar o cargo 
que ocupa, colocar amigo num cargo 
como o Ministério da Justiça e, também, 
como agora, tentar interferir na Polícia 
Federal em defesa dos filhos”.

Para o presidente do PT paraibano, 

“é preciso dar um chega nisso. O Su-
premo precisa mesmo chamar o feito 
à ordem e processar o presidente para 
que ele responda por tudo isso e tam-
bém possa até ser afastado do cargo”. 

Ele destacou que, pelo que o país fi-
cou sabendo, um dos filhos do presiden-
te está sendo acusado de envolvimento 
nas fake news e outro com envolvimento 
em milícias e não se admite que, se 
aproveitando do cargo, o presidente 
tome a iniciativa de tentar interferir na 
PF com o objetivo de protegê-los.

“É como disse o próprio ex-ministro 
Sérgio Moro em sua denúncia: nem no 
tempo do PT se tentou fazer isso com 
a Polícia Federal”, precisa chamar o 
feito à ordem e abrir uma investigação 

contra o presidente”, destacou Jackson 
Macedo, ao concluir que a decisão do 
ministro Celso de Melo foi muito acerta-
da e que, a partir dela, alguma punição 
venha a ser aplicada contra o presidente 
da República.

obstrução de Justiça, corrupção 
passiva privilegiada, denunciação 
caluniosa e crime contra a honra”, 
diz o despacho de Celso de Mello.

Professor da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e da 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), Luciano Nascimento reve-
la que a decisão do ministro Celso 
de Mello realmente é incomum na 
memória recente do Direito bra-
sileiro. O ministro, segundo ele, 
interpretou que há indícios para 
instauração de um inquérito para 
apurar acusações recíprocas entre 
o ex-ministro e o presidente.

“Tanto o ex-ministro deixa o 

cargo acusando o presidente de 
condutas delituosas, quanto o pre-
sidente, logo depois em pronuncia-
mento, também acusa o ex-minis-
tro de algumas condutas que estão 
tipificadas no Direito brasileiro”, 
frisa o jurista, ao observar que, de 
ambas as partes, tais condutas são 
as mais variadas, entre elas, cor-
rupção passiva, prevaricação e de-
nunciação caluniosa, o que levou 
o procurador-geral da República, 
Augusto Aras, a elencar todas elas 
e requerer ao ministro do STF a 
permissão para a investigação”, 
lembra.

No último dia 24, Moro afir-

mou que Bolsonaro havia exone-
rado o diretor da Polícia Federal, 
Maurício Valeixo, porque queria ter 
alguém no cargo que fosse “conta-
to pessoal dele, para poder ligar e 
colher relatórios de inteligência”. 
Disse ainda que “o presidente me 
falou que tinha preocupações com 
inquéritos no Supremo, e que a tro-
ca seria oportuna por esse motivo, 
o que gera uma grande preocupa-
ção”.

“O primeiro ponto agora é sa-
ber quem será o delegado indicado 
para a investigação desse inquéri-
to”, pontua Luciano Nascimento, 
que complementa: “O segundo 
passo será a verificação das provas 
concretas a serem apresentadas, já 
que, até agora, o que se viu foram 
somente falas, mas sem o acompa-
nhamento de prova nenhuma”.

O jurista ainda lembra que, 
na sua decisão, o ministro Celso 
de Mello já determinou que o ex-
ministro Sérgio Moro deverá ser 
ouvido em até sessenta dias, e que 
esse é que é o ponto considerado 
crucial. “Porque é quando as pro-
vas devem começar a ser apresen-
tadas. Por isso falei anteriormen-
te que o momento agora é de se 
aguardar”, completa.

O agora ex-ministro pode ter 
cometido crime de denunciação 
caluniosa e contra a honra, caso 
as investigações não confirmem as 
acusações que fez ao presidente.
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Decretos de nomeação assinados pelo presidente Jair Bolsonaro foram publicados ontem no Diário Oficial

Mendonça é o novo ministro da 
Justiça e Ramagem assume PF

André Luiz de Almeida 
Mendonça e Alexandre Ra-
magem Rodrigues foram no-
meados ontem ministro da 
Justiça e Segurança Pública 
e diretor-geral da Polícia Fe-
deral (PF), respectivamente. 
Os decretos assinados pelo 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, foram  publicados 
no Diário Oficial da União. 
André Mendonça passa a 
ocupar o comando do minis-
tério com a saída de Sérgio 
Moro e Alexandre Ramagem 
assume a chefia da PF no lu-
gar de Maurício Valeixo.

André Mendonça, de 
46 anos, é natural de San-
tos, em São Paulo, advogado, 
formado pela Faculdade de 
Direito de Bauru-SP. Ele tam-
bém é doutor em estado de 
direito e governança global 
e mestre em estratégias an-
ticorrupção e políticas de in-
tegridade pela Universidade 
de Salamanca, na Espanha; 
é pós-graduado em direito 
público pela Universidade de 
Brasília (UnB).

É advogado da União 
desde 2000, tendo exercido, 
na instituição, os cargos de 
corregedor-geral da Advo-
cacia da União e de diretor 
de Patrimônio e Probidade, 
dentre outros. Recentemen-
te, na Controladoria-Geral da 
União (CGU), como assessor 
especial do ministro, coorde-
nou equipes de negociação 
de acordos de leniência cele-
brados pela União e empre-
sas privadas.

No Twitter, André Men-
donça agradeceu a nomeação 
ao presidente Jair Bolsonaro 
e disse que fará um “trabalho 
técnico” à frente da pasta.

Ramagem
Alexandre Ramagem, 

que exercia o cargo de dire-
tor da Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin), é gradua-
do em direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-Rio). Ingres-
sou na Polícia Federal (PF) 
em 2005 e atualmente é de-
legado de classe especial. Sua 
primeira lotação foi na Supe-
rintendência Regional da PF 

no Estado de Roraima.
Em 2007, ele foi no-

meado delegado regional de 
Combate ao Crime Organiza-
do. Ramagem foi transferido, 
em 2011, para a sede do PF 
em Brasília, com a missão de 
criar e chefiar a Unidade de 
Repressão a Crimes contra a 
Pessoa. Em 2013, assumiu a 
chefia da Divisão de Adminis-
tração de Recursos Humanos 
e, a partir de 2016, passou a 
chefiar a Divisão de Estudos, 
Legislações e Pareceres da PF.

Em 2017, tendo em con-
ta a evolução dos trabalhos 
da Operação Lava Jato no 
Rio de Janeiro, Ramagem 
foi convidado a integrar a 
equipe de policiais federais 
responsável pela investiga-
ção e inteligência de Polícia 
Judiciária no âmbito dessa 
operação. A partir das ativi-
dades desenvolvidas, passou 
a coordenar o trabalho da PF 
junto ao Tribunal Regional 
Federal da 2ª Regional, com 
sede no Rio de Janeiro.

Em 2018, assumiu a 
Coordenação de Recursos 
Humanos da Polícia Federal, 
na condição de substituto do 
diretor de Gestão de Pessoal. 
Em razão de seus conheci-
mentos operacionais nas 
áreas de segurança e inteli-
gência, assumiu, ainda em 
2018, a Coordenação de Se-
gurança do então candidato 
e atual presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro.

Levi na AGU
O presidente Jair Bolso-

naro nomeou José Levi Mello 
do Amaral Júnior como novo 
advogado-geral da União. O 
decreto foi publicado ontem 
no Diário Oficial da União. 
Ele ocupa agora o cargo que 
era de André Mendonça.

Levi era o procurador-
geral da Fazenda Nacional 
desde o início do governo Bol-
sonaro. O órgão é vinculado 
ao Ministério da Economia e 
também faz parte da estru-
tura da Advocacia-Geral da 
União (AGU). A principal atri-
buição da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN) 
é atuar na cobrança dos débi-
tos não quitados e inscritos na 
Dívida Ativa da União.

Agência Brasil

André Mendonça, de 46 anos, formado pela Faculdade de Direito de Bauru-SP, vai substituir o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pediu demissão do cargo

Eleições 2020

Justiça Eleitoral lança site para a 
regularização do título de eleitor

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) lançou on-
tem uma campanha para 
regularização eletrônica do 
título de eleitor. Diante da 
pandemia do novo corona-
vírus e o fechamento dos 
cartórios eleitorais, o TSE 
pede que os eleitores resol-
vam as pendências no docu-
mento de forma eletrônica, 

no site criado pelo tribunal.
O prazo vale para quem 

tem o título e para jovens de 
16 anos que vão votar pela 
primeira vez e querem soli-
citar o documento. Os elei-
tores que estiverem com 
pendências no documento 
não poderão votar nas elei-
ções de outubro, quando 
serão eleitos prefeitos, vice
-prefeitos e vereadores nos 
5.568 municípios do país.

Com o fim do prazo, o 

cadastro eleitoral será fe-
chado e nenhuma alteração 
será permitida, somente a 
impressão da segunda via 
do título será autorizada. 
A medida é necessária para 
que a Justiça Eleitoral pos-
sa saber a quantidade de 
eleitores que estão em dia 
com o documento e pode-
rão votar.

No ano passado, 2,4 
milhões de títulos foram 
cancelados porque os 

eleitores deixaram de vo-
tar e justificar ausência 
por três eleições segui-
das. Para a Justiça Eleito-
ral, cada turno equivale a 
uma eleição.

Além de ficar impedido 
de votar, o cidadão que teve 
o título cancelado fica im-
pedido de tirar passaporte, 
tomar posse em cargos pú-
blicos, fazer matrícula em 
universidades públicas, en-
tre outras restrições.

Andre Richter 
Agência Brasil 

O papa pediu ontem  
que as pessoas sejam “obe-
dientes” e respeitem as me-
didas para a saída do con-
finamento imposto pelo 
coronavírus, “para que a 
pandemia não retorne”.

“Quando começamos 
a ter medidas para sair da 
quarentena, pedimos ao 
Senhor que dê ao seu povo, 
todos nós, a graça da pru-
dência e obediência às dis-
posições, para que a pan-
demia não retorne”, disse 
Francisco na sua habitual 
missa matinal na Casa de 
Santa Marta, transmitida 
ao vivo pelos canais do Va-
ticano.

Apesar das disposi-
ções determinadas pelo 
governo italiano para sair 
gradualmente do confina-
mento, não foi ainda au-
torizada a celebração de 
missas.

Isso provocou uma 
dura reação da Conferên-
cia Episcopal Italiana (CEI) 
que, numa declaração con-
tra o governo do primeiro-
ministro italiano, Giuseppe 
Conte, denunciou que “a 
liberdade de culto” estava 
sendo violada.

Seguindo o conselho 
do comitê técnico-cientí-
fico de Itália, encarregado 
de preparar o plano de rea-
bertura do país, foi decidi-
do que não era seguro per-
mitir cerimônias religiosas, 
embora os funerais com 
até 15 pessoas tenham sido 
autorizados.

Por outro lado, o papa 
Francisco dedicou a homi-
lia de hoje aos falsos tes-
temunhos e afirmou que é 
“uma bestialidade” usá-los 
para “fazer justiça”.

“Os falsos testemu-
nhos, calúnias, que inci-
tam as pessoas a fazer 
justiça”, são um verda-

deiro linchamento”, disse 
ele, dando o exemplo da 
cristã paquistanesa Asia 
Bibi, julgada por calúnia 
e que ficou muitos anos 
na prisão.

“Diante da avalanche 
de notícias falsas que criam 
uma opinião [entre as pes-
soas], às vezes nada pode 
ser feito”, observou.

E, a esse respeito, 
também citou o Holo-
causto e como “uma opi-
nião foi criada contra um 
povo para acabar com 
ele”. “Depois, há o peque-
no linchamento diário 
que tenta condenar as 
pessoas, criando uma má 
reputação, o pequeno lin-
chamento diário que cria 
opiniões para condenar 
as pessoas”, acrescentou.

Francisco admitiu que 
na Igreja também ocorrem 
“vários linchamentos todos 
os dias, que nascem das 
coscuvilhices [fofocas]”.

Papa cobra respeito às 
medidas contra a covid-19
Agência Brasil

A votação da Propos-
ta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) do “Orçamen-
to de Guerra” foi adiada 
para esta quarta-feira. 
Segundo o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), o novo relató-
rio ainda não foi concluí-
do. O Broadcast Político 
apurou que entre as pos-
síveis mudanças, deputa-
dos avaliam a possibilida-
de de ampliar a atuação 
do Banco Central. O texto 
prevê a possibilidade de 
injeção de recursos em 
empresas que enfrentam 
dificuldades financeiras 
durante a crise do coro-
navírus. O Banco Central 
poderá comprar títulos 
das empresas e empres-
tar esses ativos a elas 
sem precisar passar pelo 
sistema bancário.

