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Estado e municípios unem 
forças contra o coronavírus
Governador João Azevêdo, prefeitos de JP e CG e Famup fortalecem o diálogo para definir novas ações durante pandemia. Página 13
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Seis tripulantes de um navio atracado no Porto 
de Cabedelo testaram positivo para covid-19 e 
um foi removido para hospital de JP. Página 3

Maternidade Frei Damião realiza primeiro parto em 
paciente com suspeita de coronavírus. Página 5

Sete Unidades de Suporte Avançado foram dis-
ponibilizadas pelo Governo para o transporte 
de pacientes com quadro grave. Página 5
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Opinião

Panelas: a repercussão 
dos pronunciamentos

Martinho Moreira Franco

“Gravado em 1979, o samba de Paulinho da Viola parece 
ter sido escrito para os dias atuais. Confiram a estrofe 
de abertura: ‘Você sabe que a maré/ Não está moleza 
não/ E quem não fica dormindo de touca/ Já sabe da 
situação/ Eu sei que dói no coração/ Falar do jeito que 
falei/ Dizer que o pior aconteceu/ Pode guardar as 
panelas/ Que hoje o dinheiro não deu”. Página 2

Brasil-Mundo

Barrado STF suspende nomeção de Alexandre Ramagem para 
a Polícia Federal e Bolsonaro o coloca de volta na Abin. Página 14
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A crise em números
MORTES

NO BRASIL MORTES

NO MUNDO

MORTES

814
78.162
3.170.335

62
5.466

224.708
*Dados confirmados até as 21h de ontem
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CASOS

CASOS

Esportes
Foto: Divulgação

Sem perspectiva Jogos de futebol na PB só 
deverão voltar com aval dos órgãos de saúde. Página 16

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Pesquisa De acordo com da-
dos divulgados ontem pelo IBGE, a 
Paraíba é o terceiro estado do Nor-
deste com o maior número de domi-
cílios conectados à internet. Página 8

Paraíba

Antes de conversar com os prefeitos, o governador João Azevêdo 
participou de uma reunião com o ministro da Saúde, Nelson Teich, 

na qual obteve a garantia de que a distribuição de recursos por 
estados para o combate ao coronavírus será modificada. Página 13



Parece não ter limites o descaso do presidente Jair Bolsonaro para 
com o drama que milhares de pessoas, em todo o país, estão vivendo em 
virtude da pandemia do novo coronavírus. Aliás, descaso não, desprezo 
mesmo. Não há outra palavra para definir a postura do presidente em 
relação à memória dos que morreram e à dor, somada aos constrangi-
mentos, de seus familiares.

Não há nada que justifique tanta frieza, da parte de Bolsonaro, le-
vando-se em consideração, por exemplo, as cenas chocantes de pacien-
tes agonizando em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo, ou de 
corpos sendo sepultados em valas comuns - às vezes, como aconteceu 
recentemente no Amazonas, pelos próprios familiares, utilizando ferra-
mentas improvisadas às pressas. 

O que vale mais, a vida de milhares de pessoas ou a reeleição de 
Bolsonaro? Pelo que o presidente evidencia, por meio de palavras, atos 
e esgares, pouco importa que cem ou trezentas mil pessoas morram, em 
todos os quadrantes do país, desde que a economia nacional não desmo-
rone, levando de roldão seus planos de permanência, por mais quatro 
anos, no Palácio do Planalto.

Na verdade, a cada dia que passa se torna mais transparente que o 
governo de Bolsonaro, na prática, implodiu por si próprio. Não há mais 
sustentabilidade, em um regime democrático, quando o chefe do Exe-
cutivo entra em rota de colisão com o Congresso Nacional e o Supremo 
Tribunal Federal (STF), entre outras instituições que lastreiam o Estado 
Democrático de Direito.

Ao fazer alusão a sangue e armas indiretamente em seus discur-
sos, ou diretamente quando vai a um estande de tiro, Bolsonaro esta-
ria dando o recado de que não vai entregar o cargo de bandeja. O pre-
sidente irá até as últimas consequências, caso seja instado, por força, 
por exemplo, de uma ação de impedimento, a deixar o Planalto? Eis a 
pergunta que não quer calar.