Câmara adia 
votação do 
Orçamento
de Guerra

Camila Turtelli 
Agência Estado

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Decisão é elogiada
Ministros de tribunais superiores elogia-

ram ontem a nomeação do ministro da Justiça 
e segurança Pública, André Luiz de Almeida 
Mendonça, que entra na vaga deixada após 
o pedido de demissão de sérgio Moro. Antes 
chegar ao cargo, Mendonça estava na função 
de advogado-geral da União.

Em nota à imprensa, o ministro do supremo 
tribunal Federal (stF) Luís Roberto Barroso elo-
giou a nomeação. “O Dr. André Mendonça teve 
um desempenho admirável na Advocacia-Geral 
da União. Íntegro, elegante e preparado. Desejo 
a ele toda sorte na nova missão”, declarou.

O presidente do superior tribunal de Justiça 
(stJ), João Otávio Noronha, desejou sucesso no 
desempenho da nova missão. “A admirável forma-
ção intelectual, que inclui mestrado e doutorado 
pela Universidade de salamanca, e a rica expe-
riência profissional do novo ministro inspiram a 
confiança de que teremos nos negócios da Justiça e 
da segurança uma gestão marcada pela eficiência 
e pelo espírito público”, afirmou.
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Meia tem como meta vestir a camisa da China em torneios e amistosos e fala da vida voltando ao normal no país

Goulart retorna aos treinos 
já naturalizado como chinês

Após ser o epicentro 
do novo coronavírus, a Chi-
na vive agora uma fase mais 
tranquila nos cuidados com 
a doença, algo que já se re-
flete até mesmo no futebol. 
O atacante Ricardo Goulart, 
do Guanghzou Evergrande, 
contou ao Estado o quanto 
a situação de enfrentamen-
to da pandemia está mais 
tranquila no país asiático. In-
clusive até mesmo o próprio 
time dele voltou aos treinos e 
já aguarda uma definição so-
bre o início do campeonato 
nacional.

Em entrevista, o jogador 
contou estar plenamente re-
cuperado da lesão no joelho 
direito sofrida quando estava 
no Palmeiras, ano passado, e 
comentou sobre a expecta-
tiva de defender a seleção 
chinesa. Agora naturalizado, 
Ricardo Goulart deve adotar 
um novo nome, a exemplo do 
brasileiro Elkeson, que pas-
sou a se chamar Ai Kesen. E 
como a China não aceita du-
pla nacionalidade, agora terá 
de entrar no Brasil com o vis-
to de estrangeiro e não mais 
como cidadão local.

Como está a vida na 
China atualmente?

Eu cheguei há pouco 
tempo aqui. E quando che-
guei já fiquei 14 dias em qua-
rentena em um hotel, então 
estou ainda me acostuman-
do de novo com a vida aqui, 
vendo as coisas como estão. 
Não dá pra dizer que a vida 
já voltou ao normal aqui. Em 
nenhum lugar do mundo vol-
tou… Mas acho que aos pou-
cos está voltando.

Ciro Campos
Da Agência Estado

Nesta quarentena os amantes do futebol estão 
se deliciando com repetecos dos mais variados jo-
gos pela TV. O torcedor, assim como os atletas, estão 
confinados. E pelo “andar da carruagem” artistas da 
bola e seus admiradores vão passar bem mais tempo 
longe um do outro. Não há perspectiva de ambos se 
reencontrarem tão cedo. O futebol, assim como outros 
esportes, deverão retornar as suas atividades, mas as 
disputas só poderão ser vistas pela televisão, com os 
torcedores bem sentadinhos na poltrona de casa, isto 
se tiverem o privilégio de ter acesso ao jogo, caso con-
trário as ondas do rádio será  a solução. 

As autoridades sanitárias já sinalizaram que não 
há a menor possibilidade de jogos com público nos 
próximos meses. Quando voltar, os portões dos está-
dios estarão fechados com acesso somente de jogado-
res, integrantes da comissão técnica, dirigentes, árbi-
tros, pessoal de apoio e a imprensa para documentar 
os fatos. E ainda avaliam como será o protocolo, afinal 
essas pessoas não estão livres do inimigo invisível 
que seguirá circulando por um bom tempo em todas 
as partes do mundo. Se não tem tocedor nas praças 
esportivas, os clubes perdem uma  grande receita, 
notadamente os clubes acostumados a lotar estádios, 
sem falar na queda de arrecadação do sócio-torcedor. 
Clubes fazem promoção no ingresso para atender essa 
categoria. Não vai ter essa troca por muito tempo. Não 
gosto e nem queria ser pessimista, mas a tendência é 
de uma grande quebradeira. O exemplo dado pelo São 
Caetano ao desistir da Série D mostra o quanto com-
plicado é o atual momento e outros deverão seguir 
esse caminho, a não ser que a CBF abra mais o cofre. 
O futebol em 2020 está fadado ao fracasso, seja com a 
finalização dos Estaduais ou a realização do Brasileiro 
em suas séries. E quem vai mais sofrer, não tenho dú-
vidas, serão os clubes menores.

Longe do público
por muito tempo

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Na semana passada, a Fifa anunciou 
a distribuição de R$ 838 milhões para 
as suas 211 filiadas como antecipa-
ção de receitas diante da pandemia 
do coronavírus. Nesse cenário, a CBF 
recebe do “bolo”  R$ 2,79 milhões, 
uma pequena quantia. E me surpreen-
deu, ontem, o valor de R$ 26,5 milhões 
de ajuda que a UEFA dará às suas 55 
entidades filiadas, num total de R$ 1,6 
bilhão distribuído, bem mais que a rica 
Fifa. Quanta diferença!. A Fifa bem que 
poderia ajudar mais as confederações 
e com dinheiro específico para o fute-
bol de base, o que está mais sofrendo 
em todo o mundo. Os laboratórios de 
craques estão fechados.

Quanta diferença!

São Paulo Em risco
O Tricolor do Morumbi 
lidera o ranking dos 
pontos corridos no Bra-
sileiro da Série A com 
1.103 contra 1.043 do 
Santos. O terceiro da 
lista é o Cruzeiro com 
1.030, depois vem o 
Flamengo com 1.009. 
o Corinthians aparece 
em quinto com 986.

As Olimpíadas de 
Tóquio, adiadas para 
o próximo ano, ainda 
seguem o risco de não 
acontecer. Isto porque 
o Comitê Organizador 
admitiu a sua realiza-
ção somente se surgir 
uma vacina contra o 
coronavírus antes da 
data programada.

Com a nossa economia abalada e todos recur-
sos sendo utilizados nessa pandema do covid-19, 
o futebol de nosso estado anda ainda mais com-
balido, daí a necessária e urgente ajuda da CBF 
a outros clubes que não disputam competições 
nacionais. O clima é de muita preocupação e até 
de desespero diante do atual cenário. Lamentável!.

Reflexos na Paraíba

Imagem arranhada

Presidente da Fifa tentou interromper
investigação da Justiça suíça em 2016

Documentos vazados 
continuam a fazer estragos 
na imagem de alguns prota-
gonistas do futebol. Um dos 
visados tem sido o próprio 
presidente da Fifa, o suíço 
Gianni Infantino, que voltou 
às manchetes. Isso porque o 
dirigente é suspeito de tentar 
interferir para interromper 
uma investigação realizada 
pela Justiça da Suíça.

O caso remonta a abril 
de 2016. Pouco depois de 
Infantino ter sido eleito para 
a presidência da Fifa, o ga-
binete do procurador-geral 
suíço iniciou uma investiga-
ção sobre a concessão de um 
contrato de direitos televisi-
vos a uma empresa "offsho-
re", quando o dirigente era o 
principal advogado da Uefa, 
organismo que comanda o 
futebol europeu.

Preocupado com este 
procedimento das autorida-
des - que já tinham realizado 
buscas na sede da Uefa, em 
Nyon, na Suíça -, Infantino 
escreveu ao procurador suí-
ço Rinaldo Arnold, um anti-

go amigo de infância. "Vou 
tentar explicar ao OAG (pro-
curador-geral) que é do meu 
interesse que tudo seja escla-
recido o mais rapidamente 
possível e que seja afirmado 
claramente que não tenho 
nada a ver com esse assunto", 
referiu em um dos emails.

Em resposta, Arnold, 
que já tinha intermediado 
uma primeira reunião entre 
Infantino e o procurador-ge-
ral Michael Lauber, em mar-
ço de 2016, prontificou-se 
novamente a acompanhar 
o presidente da Fifa. "O im-
portante é a reunião daqui 
a duas semanas. Se quiser, 
posso ir contigo novamente". 
O encontro ocorreu em 22 de 

abril de 2016, em Zurique, e 
o que lá se passou permanece 
"um mistério".

Outro lado
 A Fifa, em um comuni-

cado oficial divulgado na noi-
te de segunda-feira, afirmou 
que o conteúdo do e-mail 
particular de Infantino para 
"um amigo próximo" havia 
sido "completamente retira-
do do contexto com o único 
objetivo de enganar o leitor". 
A correspondência foi obtida 
por "hackers, o que é ilegal e 
se trata de um ato crimino-

so", segundo a entidade.
"Não apenas Infantino 

não tinha nenhum motivo 
para mentir nesse email, mas 
esse email nunca indicou que 
Infantino queria 'limpar seu 
nome'", acrescentou a nota 
oficial. Para o organismo, "é 
uma mentira clara e absoluta, 
cujo único objetivo era man-
char a reputação de Infanti-
no". A Fifa voltou a explicar 
que as reuniões entre Infan-
tino e o Ministério Público 
visavam mostrar que a fede-
ração "estava pronta para co-
laborar com a Justiça suíça".

Foto: Fifa/Divulgação

Agência Estado

Assim como muitos 
estrangeiros, você teve de 
cumprir uma quarentena 
em hotel durante alguns 
dias. Como foi a sua rotina?

Foi difícil ficar 14 dias 
sozinho, dentro de um quarto 
de hotel. Não é fácil. Eu trei-
nei bastante, fiz minha rotina 
de exercícios que já estava 
fazendo no Brasil, só que em 
um menor espaço. Vi muita 
série e filmes também, é o 
que tinha para fazer.

A volta do time aos 
treinos tem sido com algo 
diferente no trabalho, 
como grupos pequenos e 
atividades individuais?

Não, não. Tudo normal. 
Estamos treinando normal-
mente, grupo todo que pôde 
estar aqui. Só os chineses por 
enquanto. Alguns estrangei-
ros ainda não retornaram.

Agora que você está 
naturalizado chinês, passa-

rá a ter um novo nome?
Por enquanto, não me 

passaram nada (risos). Eu 
sigo como Ricardo.

O quanto a possibilida-
de de jogar pela seleção da 
China contribuiu para você 
se tornar cidadão do país?

Bastante, né? Sempre 
quis muito jogar pela seleção, 
ter a chance de disputar cam-
peonatos importantes, quem 
sabe até uma Copa do Mun-
do. E a China me propôs rea-
lizar esse sonho de jogar pela 
seleção. Então eu estou bem 
ansioso. Tudo isso da pande-
mia atrasou um pouco, mas 
tenho certeza que em breve 
vai acontecer.

Por ter agora se tor-
nado chinês, o quanto isso 
interfere para você nas vin-
das ao Brasil e na rotina em 
nosso país?

Quem resolveu muito 
essa questão burocrática fo-

ram os advogados. Deixei na 
mão dos meus empresários, 
de pessoas de confiança. Acho 
que não muda muita coisa na 
questão das vindas ao Brasil, 
não. Minha vida será mais na 
China, claro. Mas creio que 
mude pouco.

Você teve um período 
complicado de lesão no 
ano passado. Quanto tem-
po demorou todo o pro-
cesso para você se recupe-
rar?

A recuperação não foi 
tão demorada, não. O que 
pegou foi a questão da ins-
crição aqui no Guanghzou. 
Eu me recuperei já no ano 
passado e poderia ter jogado 
já se fosse só pela questão fí-
sica, mas aí a equipe já tinha 
todos os jogadores inscritos 
na competição, que estava 
no seu final. Aí eu esperei 
para retornar com todo gru-
po esse ano, e aí aconteceu 
isso tudo do coronavírus

Foto: AP

Recuperado da lesão no joelho, 
Ricardo Goulart sonha agora 
em vestir a camisa da seleção 
chinesa depois da naturalização

 Não apenas 
Infantino não tinha 

nenhum motivo para 
mentir nesse email, mas 
esse email nunca indicou 

que Infantino queria 
limpar seu nome 

Presidente da Fifa, Gianni Infantino, nas manchetes de forma negativa
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Glauber Novais também tem orientado os atletas do clube sobre os treinos diários, sempre evitando aglomeração

Médico do Botafogo na linha 
de frente contra o coronavírus

Com a parada no fute-
bol, o médico do Botafogo, 
Dr. Glauber Novais, deixou 
um pouco de lado a sua es-
pecialidade em ortopedia e 
está exercendo a de clínico 
geral. Ele é um dos profis-
sionais que está atuando na 
linha de frente do atendi-
mento às vítimas atingidas 
pela covid-19. Ele confessa 
que está com saudade do fu-
tebol, mas o momento é de 
muita gravidade com o au-
mento do número de casos 
de coronavírus no Estado e 
no País.

“Eu estou morrendo de 
saudades do futebol. Mas es-
tou na linha de frente aten-
dendo as pessoas que estão 
sendo contaminadas pelo 
covid-19. Confesso que estou 
preocupado com o aumento 
dos casos em nosso Estado. 
Apesar de muita gente pen-
sar que está muito brando a 
coisa, a gravidade e os riscos 
de contágio e proliferação do 
vírus continuam aceleradas. 
A quarentena é apenas para 
retardar a proliferação, por-
que fazendo isto, tem menos 

possibilidade de superlotar 
o sistema de saúde, e assim 
causar muito mais mortes 
disse o médico ao repórter 
da Tabajara (EPC), Gláucio 
Lima.

Para o Dr. Glauber, o 
momento ainda não é de 
afrouxar a quarentena, e sim 
de intensificar. “Se afrouxar, 
o número de infectados vai 
crescer muito rápido e tere-
mos um caos no atendimen-
to provocando mais mortes, 
porque as pessoas não terão 
um atendimento adequado, 
e isto gera a fatalidade”, dis-
se o médico.

Botafogo
No caso dos atletas do 

Botafogo, Dr. Glauber disse 
que eles não podem parar a 
atividade física, porque pre-
cisa do mínimo de condicio-
namento, mas está acompa-
nhando de perto o trabalho 
deles.

“Nós estamos orientan-
do treinos diários com os 
atletas, inclusive eles estão 
respondendo questionários 
e via rede social fazemos os 
contatos. Nossa recomen-
dação é de evitar aglome-
rações. Sair de casa, só se 
for de extrema necessidade. 
Evitar também treinos em 
praias, colocando em risco 
a vida das pessoas e a sua 
própria saúde”, enfatizou o 
médico.

Sobre a recuperação do 
volante Rogério, que foi sub-
metido a uma cirurgia no jo-
elho, Dr. Glauber disse que o 
procedimento foi um suces-
so, e que em pouco tempo 
ele já estará em condições de 
voltar aos treinos normais.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

 Nós estamos 
orientando treinos 

diários com os atletas, 
inclusive eles estão 

respondendo 
questionários e via rede 

social fazemos os 
contatos 

Glauber Novais é ortopedista e clínico 
geral. Ele diz que está com muita 
saudade do futebol, porém segue 
ajudando pacientes da covid-19

Foto: Reprodução/Instagram

Natação em debate

Grêmio Vila Parahyba faz live com Kaio Márcio

Durante a pandemia 
da covid-19 (novo coro-
navírus) clubes, equipes, 
atletas e profissionais de 
imprensa seguem buscan-
do maneiras para seguir di-
fundindo o esporte e tam-
bém manter torcedores e 
até mesmo patrocinado-
res com a atenção voltada 
às modalidades, treinos e 
preparação para o retorno 
após a crise. Nesse sentido 
e também buscando am-
pliar sua participação nas 
redes sociais, o Grêmio Vila 
Parahyba realizará hoje a 
primeira de uma série de 
transmissões ao vivo pelo 
Instagram com figuras 
importantes do cenário 
esportivo estadual. Na es-
treia da ação que deverá 
ocorrer semanalmente, o 
convidado do clube será o 
nadador Kaio Márcio que 
a partir das 19h15 conver-
sará com os internautas 
através do perfil da Vila (@
vilaparahyba).

Em tempos de isola-
mento por conta da pan-
demia do novo coronavírus 
as redes sociais fortalecem 
ainda mais a sua função 
para encurtar distâncias 
e promover um espaço de 
diálogo, debates e ideias. 
Essa perspectiva tem se 
fortalecido através das 
transmissões ao vivo, rea-
lizadas por artistas, atletas 
e pessoas comuns sobre os 
mais variados temas, são 
as “lives” que se pulveriza-
ram nas linhas do tempo de 
quase todos os usuários de 
redes como o Facebook e o 
Instagram. 

Nesse sentido, a ação 
do Grêmio Vila Olímpica 
Parahyba - que recente-
mente se filiou ao Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC) 
e agora busca um cresci-
mento em nível nacional 
englobando uma série de 
esportes como o judô, na-
tação, saltos ornamentais, 
nado artístico e atletismo 
– possibilitará aos inter-
nautas um bate-papo com 
Kaio Márcio - referência da 

natação paraibana – mobi-
lizará amantes do esporte 
e o público geral em uma 
transmissão que deve du-
rar cerca de uma hora.

O primeiro entrevista-
do da live da Vila Parahyba 
será o experiente nadador 
de 35 anos que traz em 
seu currículo a participa-

ção em quatro edições dos 
Jogos Olímpicos (Atenas 
2004, Pequim 2008, Lon-
dres 2012 e Rio de Janeiro 
2016), dois recordes mun-
diais nos 100 m e 50 m bor-
boleta – sua principal prova 
-, o Campeonato Mundial 
de Xangai em 2006, além 
de mais quatro medalhas 

em mundiais e nove em Jo-
gos Panamericanos, sendo 
quatro de ouro em três edi-
ções distintas.

Buscando a sua quin-
ta participação em Jogos 
Olímpicos - feito que se 
for alcançado o tornará o 
paraibano com mais parti-
cipações nos jogos – e com 
um currículo invejável den-
tro da natação, Kaio Márcio 
abordará na transmissão 
ao vivo temas como a sua 
trajetória, os desafios de 
um atleta paraibano para 
obter destaque no cenário 
mundial, além do foco no 
seu objetivo para partici-
par dos Jogos de Tóquio 
que foram adiados para o 
próximo ano por conta da 
pandemia.

Segundo Rivaldo Ca-
valcanti, atleta da natação 
e membro da comissão de 
atletas do clube, a propos-
ta do Grêmio é utilizar as 
redes sociais para maximi-
zar o potencial esportivo 
da Vila Olímpica Parahyba 
- principal equipamento 
esportivo do Estado -, dos 

atletas e profissionais que 
trabalham no clube, além 
de fomentar um espaço de 
diálogo sobre o esporte no 
Estado. Nesse sentido, de 
acordo com Rivaldo que 
participará da live com 
Kaio Márcio, eles esperam 
começar com o “pé direito” 
trazendo o multicampeão 
da natação e ídolo de toda 
uma geração que hoje bus-
ca ascender no esporte.

“Kaio é uma referên-
cia para todos nós atletas, 
um atleta que foi campeão 
aqui, treinando na Paraíba, 
passando por todas as di-
ficuldades que nós atletas 
passamos. Isso só mostra 
que quando o atleta quer, 
ele consegue. Diante disso, 
acreditamos que estamos 
construindo mais um es-
paço para fomentar a ati-
vidade esportiva em solo 
paraibano e, sem dúvida 
alguma, teremos um mo-
mento muito especial para 
todos que amam e fazem 
não só a natação, mas to-
dos os esportes em nosso 
Estado”, afirmou Rivaldo.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Recordista mundial falará de sua trajetória e desafios de um atleta

Foto: Reprodução/Instagram
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
6° SERVIÇO NOTARIAL E 2º REGISTRAL

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

Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FREITAS, Oficial do Cartório de Registro. de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como 
pela credora do Contrato de Financiamento Imobiliário n° 201910983, registrado sob o n° 7 na 
matrícula n° 113.896, com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: APARTAMENTO SOB 
N.° 1604 DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RAVENNA, SITUADO A RUA LIONIDIO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA, SOB N° 270, ESQUINA COM A RUA DR. JOSEMAR DE CASTRO BARRETO, 
NO BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA/PB, venho intimar o Senhor ADAUTO ANDRÉ DE 
ARAÚJO NETO, para fins de cumprimento das obrigações contratuais que se encontram vencidas, 
sujeitas à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas 
de cobrança, somando-se também, os encargos que vencerem neste período. 

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório Eunápio 
Torres, situado na Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, n° 300, Altiplano Cabo Branco, nesta 
capital, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica Vossa Senhoria cientificada que o não 
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário - BANCO INTER S/A - nos termos do Art. 26 § 7° 
da Lei 9.514197. Eu, (   ) Leonardo Santos do Nascimento, o digitei. João Pessoa, 16 de abril de 2020. 

Atenciosamente
Oficial do Registro de Imóveis

Eunápio Torres - Serviço Notarial e Registral

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 documentos para esse registro exigidos pela Lei Federal n° 6.766/79 e suas alterações, 
seguem em anexo.

Atenciosamente,
Gibraltar Construções e Incorporações Ltda.

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO 
AVISO DE RESULTADO LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação Laureano, torna público aos interessados 
o RESULTADO DA licitação TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, onde o objeto: REFORMA DE 
UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE - Hospital Napoleão Laureano, de acordo com o Edital e seus 
anexos, comunica que: A Empresa RESOLVE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA – CNPJ – 26.884.229/0001-20, foi vencedora do certame com o MENOR PREÇO  de R$ 
344.844,97 (Trezentos e quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e 
sete centavos),  para maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a CPL 
no HNL localizado Av. Capitão José Pessoa Nº 1140, Jaguaribe, nesta Capital.  

João Pessoa, 27 de Abril de 2020.
Tadeu Bandeira Arnaud

Presidente da Comissão de Licitação

“ A TIM S/A CNPJ 02.421.421/0016-06, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente a licença de operação n. 116/2020 referente ao processo n. 2020/014195 para o 
biosite SLJPTE02/PBJPA0201 situado à Rua Praça Vilagram Cabrita, 10 Bairro Jd. Treze de Maio, 
João Pessoa / PB.”

“ A TIM S/A CNPJ 02.421.421/0016-06, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente a licença de operação n. 117/2020 referente ao processo n. 2020/014198  para o 
biosite SLJPPS02/PBJPA0177 situado à Rua Desembargador Emílio de Farias, 431 – Portal do 
Sol, João Pessoa / PB.”

“ A TIM S/A CNPJ 02.421.421/0016-06, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente a licença de operação n. 119/2020 referente ao processo n. 2020/014203  para o 
biosite SLJPTE01/PBJPA0178 situado à Rua Comerciante José Augusto Trindade, 48 – Alto do 
Céu, João Pessoa / PB.”

“ A TIM S/A CNPJ 02.421.421/0016-06, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a licença de operação n. 120/2020 referente ao processo n. 2020/014205  para o biosite 
SLJPMI03/PBJPA0181 situado à Rua Rua Lauro Torres, 501 – Tambauzinho, João Pessoa / PB

“ A TIM S/A CNPJ 02.421.421/0016-06, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a licença de operação n. 121/2020 referente ao processo n. 2020/014214 para o biosite-
PBJPA0185 / SLJPMN04 situado Av. Esperança, 1180, Manaíra , João Pessoa / PB.”

“ A TIM S/A CNPJ 02.421.421/0016-06, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a licença de operação n. 122/2020 referente ao processo n. 2020/014218 para o biosite 
SLJPBS12/PBJPA0166 situado à Rua José Simões de Araújo, 50 - Bessa, João Pessoa / PB.”

“ A TIM S/A CNPJ 02.421.421/0016-06, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a licença de operação n. 118/2020 referente ao processo n. 2020/014199 para o biosite 
SLJPBS11/PBJPA0160 situado à Rua Bacharel Irenaldo de Albuquerque Chaves, 201 esquina com 
Rua Francisco Leocádio Ribeiro, Aeroclube, João Pessoa / PB.”

Número de casos confirmados ultrapassou os 70 mil. Só ontem, foram 5.385 novos registros, com 474 óbitos 

O Brasil registrou 474 
mortes decorrentes do 
novo coronavírus nas úl-
timas 24 horas, segundo 
dados atualizados ontem 
pelo Ministério da Saúde. 
Com isso, o total oficial de 
vítimas da covid-19 no país 
chegou a 5.017, superando 
os números da China, mar-
co zero da doença, que de 
acordo com a OMS já so-
mou 4.643 mortes pelo ví-
rus.