É provável, também, que a análise da deposição de Bolsonaro se pro-
longue até o final da atual situação de crise. Para os interessados em vê-
-lo longe do poder, seja dentro de palácios, seja dentro de quartéis, este 
talvez não seja o momento ideal para testá-lo. Importa agora a união de 
esforços, para evitar que a covid-19 continue matando brasileiros. Bol-
sonaro não perderia por esperar. 
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Sinfonia mal-acabada

 Apenas uma singela 

abordagem de natureza 

formal sobre a relação entre 

som e imagem na TV   

 Crônica  Martinho Moreira Franco 
martinhomoreira.franco@bol.com.br

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

O Tribunal de Justiça da Paraíba 
alcançou o primeiro lugar entre 
os 12 tribunais considerados de 
pequeno porte do país, no tocan-
te à quantidade de despachos 
proferidos, atesta levantamento 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). O Painel de Produtividade 
Semanal – Covid-19/CNJ regis-
trou um total de 107.310 despa-
chos emitidos pelo TJPB, de 16 de 
março a 26 de abril deste ano.

Primeiro lugar
O governador João Azevêdo 
prevê que parte da população 
vai continuar adotando medidas 
preventivas, quando a pandemia 
for superada. “O uso de másca-
ras vai se tornar frequente, mes-
mo após a passagem da pan-
demia, sobretudo para aquelas 
pessoas do grupo de risco”. Na 
próxima semana, o governo ini-
cia a distribuição de 3 milhões de 
máscaras com a população.

“Estamos subindo essa ladeira ainda 
[da pandemia]. As medidas só serão 
tomadas baseadas em números [dados 
científicos]”, explicou o governador João 
Azevêdo, ontem, quando indagado 
acerca das adequações a serem feitas 
nos decretos relacionados ao combate 
ao coronavírus. Ele disse que até 5 de 
maio haverá a obrigatoriedade para o 
uso de máscaras em espaços públicos.   

“estamos subindo a ladeira”

ações malsucedidas comProvam:
reabrir comércio é agravar a crise

aPós a Pandemia

As ações malsucedidas em cidades do Brasil e do mundo, no que tange ao enfrentamento da pan-
demia do coronavírus, servem de exemplo para gestores que não pretendem ceder às pressões 

para a reabertura generalizada do comércio. Eis, em síntese, a essência da entrevista concedida 
ontem pelo governador João Azevêdo (foto) a uma emissora de TV, em que voltou a defender o 
isolamento social e a dizer que, de modo imediato, não é possível fazer uma previsão de quando 
haverá uma reabertura total das atividades econômicas. Porém, afirmou que, no novo decreto a 

ser emitido até o final de semana, “um ou outro setor poderá ser liberado” – citou como exemplo, 
o de empresas que fazem manutenção de piscinas, cujo trabalho pode evitar a proliferação 

de mosquitos causadores da dengue e da chikungunya. Na edição de ontem, a coluna 
registrou o apelo do secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, para aqueles 

que defendem a reabertura do comércio: “Não queiram que a Paraíba se torne 
Manaus”, disse, referindo-se à capital do Amazonas, onde a rede de saúde 

está em colapso, devido à falta de leitos de UTI. O governador João Aze-
vêdo, por sua vez, citou Santa Catarina, onde os shoppings foram reabertos 
e “os números [de covid-19] quase triplicaram [em Blumenau]”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A declaração de Bolsonaro a repórteres – “E, daí? 
Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não 
faço milagres” – quando questionado sobre o 
aumento das mortes por covid-19, gerou revolta, 
aqui e alhures. “É desprezível. Consegue extra-
polar os níveis de insensibilidade, de desrespeito 
à vida humana, sua fala é uma excrescência”, 
reagiu o senador Veneziano Vital do Rego (PSB).  

uma excrescência, diz veneziano
sobre declaração de bolsonaro

dificuldades financeiras

“o melhor remédio”

Presidente da Federação das Associações dos 
Municípios da Paraíba (Famup), George Co-
elho voltou a dizer ontem que os municípios 
menores estão com mais dificuldades finan-
ceiras, por conta da queda de receita: “72% 
dos municípios são de pequeno porte, depen-
dem, praticamente, dos repasses da União [do 
FPM] e do Governo do Estado, com o ICMS”.