Com a atualização de 
ontem, o Brasil bateu no-
vamente seu recorde de 
maior número de mortes 
por covid-19 registrados 
em um único dia. Já o nú-
mero total de casos confir-
mados da doença no Bra-
sil subiu de 66.501 para 
71.886 , sendo 5.385 novos 
casos registrados de ontem 
para hoje.

Atualizado diariamen-
te, o número de mortes 
registradas por covid-19 
das últimas 24 horas não 
se refere efetivamente a 
quantas pessoas faleceram 

entre um dia e outro, mas 
sim ao número de mortes 
que tiveram o motivo de 
coronavírus confirmado 
nesse intervalo. Conforme 
mostrou reportagem do 
Estado, registros de óbito 
por covid-19 chegam a de-
morar um mês para serem 
confirmados.

São Paulo
Segundo informações 

divulgadas ontem em cole-
tiva de imprensa no Palácio 
dos Bandeirantes, São Pau-
lo registrou um recorde de 
mortes pela covid-19, com 
224 óbitos, um aumento de 
12% em relação ao número 
divulgado na segunda-fei-
ra, 27. Com isso, o Estado 
já totaliza 2.049 mortes, de 
acordo com a contagem es-
tadual.

“Como não temos uma 
fila de testes, isso signifi-
ca que esses novos casos 
foram confirmados e são 
desses dias, por agora”, 
afirmou o secretário esta-
dual da Saúde, José Henri-
que Germann.

De acordo com o ba-
lanço, 81% dos leitos de 
UTI na Grande São Paulo 

Mateus Vargas 
e Júlia Lindner 
Agência Estado

Brasil soma 5.017 mortes por 
coronavírus e supera a China

Pessoas aguardam notícias de familiares em unidades de saúde pelo Brasil afora. São Paulo bateu recorde de mortes ontem, com 224 registros

estão ocupados. No Esta-
do, esse índice é de 61,6%. 
De acordo com Germann, 
1.437 pessoas estão inter-
nadas em UTI. Em enfer-

maria, há 1.800 pacientes 
internados. A taxa de ocu-
pação nesses leitos é de 
44,5% no Estado e 70% na 
Região Metropolitana

Belém endurece quarentena após 
sistema de saúde entrar em colapso

Com o sistema público de 
saúde em colapso em função 
do novo coronavírus, a prefei-
tura de Belém decidiu endu-
recer as regras de isolamento 
para tentar conter o avanço 
da epidemia. Desde segunda-
feira, comércio e serviços tive-
ram suas atividades restritas 
e somente o serviço essencial 
está autorizado a se manter 
em funcionamento. A capital 
do Pará enfrenta grave crise 
em seu sistema de saúde, com 
falta de médicos, leitos e equi-
pamentos. O atendimento dos 
pacientes com sintomas de co-

vid-19 é precário.
O próprio prefeito de Be-

lém, Zenaldo Coutinho (PSDB), 
admite a crise na saúde. “Esta-
mos em saturação, tanto para 
urgência quanto na estrutura 
hospitalar. A melhor medi-
da é o isolamento social. Há a 
necessidade de ficar em casa 
para evitar mais pessoas em 
busca de oxigênio, de ar, e não 
terem onde ser atendidas por-
que está tudo sendo ocupado. 
Peço: não saiam de casa!”, dis-
se Coutinho.

“Para vocês entenderem 
a gravidade, (domingo) nós 
tivemos a falta de 51 médicos 
na nossa rede de UPAs e Pron-
to Socorros. Esse descompas-

so do aumento de demanda e 
falta de médicos tem deixado 
a gente numa situação angus-
tiante”, admitiu o prefeito, di-
zendo ainda que os profissio-
nais de saúde em ação estão 
“sobrecarregados”.

Mais de 60% das 129 
mortes confirmadas por co-
vid-19 no Estado estão con-
centradas em Belém - e a es-
timativa é que quase metade 
sejam de profissionais da saú-
de. A rede municipal de saúde 
atingiu o limite de internações 
em UTIs ainda na semana pas-
sada, quando 80% dos leitos 
clínicos também já vinham 
sendo ocupados. Nesta terça, 
28, o Estado solicitou números 

atualizados, mas não obteve 
retorno.

Isolamento
Apesar da grave crise na 

saúde, Belém demorou para 
endurecer o isolamento social. 
Decreto limitando atuação do 
comércio e de serviços passou 
a vigorar apenas esta semana. 
“Não podemos abrir os espa-
ços com o vírus se espalhan-
do. Estamos vivendo aflições. 
Esse final de semana foi muito 
angustiante. As pessoas não 
estão levando a sério porque 
ainda não viram o que está 
acontecendo nas unidades pú-
blicas e nas privadas também”, 
comentou o prefeito.

Marcio Dolzan
Agência Estado

Países terão de conviver 
por até dois anos com a reto-
mada de ações de isolamento 
social, para evitar uma ex-
plosão de casos de covid-19. 
Esse é o prazo médio esti-
mado para que ocorra uma 
imunização em grande escala 
da população. A opinião é do 
médico e vice-diretor da Or-
ganização Pan-Americana da 
Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, 
convidado de ontem da série 
Estadão Live Talks. A Opas é 
o braço da Organização Mun-
dial da Saúde nas Américas.

“Os mais otimistas falam 
em desenvolver uma vacina 
até o final do ano. Mas até 
vacinar, estamos falando de 
2 anos em que vamos ter pe-
ríodos de relaxamento maior, 
monitoramento, e, se neces-
sário, voltar atrás. Para evitar 
explosão de casos, como já 
ocorreu”, disse Barbosa.

O médico afirmou que é 
difícil apontar uma data para 
flexibilizar medidas de dis-
tanciamento social no Bra-
sil. O importante, disse, é ter 
certeza de que a transmissão 
do vírus está diminuindo “de 
maneira consistente” e que 
há leitos suficientes para 

atender a população antes 
desta decisão.

“Máscaras caseiras po-
dem ajudar, mas não são 
uma solução mágica. Não 
podem substituir outras 
medidas que estão sendo 
recomendadas”, declarou.

Politização
Questionado sobre preo-

cupações da Opas em relação 
ao Brasil, Barbosa disse que a 
organização não trata de casos 
específicos de países, mas afir-
mou que “recomendações não 
mudam ao sabor da política”.

Segundo o médico, todas 
as evidências apontam pre-

juízos em relaxar o distan-
ciamento social em locais de 
aumento da transmissão do 
vírus, como o Brasil. “

Barbosa afirmou ainda 
que é importante ter boa 
coordenação entre autori-
dades de saúde e transmitir 
informações claras à popu-
lação sobre distanciamento 
social. “Adesão das pessoas 
a medidas drásticas, com o 
distanciamento social, só 
ocorre se houver informa-
ção clara sobre o que está 
acontecendo, objetiva, sobre 
quais são os riscos, e que 
haja compensações financei-
ra e social.”

Medidas de isolamento podem ir e 
voltar durante dois anos, diz OMS
Mateus Vargas
Agência Estado

Foto: Estadão/Conteúdo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

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

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00035/2020.
VIGÊNCIA: até 27/06/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00198/2020 - 28.04.20 - 

JANINE LAYSE GONÇALVES DOS SANTOS SILVA 06555482460 - R$ 5.160,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Imóvel, localizado na Rua José Evaristo N° 337 para instalação do PSF 
VII - José Paulino da Silva, em Areia -PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00034/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00199/2020 - 27.04.20 - 

FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ - R$ 12.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00171/2019, DISPENSA DE 
VALOR 00021/2019, PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PBE MANOEL DA SILVA PEREIRA, 
CPF nº 997.094.574-20. OBJETO: ALTERAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: ART 57, II, § 2º DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS: João 
Francisco Batista de AlbuquerqueeManoel da Silva Pereira. DATA DA ASSINATURA: 28/04/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020
A Prefeitura Municipal de Alagoa grande, através da sua CPL, torna público o resultado do 

julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços n.º 
002/2020, após julgamento dos recursos administrativos interpostos e da reforma do julgamento. 

EMPRESAS INABILITADAS CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, por não apresentar 
a documentação exigida no item 9.4 “a” do edital; CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, por 
não ter comprovado o vínculo de: JOSÉ  ERINALDO FELIPE, NIVANILSON VIANA DE MELO, 
FELIPE MAIA DOS SANTOS, JOSÉ INÁCIO CORDEIRO NETO, FRANCISCO DE ASSIS SILVA 
FILHO e LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS, indicados como integrantes da equipe técnica da 
empresa, descumprindo exigência do item 9.4.3.2 do edital; CLPT CONSTRUTORA EIRELI – EPP, 
por apresentar Balanço Patrimonial sem os Termos de Abertura e de Encerramento, descumprindo 
exigência do item 9.4.5.1 “a” do edital; TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTA-
ÇÃO EIRELI, por não apresentar cópia autenticada da Carteira de Habilitação Profissional com foto 
do seu responsável técnico (contador), descumprindo exigência do item 9.4.5.1 “b” do edital; e AQ 
CONSTRUTORA LTDA, por ter apresentado Certidão de Acervo Técnico 122441/2019 e Atestado 
de Capacidade Técnica falsificados, conforme demonstra pesquisa realizada no SAGRES do TCE/
PB, pois não consta qualquer informação de que a mesma tenha ganho licitação e executado obras 
de pavimentação asfáltica no Município de Caaporã. Em razão na inabilitada de todas as empresas 
participantes, a Comissão de Licitação decidiu fixar o prazo de oito dias úteis, para as empresas 
participantes apresentarem nova documentação de habilitação, nos termos do Art. 48, § 3º, da 
Lei nº 8.666/93. As empresas deverão apresentar a documentação completa, de acordo com o 
estabelecido no edital, e atualizada.

O prazo limite para entrega dos envelopes com a nova documentação será dia 12/05/2020. A 
abertura dos novos envelopes de habilitação será no dia 14/05/2020, às 9:00 horas.

 Alagoa Grande(PB), 28 de abril de 2020.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
Nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93, ante os fundamentos da informação 

do Pregoeiro,DECIDO:
CONHECER o recurso formulado pela empresa TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO 

E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando a 
decisão da Comissão Permanente de Licitaçãoque,inicialmente, INABILITOU a referida empresa, 
decidindo pela permanência da INABILITAÇÃO da recorrente pelo descumprimento apenas do 
item 9.4.5.1 “b” do edital.

É comodecido.
Alagoa Grande(PB), 22 de abril de 2020.

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
Nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93, ante os fundamentos da informação 

do Pregoeiro,DECIDO:
CONHECER o recurso formulado pela empresa CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, 

para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão da Comissão Permanente de 
Licitaçãoque,inicialmente, HABILITOU a empresa AQ CONSTRUTORA LTDA, suspendendo os 
efeitos da habilitação, decidindo pela INABILITAÇÃO da mesma.

É comodecido.
Alagoa Grande(PB), 22 de abril de 2020.

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2020, que objetiva: Aquisição de 1 (um ) Veículo automotor tipo Hatch zero quilômetro, 
através de adesão à ata de registro de preços n°00035/2020 - Prefeitura Municipal de Arara-PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA 
- R$ 43.000,00.

ARARA - PB, 27 de Abril de 2020
JOSÉ JAILSON DE SOUSA

Vereador Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Materiais de Limpezas e Higiênicos, que tem como objetivo 

atender as necessidades do Hospital Municipal e as secretarias deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 10008/2020. DOTAÇÃO: FPM,ICMS,TRIBUTOS,PDDE,QUOTA 
SALÁRIO EDUCAÇÃO, MDE,FUNDEB 40%,QUOTA, PETI,PRO-JOVEM,CRAS,PAB FIXO, 
SAMU e FUS: 02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 - Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Administração 03.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.1002.2008 
- Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA 12.361.2008.2012 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 
12.361.2008.2014 - Manter Ativ. da Educação Básica - MDE 12.361.2008.2015 - Manter Ativ. do 
Ensino - Salário Educação 12.361.2008.2016 - Manter Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Arara e: CT Nº 00040/2020 - 28.04.20 - M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI - R$ 
34.576,90; CT Nº 00041/2020 - 28.04.20 - LCMR COMERCIO EIRELI - R$ 6.281,00; CT Nº 
00042/2020 - 28.04.20 - HOSANAN ARAUJO BARBOSA - R$ 14.105,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro Substituto e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00006/2020, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do 
ramo pertinente para aquisição de combustíveis, para abastecimento de veículos em transito, cuja 
abertura será no dia 12.05.2020 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone 
(0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 28 de Abril de 2020.
Pregoeiro Substituto

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
O Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resul-

tado de julgamento de propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00005/2020, 
cujo objeto é contratação de empresa para a locação de softwares. Tendo como VENCEDORA e 
HABILITADA a empresa: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 
07.553.129/0001-76, sendo consideradas vencedora de vários todos os itens com o valor mensal de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Abre-se 
vistas aos interessados do inteiro teor da decisão do Pregoeiro Substituto e equipe de apoio, não 
havendo nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será encaminhado 
ao ordenador de despesas para fins de homologação e adjudicação.

Aguiar-PB, 28 de Abril de 2020
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços  
nº  00014/2020,  do tipo menor preço global, para implantação de pavimentação em paralelepípedo 
na Rua Abílio Faustino de Carvalho (trecho 01), Rua Abílio Faustino de Carvalho (trecho 02) e Trav. 
da Rua Abílio Faustino de Carvalho, atendendo ao Contrato de Repasse nº 885265/2019/MDR/
CAIXA, Operação nº 1064704-63, cuja abertura será no dia 19.05.2020 às 09:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, centro - Aguiar--PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado,  no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180, no www.aguiar.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 28 de Abril de 2020.
Damião Lins de Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00002/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, 

inciso IV da Lei nº 8.666/93, art 4º da Lei 13.979/2020 e do parecer jurídico exarado no referido 
processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo 
em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00002/2020, HOMO-
LOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela contratação de empresa para realização dos serviços de 
oficina descentralizada de capacitação e treinamentos para os servidores municipais da secretaria 
de saúde de Aguiar- PB acerca das políticas de saúde pública e sistema de informação no desen-
volvimento a ações de prevenção e combate ao covid-19, neste município, a empresa JANILDA 
MARIA PEREIRA NEVES, cadastrada no CNPJ nº 33.538.504/0001-19, com o valor Global de R$ 
22.000,00 (vinte dois mil).

            Aguiar, em 28 de Abril de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00002/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Art da Lei 13.979/2020
 OBJETO: Contratação de empresa para realização dos serviços de oficina descentralizada de 

capacitação e treinamentos para os servidores municipais da secretaria de saúde de Aguiar- PB 
acerca das políticas de saúde pública e sistema de informação no desenvolvimento a ações de 
prevenção e combate ao covid-19, conforme especificações no contrato, pela contratação direta 
com a empresa JANILDA MARIA PEREIRA NEVES, cadastrada no CNPJ nº 33.538.504/0001-19, 
com o valor Global de R$ 22.000,00 (vinte dois mil).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.  
 Aguiar - PB, em  28 de Abril de 2020.

LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO
Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Maio de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS COM TRASNLADO, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO. 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 0001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 27 de Abril de 2020
FLÁVIO LIMA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE 
RÁDIO COM SITONIZAÇÃO E FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO DE CUBATÍ/PB, PARA VEICULA-
ÇÃO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO SEMANAL NO HARÁRIO COMPREENDENDO ENTRE ÁS 
11H E 12 H AOS DOMINGOS. 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 0001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 27 de Abril de 2020
FLÁVIO LIMA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Maio de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A 
DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO 
DE CUBATÍ. 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 
0001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 27 de Abril de 2020
FLÁVIO LIMA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA PARA SUPRIR 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00043/2019. Reserva Orçamentária nº 00266 no valor de R$ 9711,00 (nove mil, 
setecentos e onze reais) na seguinte dotação: Órgão: 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA-
BALHO E DA AÇÃO SOCIAL; Funnção: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA 
COMUNITÁRIA; Programa: 0033 CIDADE UNIDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2043 MANUT 
DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; Nat. da Despesa: 4490520000 EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE; Fonte: 390 Outros Recursos Destinados à Assistência Social.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Assistência Social de Conde e: CT Nº 00102/2020 - 01.04.20 - THOMAS JOSE BELTRAO DE 
ARAUJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 9.711,00;.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, 

para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE que serão destinados ao 
fornecimento da Merenda escolar do Município de Conceição/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada 
Pública nº 00002/2020. DOTAÇÃO: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.368.1007.201009 
- Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental; 12.306.1007.2010 - Manutenção da 
Merenda Escolar - CRECHE; 12.365.1007.20131 - Merenda Escolar da Educação da Pré-Escola - 
12.368.1007.2012 - Manutenção da Merenda Escolar para o EJA; 12.368.1009.2022 - Manutenção de 
Outros Programas do FNDE; 12.361.1009.2024. - Outras Despesas do FUNDEB - Ensino Fundamen-
tal - 40%; 12.365.1009.2026 - Manutenção das Atividades de Educação Infantil; 12.366.1009.2028 
- Manutenção de outras Despesas de Educação de Jovens e Adultos; 12.368.1009.2029 - Manu-
tenção das Atividades da Secretaria de Educação - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 60201/2020 - 16.04.20 - FRANCISCO EVERTON 
LACERDA DE FIGUEIREDO - R$ 18.595,00; CT Nº 60202/2020 - 16.04.20 - JOSÉ SOARES DAS 
NEVES - R$ 18.595,00; CT Nº 60203/2020 - 16.04.20 - MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA - R$ 
19.925,00; CT Nº 60204/2020 - 16.04.20 - SILVIA MARA XAVIER DA SILVA LIMA - R$ 18.595,00.

Conceição - PB, 16 de Abril de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
 Conceição - PB, 15 de Abril de 2020.

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

ções legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da Chamada Pública nº 00002/2020: aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE que serão destinados ao fornecimento da 
Merenda escolar do Município de Conceição/PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: - FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO.; CPF Nº. 041.244.844-
02 - Valor: R$ 18.595,00; - JOSÉ SOARES DAS NEVES.; CPF Nº. 034.597.654-10 - Valor: R$ 
18.595,00; - MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA.; CPF Nº. 769.683.241-72 - Valor: R$ 
19.925,00; - SILVIA MARA XAVIER DA SILVA LIMA.; CPF Nº. 095.068.784-71 - Valor: R$ 18.595,00. 
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
 Conceição - PB, 15 de Abril de 2020.

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

buições legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da Chamada Pública nº 00002/2020, que 
objetiva: aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, para 
o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE que serão destinados ao for-
necimento da Merenda escolar do Município de Conceição/PB; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - FRANCISCO 
EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO.; CPF Nº. 041.244.844-02 - Valor: R$ 18.595,00; - JOSÉ 
SOARES DAS NEVES.; CPF Nº. 034.597.654-10 - Valor: R$ 18.595,00; - MARIA ANDRADE DE 
OLIVEIRA SOUSA.; CPF Nº. 769.683.241-72 - Valor: R$ 19.925,00; - SILVIA MARA XAVIER DA 
SILVA LIMA.; CPF Nº. 095.068.784-71 - Valor: R$ 18.595,00. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO 
Conceição - PB, 24 de Abril de 2020.

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

atribuições legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Inexigibilidade nº 
IN00002/2020: Contratação de empresas e profissionais especializado por meio de credenciamento 
para prestação de serviços consultas, exames e entre outros serviços médicos para o Município 
de Conceição/PB, “CLÍNICO GERAL”; com base nos elementos constantes na Chamada Pública 
nº. 00003/2020 e do processo correspondente, a: - CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA.; 
CNPJ Nº. 18.932.153/0001-32 - Valor: R$ 117.500,00. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
 Conceição - PB, 24 de Abril de 2020.

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

buições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação 
de empresas e profissionais especializado por meio de credenciamento para prestação de serviços 
consultas, exames e entre outros serviços médicos para o Município de Conceição/PB, “CLÍNICO 
GERAL”; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº IN00002/2020 e na 
Chamada Pública nº. 00003/2020, a qual sugere a contratação de: - CLINICA MEDICA SANTA 
TEREZINHA LTDA.; CNPJ Nº. 18.932.153/0001-32 - Valor: R$ 117.500,00. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresas e profissionais especializado por meio de credenciamento 

para prestação de serviços consultas, exames e entre outros serviços médicos para o Município 
de Conceição/PB, “CLÍNICO GERAL”. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2020 e Chamada Pública Nº. 00003/2020. DOTAÇÃO: 06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - 10 302 1012 2049 - COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. 
E HOSPITALAR; 10 301 1012 2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA/3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição 
e: CT Nº 40201/2020 - 27.04.20 - CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA - R$ 117.500,00.

Conceição - PB, 27 de Abril de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através da Câmara Municipal, sediada Av. Sólon de Lucena, 

nº 297, Conceição – PB – CEP: 58.970-000, às 09:00 horas do dia 29 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo técnica e preço, para: Contratação de serviços continuado 
de contabilidade para prestação de serviços técnicos contábeis especializados com realização do 
empenhamento das despesas, elaboração de demonstrativos contábeis, elaboração de relatórios 
de gestão fiscal e controle de índices, bem como prestação de contas anuais junto ao sagres, para 
esta câmara municipal de Conceição/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 08h00min ás 
11:30h00min dos dias úteis, no endereço supracitado e no e-mail: camaramunicipal.conceicao@
gmail.com

Conceição - PB, 28 de Abril de 2020.
MARIA FRANCINEIDE ALVES

Presidente da Comissão  
 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Câmara Municipal, sediada Av. Sólon de Lucena, nº 
297, Conceição – PB – CEP: 58.970-000, às 10:30 horas do dia 29 de Maio de 2020, licitação moda-
lidade Tomada de Preços, do tipo técnica e preço, para: Contratação de escritório de advocacia para 
prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica da Câmara Municipal de Conceição-PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário 08h00min ás 11:30h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado e no e-mail: camaramunicipal.conceicao@gmail.com.

Conceição - PB, 28 de Abril de 2020.
MARIA FRANCINEIDE ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº DP01002/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01008/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA EM TNT 40 GRAMAS, CAMADA DUPLA, MEDINDO 

18CM X 16CM, AMARRAÇÃO DE ELÁSTICO 71% POLIÉSTER 29% ELASTANO. PARA COM-
PRA EMERGENCIAL CONFORME ARTIGOS 4 E 4-B DA LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO 
DE 2020 - COVID-19.   

CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS – PROCON 
CONTRATADA: RV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 40.950.354/0010-02
VALOR TOTAL: R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: INSTITUCIONAL: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA 

DOS DIREITOS DIFUSOS
FUNCIONAL: 04 122 2001 2133 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROCON 
FUNCIONAL: 14 422 1003 2132 - ATENÇÃO AO CONSUMIDOR
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
RECURSO: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 4º DA LEI Nº 13.979/2020 

E ART. 17 C/C ART. 18 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.463/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP01002/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01008/2020
NOS TERMOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DA RESPECTIVA EXPOSIÇÃO DE MOTI-

VOS QUE INSTRUI O PROCESSO E OBSERVADO O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, 
REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP01002/2020, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE 
MÁSCARA EM TNT 40 GRAMAS, CAMADA DUPLA, MEDINDO 18CM X 16CM, AMARRAÇÃO DE 
ELÁSTICO 71% POLIÉSTER 29% ELASTANO. PARA COMPRA EMERGENCIAL CONFORME 
ART. 24, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 4º DA LEI Nº 13.979/2020 E ART. 17 C/C ART. 18 
DO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.463/2020 - COVID-19:RATIFICO O CORRESPONDENTE PRO-
CEDIMENTO E ADJUDICO O SEU OBJETO A: RV COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 
40.950.354/0010-02. VALOR TOTAL: R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS). CAMPINA 
GRANDE – PB. 27 DE ABRIL DE 2020. RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JR - COORDENA-
DOR EXECUTIVO DO PROCON DE CAMPINA GRANDE – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
EXTRATO DE CONTRATO-  DISPENSA Nº DP01002/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01008/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA EM TNT 40 GRAMAS, CAMADA DUPLA, MEDINDO 18CM 

X 16CM, AMARRAÇÃO DE ELÁSTICO 71% POLIÉSTER 29% ELASTANO. PARA COMPRA EMER-
GENCIAL CONFORME ART. 24, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 4º DA LEI Nº 13.979/2020 
E ART. 17 C/C ART. 18 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.463/2020 - COVID-19. FUNDAMENTO 
LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISPENSA Nº DP01002/2020. DOTAÇÃO: INSTITUCIONAL: 
10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS / FUNCIONAL: 04 122 2001 
2133 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROCON / FUNCIONAL: 14 422 1003 2132 - ATENÇÃO AO 
CONSUMIDOR / ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO / RECURSO: 
1001 - RECURSOS PRÓPRIOS / PERIODO: 90 (NOVENTA) DIAS. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS – PROCON E RV COMERCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 40.950.354/0010-02. VALOR TOTAL: R$ 170.000,00 (CENTO E 
SETENTA MIL REAIS) - CAMPINA GRANDE PB -27.04.2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020