George Coelho disse que, já em março, a redução do 
FPM – Fundo de Participação dos Municípios – foi de 7% 
e que, embora o Governo Federal tenha se comprome-
tido a pagar os mesmos valores repassados em março 
de 2019, a situação ainda é temerária. Coelho, porém, é 
a favor da manutenção do isolamento social: “O melhor 
remédio ainda é ficar em casa”.
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Gravado em 1979, o samba de Paulinho da Viola parece ter sido escri-
to para os dias atuais. Confiram a estrofe de abertura: “Você sabe que a 
maré/ Não está moleza não/ E quem não fica dormindo de touca/ Já sabe 
da situação/ Eu sei que dói no coração/ Falar do jeito que falei/ Dizer que 
o pior aconteceu/ Pode guardar as panelas/ Que hoje o dinheiro não deu”. 
Se vocês substituírem “guardar” por “esconder”, aí é sopa no mel. O penúl-
timo verso passa a caber como uma luva em imagens mostradas pela TV 
para ilustrar repercussões sobre alguns pronunciamentos do Presidente 
da República. Devo abrir parênteses para ressalvar que não se trata de 
defesa sobre o que diz a autoridade. Longe disso. Até porque há falas de 
Sua Excelência plenamente merecedoras de críticas, protestos, apupos (a 
de anteontem, sobre os números da pandemia no país, é infame). Ademais, 
como sabem os leitores deste espaço, a coluna não costuma versar (sem 
trocadilho) sobre temas políticos, por con-
siderar que pertencem a outra seara. Deve 
existir, certamente, quem nem aguente mais 
o colunista tocar no assunto.

Só que o assunto aqui não tem pretensão 
política. Trata-se, apenas, de singela aborda-
gem de natureza formal sobre a relação entre 
som e imagem na TV. Reparem se me faço en-
tender: vocês já viram aparecer no vídeo al-
guma panela quando o áudio em reportagens 
sobre pronunciamentos presidenciais se refere a panelaço? Já?! Pois eu, 
sinceramente, não. Vejo edifícios e mais edifícios, nas mais diversas capi-
tais e em várias outras cidades do país, enquanto uma voz em off menciona 
a manifestação e é sublinhada pelo som de batuque de panelas. Mas, pane-
la, que é bom, nada! Nem uma mísera frigideira de estalar ovos.

Seria porque as imagens são panorâmicas, captadas a distância? Ôxe! 
E as que mostram varandas abrigadas por redes de proteção? Não daria 
para apresentar ao menos uma pessoa tamborilando algum utensílio de 
cozinha? Admitamos que as cenas internas são de vídeos mandados por 
telespectadores. E daí? Estão onde, os batuqueiros? Na cozinha? E por que 
não se mostra a cozinha? Há mais: o áudio aparenta ter o mesmo diapasão, 
algo monocórdico, como se aquilo fosse uma gravação standard. Sei não, 
vocês me desculpem, mas, ainda que sabedor da existência da elipse (figu-
ra de linguagem do cinema), isso não me cheira muito bem.