A Prefeita Constitucional do Município de Coremas/PB, no uso de suas atribuições legais, Re-
solve: Ratificar na qualidade de Gestora do Município de Coremas/PB, com base nos pareceres da 
Procuradoria, nos autos deste processo a empresa abaixo: Pessoa Jurídica: Francisco Marculino da 
Silva-EPP (MT Manutenções), CNPJ nº 26.931.0370001-27PB, com o valor total de R$ 17.430,40, 
por cada mês, perfazendo o valor total de R$ 52.291,20, pelos 03 (Três) meses. Direito a: Prestar 
serviços de mão-de-obra especializada (Enquanto perdura a vigência do Decreto Municipal Nº 
001/2020, que instituiu as medidas temporárias e emergenciais - COVID/19, datado de 17/03/2020, 
e o Decreto Municipal que alterou o Decreto Municipal Nº 001/2020, datado de 20/03/2020) na ma-
nutenção preventiva e corretiva das redes de água fluvial e redes abastecimento de água potável 
para o consumo humano e animal (Pertencentem a este Município), com o fornecimento de todos 
materiais necessários que por ventura forem usados ficam por conta da Prefeitura de Coremas/
PB, com forma planilha de custo. Fundamentação Legal: Com arrimo no inciso IV do Art. 24, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Decreto Municipal, ainda visando minimizar os problemas 
causados ao município de Coremas/PB. Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 26 de março de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 064/2020

Dispensa de Licitação Nº 015/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratado: Fran-
cisco Marculino da Silva-EPP (MT Manutenções), CNPJ nº 26.931.0370001-27. Objeto: Prestar 
serviços de mão-de-obra especializada (Enquanto perdura a vigência do Decreto Municipal Nº 
001/2020, que instituiu as medidas temporárias e emergenciais - COVID/19, datado de 17/03/2020, 
e o Decreto Municipal que alterou o Decreto Municipal Nº 001/2020, datado de 20/03/2020) na ma-
nutenção preventiva e corretiva das redes de água fluvial e redes abastecimento de água potável 
para o consumo humano e animal (Pertencentem a este Município), com o fornecimento de todos 
materiais necessários que por ventura forem usados ficam por conta da Prefeitura de Coremas/
PB, com forma planilha de custo. Valor total contratado: R$ 17.430,40, por cada mês, perfazendo 
o valor total de R$ 52.291,20, pelos 03 (Três) meses. Vigência para execução: 90 (noventa) dias. 
Vigência para pagamento: Até 31/12/2020. Fonte de recursos: Próprios do município. Dotação 
Orçamentária: QDD/2020. Partes Ass.: Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr. 
Francisco M da Silva (Pela contratada).

Coremas/PB, 30 de março de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOVO AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, torna público que realizar através da CPL um certame licitatório. 

Local onde será realizada a quarta sessão pública:  Rua Maria Alves Barbosa, Nº S/N, Bairro: Centro, 
CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Hora de início da 
quarta sessão pública para recebimento e abertura dos novos envelopes de habilitação e proposta 
preços: Será às 08h:00min. (Oito horas). Data da realização da quarta sessão pública: Será dia 18 
de maio de 2020. Modalidade: Tomada de Preços Nº 003/2020. Tipo de julgamento: Menor preço 
global. Repartição/Setor Interessado: Secretaria Municipal de Educação. Objeto:Contratação de 
empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma da quadra poliesportiva 
da Escola Municipal Florido Nitão Diniz, localizada no Município de Coremas, conforme plano de 
trabalho e projeto básico do Termo de convênio 469/2019 celebrado com a Secretaria de Estado 
da Educação. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informa-
ções: No horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail da CPL 
só para recebimentos de recursos:coremascpl.recurso@gmail.com. E-mail da CPL para outros 
assuntos:prefeituradecoremas.pb1@gmail.com. Edital: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-
-documentos.htm ou www.tce.pb.gov.br. Recomendações do Presidente da CPL: a) Os interessados, 
durante sua permanência na sala (Auditório) fiquem a uma distante mínima uns dos outros de 1,5 
(Um metro e meio); b) Os interessados maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, 
que compõem risco de aumento de mortalidade pela COVID-19, poderá nomear um procurador; c) 
No dia da realização da Sessão Pública, terão acesso até o limite de 20 (Vinte) pessoas, incluindo 
nesta conta, os membros da mesa julgadora, os credenciados e outros; d) Pessoas com sintomas 
(Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça/cordo e com dificuldade de respirar), poderá nomear um 
procurador; e) É obrigatório para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública 
usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.

Coremas/PB, 27 de abril de 2020. 
GildemarcosDiogenes Gurgel

Presidente da CPL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOVO AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, torna público que realizar através da CPL um certame licitatório. 

Local onde será realizada a quarta sessão pública:  Rua Maria Alves Barbosa, Nº S/N, Bairro: 
Centro, CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Hora de 
início da quarta sessão pública para recebimento e abertura dos novos envelopes de habilitação e 
proposta preços: Será às 09h:30min. (Nove horas e trinta minutos). Data da realização da quarta 
sessão pública: Será dia 18 de maio de 2020. Modalidade: Tomada de Preços Nº 005/2020. Tipo 
de julgamento: Menor preço global. Repartição/Setor Interessado: Secretaria Municipal de Educa-
ção. Objeto:Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma 
da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz, localizada no Município de Coremas, conforme plano de 
trabalho e projeto básico do Termo de Convênio 0470/2019 celebrado com a Secretaria de Estado 
da Educação. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informa-
ções: No horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail da CPL 
só para recebimentos de recursos:coremascpl.recurso@gmail.com. E-mail da CPL para outros 
assuntos:prefeituradecoremas.pb1@gmail.com. Edital: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-
-documentos.htm ou www.tce.pb.gov.br. Recomendações do Presidente da CPL: a) Os interessados, 
durante sua permanência na sala (Auditório) fiquem a uma distante mínima uns dos outros de 1,5 
(Um metro e meio); b) Os interessados maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, 
que compõem risco de aumento de mortalidade pela COVID-19, poderá nomear um procurador; c) 
No dia da realização da Sessão Pública, terão acesso até o limite de 20 (Vinte) pessoas, incluindo 
nesta conta, os membros da mesa julgadora, os credenciados e outros; d) Pessoas com sintomas 
(Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça/cordo e com dificuldade de respirar), poderá nomear um 
procurador; e) É obrigatório para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública 
usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.

Coremas/PB, 27 de abril de 2020. 
Gildemarcos Diogenes Gurgel

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOVO AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, torna público que realizar através da CPL um certame licitatório. 

Local onde será realizada a terceira sessão pública:  Rua Maria Alves Barbosa, Nº S/N, Bairro: 
Centro, CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Hora de 
início da terceira sessão pública para recebimento e abertura dos novos envelopes de habilitação 
e proposta preços: Será às 10h:30min. (Dez horas e trinta minutos). Data da realização da terceira 
sessão pública: Será dia 18 de maio de 2020. Modalidade: Tomada de Preços Nº 007/2020. Tipo de 
julgamento: Menor preço global. Repartição/Setor Interessado: Secretaria Municipal de Educação. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na construção 
de praça pública no Bairro Cruz da Tereza, Zona urbana do Município de Coremas, onde será usado 
recursos próprios (Lei Municipal nº 206/2019 de 30/12/2019). Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: No horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos:coremascpl.recur-
so@gmail.com. E-mail da CPL para outros assuntos:prefeituradecoremas.pb1@gmail.com. Edital: 
www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos.htm ou www.tce.pb.gov.br. Recomendações do 
Presidente da CPL: a) Os interessados, durante sua permanência na sala (Auditório) fiquem a uma 
distante mínima uns dos outros de 1,5 (Um metro e meio); b) Os interessados maiores de 60 anos e 
os portadores de doenças crônicas, que compõem risco de aumento de mortalidade pela COVID-19, 
poderá nomear um procurador; c) No dia da realização da Sessão Pública, terão acesso até o limite 
de 20 (Vinte) pessoas, incluindo nesta conta, os membros da mesa julgadora, os credenciados e 
outros; d) Pessoas com sintomas (Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça/cordo e com dificuldade 
de respirar), poderá nomear um procurador; e) É obrigatório para todas as pessoas durante sua 
permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.

Coremas/PB, 27 de abril de 2020. 
GildemarcosDiogenes Gurgel

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2020  
A Prefeitura Municipal do Caturité através da comissão permanente de licitação abaixo transcrito 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados o ADIAMENTO do seguinte – TOMADA DE PRE-
ÇO nº. 004/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DA 
COMUNIDADE DE SERRARIA NO MUNICIPIO DE CATURITÉ - PB. considerando a readequação 
do projeto técnico. Fica adiada “sine die” a sessão que estava marcada para o dia 13/05//2020 às 
09h00min (Horário Local).

Caturité, 28 de Abril de 2020
Helder Francisco Nunes

Presidente
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Ariosvaldo Batista, s/n - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:30 horas do dia 15 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo tipo: 
passeio, destinado ao Gabinete da Câmara Municipal de Curral de Cima - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 24 de Abril de 2020
Wanderson Clayton da Silva Feitosa

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2020
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão Presencial nº 003/2020, 

que tem como objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, não 
houve manifestação de interessados, sendo declarada a licitação DESERTA. Maiores informações 
pelo telefone 83-3372-2246/2447.

Cuité/PB, em 28 de abril de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de Material de Construção diversos, destinado a esta Prefeitura 
e ao Fundo Municipal de Saúde deste Município.

A Pregoeira Oficial convoca o licitante remanescente, na ordem de classificação para compa-
recimento das seguintes empresas: COSTA E NASCIMENTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA e IRMÃOS TRAJANO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, classificadas em 02° 
lugar do certame, para assinatura do contrato. A contratação se dará nas mesmas condições pro-
posta pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o 
ato convocatório, conforme Art. 64, § 2 da Lei de Licitações - Lei 8666/93. Informamos ainda que 
os mesmos terão o prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato. Caso não aceite, será lançado imediatamente um novo certame para aquisição desses 
itens remanescentes. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - 
Centro - Cuité de Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 99342-2582.

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de abril de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de 

construção de uma Academia de Saúde, no Município de Dona Inês. RECURSOS CONVÊNIO: 
11420.4560001/18-001. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Dona Inês:15.150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 
10.301.0171.1051 - CONST/AMPL/RECUP DE ACADEMIA DE SAÚDE/1215 TRANS. FUNDO A 
FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO. ELEMENTO 
DE DESPESA: 4490.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONVÊNIO 11420.4560001/18-001 - MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE. VIGÊNCIA: até 28/07/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00020/2020 - 28.04.20 - CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI 
- R$ 125.768,36.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00003/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos psicotropicos para atender as necessidades do Hospital Municipal, Policlínica e Samu 
deste Município; ADJUDICO o seu objeto a: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 48.629,08; 
DROGAFONTE LTDA - R$ 82.011,68.

Esperança - PB, 22 de Abril de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00003/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos psicotropicos para atender as necessidades do Hospital Municipal, Policlínica e 
Samu deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 48.629,08; DROGAFONTE LTDA - R$ 82.011,68.

Esperança - PB, 22 de Abril de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00003/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Medicamen-

tos Psicotropicos para Atender as Necessidades do Hospital Municipal, Policlínica e Samu Deste 
Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Cirurgica Montebello 
Ltda - CNPJ 08.674.752/0001-40. Drogafonte Ltda - CNPJ 08.778.201/0001-26. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min 
Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

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

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material para distribuição gratuita (kit de enxoval de bebê), para atender 

as mães gestantes deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº 
AD00004/2020 - Ata de Registro de Preços nº 00040/2019, decorrente do processo licitatório mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 00031/2019, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 10.010-FUNDO MUNIC DE ASSIST E 
SERVICO SOCIAL 10010.08.122.2001.2034 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 001. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT 
Nº 00092/2020 - 09.04.20 - WWW COMERCIAL EIRELI - R$ 210.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 38.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 09 (nove) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 259/2019 datado de 11/04/2019 e com término de vigência em 11/04/2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de empresa ou Pessoa Física 
para realizar Serviços de Assessoria Técnica para Acompanhamento, Fiscalização e Adequação 
de Contratos e Convênios da Secretaria de Saúde, Monitoramento Interno da Atenção Básica e de 
Setores de Média e Alta Complexidade.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – FERNANDA MACE-
DO DE CASTRO. CONTRATADA: MARIA DO ROSÁRIO DE MORAIS SANTOS SILVA – CPF: 
587.740.334-68

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de caráter de urgência e serviços continuados.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 07/04/2020
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: Dezembro de 2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MÁSCARAS MODELO PFF2 PARA USO DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00011/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e GRADUAL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI- R$ 6.000,00 – Seis Mil Reais - CT Nº 00257/2020 – 27.04.2020

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00011/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00011/2020, que 
objetiva: AQUISIÇÕES DE MÁSCARAS MODELO PFF2 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - R$ 6.000,00 – Seis Mil Reais.

Guarabira - PB, 27 de Abril de 2020.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
Objeto: Contratação de empresa para implantação de pavimentação em vias publicas ruas Pedro 

Menezes Sobrinho e Zé Maia na sede do município de Imaculada. Licitantes Habilitados: Constru-
tora J. Galdino eireli; ELF Teixeira Construções e Serviços Eireli EPP; JMSV Construções Eireli; 
Somos Construções Eireli. Licitantes Inabilitados: Construtora BetagamaEireli; Torres e Andrade 
Construções, Pré-Moldados e Serviços Ltda. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 08/05/2020, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Imaculada - PB, 28 de abril de 2020.
GLEITON CARMO SILVESTRE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Aquisição de material 
de construção, elétrico e pintura com entrega parcelada destinado a manutenção de diversas 
secretarias do município. Homologo o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAULA 
N. S. DE ANDRADE - CONSTRUÇÕES - R$ 362.094,20.

Imaculada - PB, 20 de abril de 2020.
ALDO LUSTOSA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material de construção, elétrico e pintura com entrega parcelada desti-
nado a manutenção de diversas secretarias do município. Fundamento legal: Pregão Presencial nº 
00010/2020. Dotação: Previsto no orçamento vigente. Vigência: até o final do exercício financeiro 
de 2020. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT Nº 022/2020 - 23.04.20 - 
PAULA N. S. DE ANDRADE - CONSTRUÇÕES - R$ 362.094,20.

Imaculada - PB, 23 de abril de 2020.
ALDO LUSTOSA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento de refeições, destinados a diversas Secretárias a medida de suas 

necessidades do município de Igaracy-PB e o Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00010/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 
GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 
DA PREFEITO, 017 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 
03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 029 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 049 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 072 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 06.000 SECRETARIA 
DE SAÚDE, 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE - FUS, 094 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 
606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 186 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1013 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08.001 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNAS, 208 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 319 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 356 3390.39 00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00018/2019 - 19.02.19 
- ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 - R$ 45.560,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática em geral, no 

município de Igaracy-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 
2025 INCREMENTO FINANCEIRO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, 127 4490.52 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00036/2020 - 28.04.20 - CARLOS 
ANTONIO LACERDA 04137150435 - R$ 57.180,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
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: Dispensa de Licitação nº DV00010/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 
122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 019 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 03.000 SECRETARIA DE 
ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMI-
NISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 032 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 054 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 073 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 06.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, 092 3390.39 
00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE 
MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 189 3390.39 00 001 OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 
1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 212 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 260 3390.39 
00 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 09.000 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, 323 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, 
10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE CULTURA, 364 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00039/2020 - 28.04.20 - JONAS QUEIROZ DE SOUZA 
02721769405 - R$ 11.700,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para construção de sistema de abasteci-
mento d’água composto por captação e sistema simplificado, na Comunidade Jacaré.LICITANTES 
HABILITADOS:CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: CNPJ: 02.287.686/0001-
79- JMR CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 08.686.945/0001-10- PLANENG ENGENHARIA LTDA 
- CNPJ: 27.700.986/0001-69.Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - 
Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: 
licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 28 de Abril 2020
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33004/2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Tendo em vista a declaração de vencedor do Processo Administrativo 
n.º 2020/029327, referente ao Pregão Eletrônico nº 33004/2020 neste processo, ADJUDICO, nos 
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 4.985/03 de 18 de novem-
bro de 2003, Decreto Municipal nº 5.716/2006, Decreto Municipal nº 7.884/2013; Lei Municipal 
nº 10.431/2005, a contratação de serviços especializados para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODER-
NIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS 
EM JOÃO PESSOA, no valor global de R$ 141.959,04 (cento e quarenta e um mil novecentos 
e cinquenta e nove reais e quatro centavos), sendo os seguintes valores por lote: R$ 33.005,72 
(trinta e três mil cinco reais e setenta e dois centavos) para o lote 01, R$  31.000,46 (trinta e um 
mil e quarenta e seis reais) para o lote 02, R$  31.002,71 (trinta e um mil dois reais e setenta e um 
centavos) para o lote 03, R$  24.281,46 (vinte e quatro mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta 
e seis centavos) para o lote 04 e R$  22.668,69 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e 
sessenta e nove centavos) para o lote 05 a empresa MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, 
CNPJ.: 01.088.740/0001-94.

João Pessoa, 28 de abril de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves
Pregoeiro Oficial/SEPLAN-PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33004/2020

HOMOLOGO a licitação na modalidade pregão eletrônico nº 33004/2020, Processo Administrativo 
nº 2020/029327, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANU-
TENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, 
ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS EM JOÃO PESSOA, com base 
no Relatório do pregoeiro oficial no Valor de R$ 141.959,04 (cento e quarenta e um mil novecentos 
e cinquenta e nove reais e quatro centavos), sendo os seguintes valores por lote: R$ 33.005,72 
(trinta e três mil cinco reais e setenta e dois centavos) para o lote 01, R$  31.000,46 (trinta e um 
mil e quarenta e seis reais) para o lote 02, R$  31.002,71 (trinta e um mil dois reais e setenta e um 
centavos) para o lote 03, R$  24.281,46 (vinte e quatro mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta 
e seis centavos) para o lote 04 e R$  22.668,69 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e 
sessenta e nove centavos) para o lote 05 a empresa MOC SERVIÇOS DE CONSTRUCAO LTDA, 
CNPJ.: 01.088.740/0001-94.

João Pessoa, 28 de abril de 2020.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09026/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2019/069278
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, EM ATEN-

DIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como no Decreto Municipal 
nº. 7.884/2013, Decreto 9.280/2019 e Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO o Parecer 
emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima identificado, em 
favor da empresa BABINSKI BOLSAS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.106.828/0001-57, 
a qual foi vencedora do ITEM 01 (Mochila escolar com carrinho), com valor unitário de R$ 55,00 
(cinquenta e cinco reais), cujo valor total do item é de R$ 805.805,00 (oitocentos e cinco mil e 
oitocentos e cinco reais). O valor total do item perfaz o valor global de R$ 805.805,00 (oitocentos e 
cinco mil e oitocentos e cinco reais). Em consequência, fica convocado o proponente para assinatura 
da Ata de Registro de Preços, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 28 de abril de 2020.
Edilma da Costa Freire

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
OBJETO: aquisição parcelada de materiais odontológico, destinados à manutenção das unidades 

de saúde do Município
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público que a reunião para análise das propostas, 

lances e habilitação do Pregão nº 011/2020 que aconteceria no dia 29 de abril de 2020 as 09h00min 
horas ocorrerá no dia 14 de maio de 2020 as 09h00min. A alteração se faz tendo em vista as medi-
das de proteção ao combate do COVID-19 evitando aglomerações. A reunião ocorrerá na sala da 
CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mari. Maiores informações através do e-mail; cpl.
mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-
-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 27 de abril de 2020.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO
TOMADA DE PREÇO – 0007/2019

O aditamento do supracitado contrato refere-se ao Processo Licitatório nº 00028/2019, modali-
dade Tomada de Preços nº 00007/2019, tendo por OBJETO: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia para prestação de serviços de reforma da praça Manoel Catarino da Silva no Município 
de Natuba/PB, conforme Proposta nº 027576/2017. DA MOTIVAÇÃO: Prorrogação do prazo de 
vigência do contrato primitivo. DA CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Natuba/PB - CNPJ: 
09.072.448/0001-95; DO CONTRATADO: MY SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ 
nº 26.092.337/0001-60; DO CONTRATO: Contrato nº 00045/2019; DO PERÍODO: o prazo a ser 
aditado será de 06 (seis) meses, iniciando a partir de 25/04/2020 a 25/10/2020. 

Natuba, 28 de Abril, de 2020.
JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020

Aplicação de penalidade a empresa S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 26.889.181/0001-42, 
localizada na Av. A, S/N – DOM HELDER CÂMARA – GARANHUNS – PE, de acordo com o art.7º 
da Lei 10.520/2002, art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93 e. Aplicação de penalidade que segue: III – sus-
pensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal de Riacho de Santo Antonio – PB, por prazo de 01(um) ano e 06 (seis) meses a contar de 
sua publicação. O processo está a disposição dos interessados nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 
horas, na sala da CPL, Rua José Matias, 31, Centro, Riacho de Santo Antonio – PB.

Riacho de Santo Antônio - PB, 24 de Abril de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE CONVOCAÇÃO 2º CLASSIFICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

O Município de Riacho de Santo Antônio – PB, através da Pregoeira, torna público aos inte-
ressados, e em especial aos participantes do Pregão Presencial nº. 003/2020, conforme sessão 
ocorrida nodia 31/01/2020, e, tendo em vista que a empresa vencedora dos itens 7,17,31,40,41
,49,55,57,62,65,68,73,82,86,88,89,90,106,107 e 134, não compareceu para assinar o contrato 
dentro do prazo consignado em convocação publicada na edição do 07/03/2020, pág. 52 do Diário 
Oficial do Estado e Jornal a União pág. 28. A Empresa S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 
26.889.181/0001-42, não manifestou qualquer intenção de fazê-lo, ficando portanto, diante da 
omissão, caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas. Amparadasna Legislação ficam convocadas as Empresas classificadas 
em 2º lugar para os referidositens, já devidamente habilitadas nos autos, para comparecerem  a sala 
de Licitações do Município até o dia 07/05/2020 às 09h00, e manifestar seu interesse de contratar 
os itens remanescentes. Caso não aceitem será convocado 3º classificado e assim sucessivamente 
até a conclusão do processo. Informações: E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com

Riacho de Santo Antônio - PB, 27 de Abril de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RI0 DO PEIXE
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO 00002/2020 DO CONTRATO 00004/2020, CELEBRADO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E A EMPRESA MUNDO NOVO 
COMERCIO DE PETROLEO – ME CNPJ 18.392.453/0001-76, QUE ALTERA OS VALORES DO 
COMBUSTIVEIS, (DIESEL S10, DISESL S500 EGASOLINA).

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 28 DE ABRIL DE 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO 
DE SOLEDADE-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. 
E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 27 de Abril de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo per-
tinente para executar a construção de Unidade Básica de Saúde - UBS PORTE I, no Município de 
Solânea/PB. Recursos: PROPOSTA Nº 13857.317.0001/19-002-MIN.SAÚDE. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 23 de Abril de 2020
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios (cestas básicas), para atender as famílias em situação de insegurança alimentar ou 
vulnerabilidade social, diante da situação de emergência decretada em virtude do COVID - 19, 
neste Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 140.700,00.

Solânea - PB, 24 de Abril de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (cestas básicas), para atender as famílias em 

situação de insegurança alimentar ou vulnerabilidade social, diante da situação de emergência 
decretada em virtude do COVID - 19, neste Município de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00025/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:07:00 - 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - 08.244.2015.2059 - ELEMENTO 
DE DESPESA - 3.3.90.32.99 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00197/2020 - 24.04.20 - MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 140.700,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2020, que objetiva: Aquisição de Hortifru-
tigranjeiros (carnes, frango, peixes, queijos, ovos e embutidos) para o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, SAMU e Secretarias desta Prefeitura de Solânea/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALMIR ZECA DA SILVA ME - R$ 72.215,00; 
PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 90.791,00; VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE - R$ 68.960,00. 
Convocamos as empresas vencedoras 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

Solânea - PB, 27 de Abril de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO-PB.
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2020-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no 
art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem como 
toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Re-
gistro de Preço do tipo menor preço em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
Sobrado, no dia 12 de Maio de 2020 as 12:00, tendo como objetivo: Eventual Aquisição Parcelada 
de Recarga de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) e Água Mineral Natural em garrafões de 20 
litros destinados a manutenção das secretarias municipais. A reunião ocorrerá na sala da COPELI 
o prédio sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, na rua Manoel de Sales, 178, centro, sobrado 
– PB, CEP: 58.342-000. Para maiores informações através do e-mail: cplsobrado@gmail.com 

Sobrado - PB, 28 de Abril de 2020.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Getúlio Vargas, 143 - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 18 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis 
mediante requisição diária e periódica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (.) .. Edital: www.cmsape.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 27 de Abril de 2020
LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Tomada de Preços n° 004/2020
Processo nº 065/2020

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO 
E MONITORAMENTO DAS OBRAS DEMANDADAS À SEINFRA, SANTA RITA/PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público aos interessados que por força da pandemia do Coronavírus (Covid-19), suspende a To-
mada de Preço em epígrafe, ressalvando a necessidade de priorizar açõesque tenham o condão 
de deliberar acerca dos assuntos e matérias referente a pandemia Covid-19.Em ocasião propícia 
o referido certame será republicado.