A cisma talvez se deva a lembranças que guardo sobre panelaços (ou 
caçarolaços) das mães da Praça de Maio, na Argentina, em passeatas con-
tra a ditadura do general Videla. Ou de estudantes chilenos protestando 
contra a ditadura militar de Pinochet. Na época, as panelas (ou caçarolas) 
tinham direito a áudio e também a vídeo. Ou seja, a gente ouvia o batuque 
e via os batuqueiros. Vá lá que eram eventos de rua e não havia isolamento 
social. Mas que panelaço sem panela soa mal, soa.
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Foram 115 confirmações de pacientes com covid-19, maior número em um único dia; Estado teve mais cinco mortes

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

PB tem recorde de novos casos 
e morte de uma jovem grávida

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

 Novos 115 casos foram 
confirmados pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) para 
o novo coronavírus na Paraíba 
ontem. O número de confirma-
ções é o recorde de casos em 
24 horas até o momento no Es-
tado. Agora são 814 casos con-
firmados sendo 62 mortes em 
decorrência do agravamento 
da doença e 152 pacientes re-
cuperados. O nível de ocupação 
de leitos é de 46% e a taxa de 
letalidade é de 7,62%. Entre as 
cinco mortes por covid-19 con-
firmadas no dia está a de uma 
gestante de 20 anos.

A jovem tinha idade ges-
tacional de 22 semanas, sexto 
mês de gestação, e, como co-
morbidade, apresentava asma. 
A paciente teve início dos sin-
tomas no dia 24 de abril, coleta 
de material para exame de con-
firmação no dia 26 do mesmo 
mês e o óbito nesta terça-feira 
após um  quadro de choque 
séptico, ou seja, falência de di-
versos órgãos causados por in-
fecção que se alastra pelo corpo 
rapidamente, em uma materni-
dade na Capital. 

Os outros óbitos confirma-
dos são todos da Região Metro-
politana de João Pessoa sendo 
eles: Um homem de 41 anos re-
sidente em Bayeux com hiper-
tensão e início de sintomas no 
dia 20 de abril faleceu ontem; 
Uma idosa de 94 anos, residen-
te em João Pessoa estava inter-
nada em um hospital privado e 
falecimento na última terça-fei-
ra. A mulher era portadora de 
doença neurológica e uma das 
seis pacientes da Associação 
Promocional do Ancião Dr. João 
Meira de Menezes (Aspan), 
em João Pessoa, que vieram a 
óbito; Um homem de 54 anos 
que residia em Santa Rita, sem 
comorbidade, faleceu no dia 27 
de abril; E um idoso de 90 anos, 
portador de doença cardiovas-
cular crônica, com morte no 
dia 26 de abril após dez dias do 
início dos sintomas. O homem 

residia em João Pessoa.
Neste momento, 161 lei-

tos de UTI dos 370 previstos no 
plano estadual de contingência 
para coronavírus estão ativos. 
Deste montante, 46% estão 
ocupados no momento com 
pacientes confirmados para a 
covid-19 ou suspeitos.

O crescimento de casos 
confirmados por dia tem re-
lação direta com uma maior 
oferta de testes para a covid-19. 
Além dos exames realizados la-
boratorialmente no Lacen-PB, 
a Paraíba tem testes rápidos 
sendo feitos em vários municí-
pios do estado. 

A taxa de isolamento na 
Paraíba segue caindo. Na últi-
ma segunda-feira, o secretá-
rio executivo de saúde, Daniel 
Beltrammi, demonstrou preo-
cupação com o índice de iso-
lamento domiciliar no estado 
devido os efeitos diretos na 
oferta de leitos para a doença. O 
último levantamento realizado 
pela InLoco, no dia 27 de abril, 
através do Mapa de Isolamento 
Domiciliar, apenas 50,5% da 
população paraibana está cum-
prindo as medidas de restrição.

Os casos confirmados es-
tão distribuídos em 49 muni-
cípios paraibanos. Os municí-
pios com mais casos são:  João 
Pessoa (499); Campina Gran-
de (51); Santa Rita (72); Cabe-
delo (26); Sapé (24); Bayeux 
(30); Patos (17); Sousa (09); 
Conde (8); Cajazeiras, Pedras 
de Fogo e São João do Rio do 
Peixe (5 cada).

No Brasil
O Ministério da Saúde 

divulgou, ontem, que o Brasil 
registra 78.162 pessoas com 
covid-19. O número de óbitos 
subiu para 5.466. A taxa de 
letalidade é de 7%. Até o mo-
mento, 34.132 pacientes foram 
curados da doença. 