Santa Rita, 27 de abril de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

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

Pregão Eletrônico nº 001/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de São José de Piranhas-PB, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura das 
propostas: dia 13 de Maio de 2020 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço 
eletrônicowww.tce.pb.gov.bree-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 28 de Abril de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
Termo Aditivo Nº 01 do Contrato de Nº 0003/2019. Partes Câmara Municipal de São Seb. de 

Lagoa de Roça e RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME. CNPJ: 17.652.103/0001-39, 
decidiram as partes contratantes assinar o presente termo aditivo o qual se regerá pelas cláusulas e 
condições seguintes:Objeto: prestação de serviços de locação do sistema, programa de contabilidade 
pública - empenho, sub-empenho, conciliação bancária, relatórios de receitas e despesas orçamen-
tárias e extra orçamentária, elaboração PPA, LDOe LAO, RGF, RREO, balancetes, PCA, relatórios 
exigidos pelo TCE de acordo com o MCASP e o PCAPS. Portal da transparência –Programa de 
folha- SEFIP, RAIS, DIRF, MANAD, RPPS, SIPREV, SP CONSIG.Fundamento Legal: Com Fulcro No 
Art. 57, II, §§1º e 2º da Lei 8666/93 DV Nº 00002/2019/CMSSLR.: Recursos Próprios:01.000/01.010.  
01010.01.031.2001.2001 – 3390.39.0000. Objeto do Aditivo: Refere-se à prorrogação por mais 12 
Meses a contar do dia 02/05/2020. Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas.Assinam Fabio dos 
Santos Almeida e RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2020

A Comissão Permanentede Licitação daPrefeitura Municipal de São João do Tigre, através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre, TORNA PÚBLICOe comunica aos interessados que se encontra aberta àlicitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICOnº. 001/2020, cujo objeto aAQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO TIGRE.
DATA DA ABERTURA: 11 DE MAIO DE 2020, ÀS 08H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no 
horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:(83) 3352-1122. Local: 
www.comprasgovernamentais.gov.br/Nº da UASG: 980454/Edital: www.comprasgovernamentais.
gov.b /e-mail: sjtigre@hotmail.com e ainda www.tce.pb.gov.br.

São João do Tigre-PB, 28 de Abrilde 2020.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Tigre, através 
do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 002/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO TIGRE. 
DATA DA ABERTURA: 12 DE MAIO DE 2020, ÀS 08H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no 
horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone (83) 3352-1122. Local: 
www.comprasgovernamentais.gov.br/Nº da UASG: 980454/Edital: www.comprasgovernamentais.
gov.b / e-mail: sjtigre@hotmail.com e ainda www.tce.pb.gov.br.

São João do Tigre-PB, 28 de Abril de 2020.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Tigre, através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de São João 
do Tigre, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 003/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 
E DERIVADOS DE PETRÔLEO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO 
JOÃO DO TIGRE. DATA DA ABERTURA: 11 DE MAIO DE 2020, ÀS 14:00H (HORÁRIO LOCAL). 
Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone (83) 
3352-1122. Local: www.comprasgovernamentais.gov.br/Nº da UASG: 980454/Edital: www.compras-
governamentais.gov.b / e-mail: sjtigre@hotmail.com e ainda www.tce.pb.gov.br.

São João do Tigre -PB, 28 de Abril de 2020.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO 003/2020
Nº CONTRATO 080/2020

CONTRATADO: SOMOS CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ n 35.042.630/0001-03.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO 
DE OBRA DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS-
PÚBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE.

Valor Global: R$ 245.530,34(duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e trinta reais e trinta 
e quatro centavos).

Data do Contrato: 28 de abril de 2020.
Vigência: 08(oito) meses a contar da assinatura da ordem de serviços.

Serra Grande – PB, 28 de abril 2020
JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

- REPUBLICAÇÃO – 
Para a inserção da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

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

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

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

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

FOXLUX Und 200 1,48 296,00

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

TAF und 30 30,00 900,00

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

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

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

O U R O -
LUX Und 30 26,00 780,00

26
Fi ta  Crepe Es t re i ta  c /5mts , 
normatizado(a) [ABNT] e com selo 
de aprovação do INMETRO.

ADERE und 60 2,96 177,60

28

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

FOXLUX Rl 100 3,51 351,00

31
I n t e r r u p t o r  0 1  t e c l a  1 0 a , 
normatizado(a) [ABNT] e com selo 
de aprovação do INMETRO.

RADIAL und 150 2,79 418,50

36
L â m p a d a  d e  l e d  d e  2 0 w, 
normatizado(a) [ABNT] e com selo 
de aprovação do INMETRO.

BLUME-
NAU Und 150 15,56 2.334,00

42 Luminária de led de 100w BLUME-
NAU Und 30 96,89 2.906,70

43 Luminária de led de 150w BLUME-
NAU Und 30 149,90 4.497,00

48

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

VOLTIM und 50 3,10 155,00

49

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

VOLTIM und 50 3,90 195,00

TOTAL 13.459,30
 

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

6
Cabo 16mm(bobina aberta) multi-
plex, normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

TECNOFIO Mts 300 2,60 780,00

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

TECNOFIO mts 500 1,99 995,00

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

TECNOFIO Mts 1200 0,22 264,00

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

ROMAZI Und 150 5,30 795,00

37
L âmpada  de  l ed  de  25w, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

KIAN und 200 26,70 5.340,00

40

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

KIAN Und 200 79,60 15.920,00

TOTAL 24.094,00
 

VENCEDOR: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 32.617.419/0001-83
Obs.: apresentou-se após o prazo (23/04/2020) para assinatura, justificou a pandemia do 
COVID19, onde foi acatado pela Administração.
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

7

Cabo 25mm (pa-
d r ã o  e n e r g i z a ) 
para rede t r i fás i -
ca, normatizado(a) 
[ABNT] e com selo 
de aprovação do IN-
METRO.

LAMESA/MULT25 Mts 500 8,74 4.370,00

32

Interruptor  de 03 
sessões  -  tec las 
10a, normatizado(a) 
[ABNT] e com selo 
de aprovação do IN-
METRO.

PLUZIE/IDEALE und 150 5,73 859,50

TOTAL 5.229,50
 

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

5

C a b o  1 0 m m  r í g i d o , 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INME-
TRO.

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

13
Cabo f lexíve l  de 4,0mm, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INMETRO.

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

19

Conector de derivação cunha, 
tipo II - verde - Característica: 
CARACTERÍSTICA: CONEXÃO 
POR EFEITO MOLA, DE FÁCIL 
INSTALAÇÃO E REMOÇÃO, 
SEM USO DE FERRAMEN-
TAS ESPECIAIS. APLICAÇÃO: 
REDE DE ENERGIA BAIXA 
TENSÃO (ATÉ 1KV), ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA E OUTRAS 
FINALIDADES; MATERIAL: 
FABRICADO EM LIGA DE 
COBRE, FORNECIDO COM 
COMPOSTO ANTI-ÓXIDO IN-
TELTROX; ACABAMENTO: 
ESTANHADO; NORMA: NBR-
5370 / ANSI C119,4.

STILL und 200 2,20 440,00

20

Conector de derivação cunha, 
tipo III - vermelho - Caracterís-
tica: CARACTERÍSTICA: CO-
NEXÃO POR EFEITO MOLA, 
DE FÁCIL INSTALAÇÃO E 
REMOÇÃO, SEM USO DE 
FERRAMENTAS ESPECIAIS. 
APLICAÇÃO: REDE DE ENER-
GIA BAIXA TENSÃO (ATÉ 1KV), 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OU-
TRAS FINALIDADES; MATE-
RIAL: FABRICADO EM LIGA 
DE COBRE, FORNECIDO COM 
COMPOSTO ANTI-ÓXIDO IN-
TELTROX; ACABAMENTO: 
ESTANHADO; NORMA: NBR-
5370 / ANSI C119,4.

STILL und 200 1,75 350,00

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

25

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

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

27

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

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

30

Interruptor + tomada 10a, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INME-
TRO.

RADIAL Und 150 3,80 570,00

34

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

RADIAL Und 150 3,80 570,00

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

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

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

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

TOTAL 7.036,40
 

VENCEDOR: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 18.100.267/0001-16
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

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

PISA und 200 0,75 150,00

2

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

MAPRETRON Und 600 3,50 2.100,00

4

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

NITROLUX Und 200 1,45 290,00

8

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

COPPERCA-
BOS Mts 500 2,20 1.100,00

9

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

COPPERCA-
BOS Mts 500 2,30 1.150,00

12

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

TECNOFIOS Mts 1000 0,60 600,00

14

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

TECNOFIOS mts 300 3,60 1.080,00

15

Cabo PP 4x4mm r íg ido, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INME-
TRO.

TECNOFIOS mts 300 6,45 1.935,00

17

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

STRAHL und 20 98,00 1.960,00

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

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

24

D is jun to r  t r i f ás i co  60a , 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INME-
TRO.

TRAMONTI-
NA Und 20 27,00 540,00

29

H a s t e  p a r a  a t e r r a m e n -
to 2,00cm, normatizado(a) 
[ABNT] e com selo de aprova-
ção do INMETRO.

OLIVO und 20 14,00 280,00

35

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

EMPALUX und 150 11,90 1.785,00

38

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

NITROLUX und 100 25,00 2.500,00

39

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

NITROLUX Und 200 34,00 6.800,00

41

Lâmpada de led modelo/marca 
AAA ou Bulbo 6500k de 80w, 
com temperatura de cor de 
6500k, para base e-27, tensão 
100-240w bivolt, fluxo luminoso 
3600lm, freqência de 50/60hz, 
com dimensões aproximadas 
de 205 x 118mm, com ângu-
lo de abertura de aproxima-
damente de 270º, com vida 
útil de no mínimo 25000h, 
normatizado(a) [ABNT] e com 
selo de aprovação do INME-
TRO.

NITROLUX Und 100 100,00 10.000,00

44

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

OLIVO Und 200 14,90 2.980,00

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

LUMIFEIDER und 100 36,90 3.690,00

46

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

PISA und 200 5,40 1.080,00

47
Relé fotocélula nf, normatizado(a) 
[ABNT] e com selo de aprovação 
do INMETRO.

MAPRETRON Und 600 9,80 5.880,00

52

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

FIBERMAX Und 2 716,00 1.432,00

TOTAL 47.450,00

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

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

2 6º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 600 6,77

4 2º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 200 1,50

5 2º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 600 3,15

11 6º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 1200 0,75

12 4º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 1000 1,07

13 5º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 1000 1,94

14 6º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 300 5,99

15 5º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 300 12,74

17 3º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 20 117,76

24 3º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 20 28,00

25 6º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 400 3,16

27 3º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 20 12,22

29 5º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 20 21,66

30 4º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 150 6,26

32 3º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 150 7,99

EXCLU-
SÃO

- INVIA-
BILI-

DADE 
ENTRE 

O 
PREÇO 

DO SEU 
ULTIMO 
LANCE 
COM O 
PREÇO 

DO 1º 
COLO-
CADO.

33 4º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 150 7,99

34 4º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 150 5,99

37 3º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 200 35,16

38 5º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 100 37,20

39 5º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 200 61,10

40 6º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 200 116,20

41 6º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 100 156,12

47 5º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 600 14,66

51 3º
ACSA COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI

36015508000100 30 5,55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOSE DE SOUSA MACHADO
Prefeito

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 036/2020

REGISTRO Nº 20-00409-5
OBJETO: MANUTENÇÃO DA SEDE DA SUPLAN, EM JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 19 de maio de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 28 de abril de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 – 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 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, 
destinado ao FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS – FDRH/
ESPEP, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº  20-00273-5
                                                                                                          João Pessoa, 28 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO 

 PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2020 - 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 15/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, destinado ao 
COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES – CPAM, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro CGE Nº 20-00280-9.
João Pessoa, 27 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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