São Paulo concentra o 
maior número de falecimen-
tos (2.247). O estado é seguido 
pelo Rio de Janeiro (794), Cea-
rá (441), Pernambuco (538), e 
Amazonas (380).

Parlamentares lamentam fala de 
Bolsonaro sobre mortes por covid-19

O deputado federal 
Frei Anastácio (PT) e o 
deputado estadual Jeová 
Campos (PSB) reagiram 
com indignação e protes-
tos, ontem, contra o po-
sicionamento e fala do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) em relação 
ao crescimento no número 
de mortes causadas pela 
covid-19 no país. Em entre-
vista anteontem, diante da 
pergunta de um repórter, 
Bolsonaro disse: “E daí? 
Sou Messias, mas não faço 
milagres”.

“A fala dele [do presi-
dente] revela um total des-
prezo pela nação”, resume 
Frei Anastácio, ao comple-
mentar que, como tantos 
outros posicionamentos, o 

posicionamento do presi-
dente denuncia uma “falta 
de respeito para com os 
mortos e nenhuma soli-
dariedade com as famílias 
que perderam seus entes 
queridos”, disse. Para Frei 
Anastácio, trata-se de “um 
verdadeiro atentado con-
tra a dignidade humana”, 
frisou o parlamentar.

Frei Anastácio disse 
que, além de demonstrar 
total despreparo como 
presidente, Bolsonaro re-
vela os seus “mais sinceros 
sentimentos” para com a 
nação, ao dizer que não 
está nem aí para a situação. 
“Ele falou o que realmente 
sente na condição de pre-
sidente e como gente. Ele 
é um ser desprezível. Nem 
diante de uma situação 
alarmante como a que vi-
vemos, com mais de cinco 

mil mortes até ontem mos-
tra qualquer sinal de hu-
manidade ou de civismo 
com a nação”, afirmou.

Frei Anastácio rela-
tou que, desde o início da 
pandemia, Bolsonaro vem 
defendendo que haja con-
taminação e mortes no 
Brasil. “Ele repetiu em vá-
rias ocasiões que é preciso 
acabar com o isolamento 
social para que o vírus che-
gue a 70% da população. 
Esse índice representa 
140 milhões de brasileiros. 
Com a atual letalidade da 
covid-19, teríamos no Bra-
sil cerca de 12 milhões de 
mortes. É isso que o pre-
sidente quer. A verdadei-
ra preocupação dele está 
mesmo em tentar blindar a 
corrupção da família e dos 
milicianos aliados”, afir-
mou o deputado.

O deputado estadual 
Jeová Campos preferiu não se 
limitar a um só assunto. Des-
tacou dois momentos distin-
tos de Bolsonaro para repu-
diar com ironia a postura do 
presidente. Um momento foi 
a respeito do atentado a faca 
que sofreu durante a campa-
nha presidencial e o outro 
sobre o recorde de mortes 
no país pela covid-19.

“No primeiro momen-
to, que se refere à sua pró-
pria vida, ele fala em mila-
gres. Já no pronunciamento 
sobre a vida de milhares de 
brasileiros, diz apenas não 
fazer, apesar do seu nome 
ser Messias”, pontuou Jeo-
vá, ao lamentar que os 
jornalistas e a população 
como um todo tenham que 
continuar ouvindo esse 
tipo de disparate da parte 
do chefe da nação.

Ademilson José
ademilson201jose@gmail.com

Petroleiro Stena Premium está atracado em Cabedelo desde a segunda-feira; tripulação continuará por 14 dias em quarentena no porto

Foto: Marcus Antonius

Porto de Cabedelo

Navio tem seis tripulantes infectados, 
um deles foi hospitalizado na Capital

Seis tripulantes do 
navio petroleiro Stena 
Premium testaram posi-
tivo para a covid-19, de 
acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES).  
Um deles precisou ser 
hospitalizado em um hos-
pital privado de João Pes-
soa ontem à noite, infor-
mou o secretário de Saúde, 
Geraldo Medeiros. O tripu-
lante apresentou sintomas 
como diarréia e febre. 

O navio está atracado 
no Porto de Cabedelo, na 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, desde a última 
segunda-feira. O resultado 
dos exames foram libera-

dos ontem e os outros cin-
co pacientes seguem em 
isolamento no navio.

Os tripulantes com 
coronavírus deverão cum-
prir quarentena dentro do 
navio. E, segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde 
de Cabedelo, já foram me-
dicados. Os pacientes estão 
sendo acompanhados pela 
SES, secretaria de saúde do 
município, Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Polícia Federal e 
pela Capitania dos Portos 
da Paraíba (CPPB), seguin-
do o plano de contingência 
do Porto de Cabedelo.

O secretário Municipal 
de Saúde, Murilo Wagner 
Suassuna informou que 
os pacientes “apresentam 

uma sintomatologia de 
grau leve. Caso seja neces-
sário, a remoção dos pa-
cientes para um hospital 
do estado será realizada”.

De acordo com a Do-
cas-PB, a embarcação deve 
permanecer no berço 101 
do porto por, no mínimo, 
14 dias. No entanto, não 
tem autorização para reali-
zar nenhuma operação.

Cumprindo o regime 
de quarentena até atingir 
a recuperação da doença, 
os pacientes confirmados 
permanecem separados 
dos demais tripulantes da 
embarcação.

Por se tratar de uma 
atividade fundamental, a 
Docas-PB informa ainda 
que o Porto de Cabedelo 

continuará com suas ope-
rações normais nos berços 
105 e 107, onde outros dois 
navios estão atracados e em 
processo de descarga de 29 
mil toneladas de coque de 
petróleo e 8 mil toneladas 
de trigo. Ambos as embar-
cações com atividades nor-
malizadas cumpriram com 
o protocolo de saúde e se-
gurança sanitária para evi-
tar a proliferação do novo 
coronavírus.

O petroleiro Stena Pre-
mium, que tem bandeira 
das ilhas Bermudas, saiu 
da cidade de Guamaré, no 
Rio Grande do Norte e no-
tificou a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa) o quadro de febre dos 
tripulantes.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

O desembargador Fred 
Coutinho negou pedido do 
Procon – Fundo Municipal 
de Defesa dos Direitos do 
Consumidor e da Prefeitura 
Municipal de Bayeux para 
que as escolas particulares 
do município suspendam as 
cobranças das mensalidades 
dos alunos matriculados na 
educação infantil, enquanto 
perdurar a suspensão das 
aulas presenciais, decorren-
te das medidas de emergên-
cia para enfrentamento da 
covid-19. A decisão foi pro-
ferida nos autos do Agravo 
de Instrumento

Na primeira instância, o 
pedido também foi negado. 
Ao recorrerem da decisão, 
as partes tomaram por base 
as disposições constantes 
na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, bem 
como na Portaria nº 343 do 
Ministério da Educação e, 
ainda, no artigo 4º, da Reso-
lução nº 120/2020, do Con-
selho Estadual de Educação 

do Estado da Paraíba, as 
quais, segundo os recorren-
tes, vedam, expressamente, a 
implementação da educação 
a distância (EaD) na educa-
ção infantil.

Na análise do pedido, o 
desembargador Fred Couti-
nho observou que "ao tempo 
em que a legislação proíbe 
a execução do ensino infan-
til na forma não presencial, 
permite a proposição de ati-
vidades interacionais e lú-
dicas, durante o período em 
que perdurar a suspensão de 
aulas presenciais".

TJ nega pedido para 
suspensão de cobrança

Procon de Bayeux 
havia pedido a 
suspensão das 

mensabildades na 
primeira instância, onde 

já havia perdido



Termo para execução foi assinado ontem entre o Dnit e o Exército; serviços estavam parados desde o ano passado
O Departamento Na-

cional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit) e o Exér-
cito Brasileiro assinaram, 
ontem, o Termo de Execução 
Descentralizada (TED) para 
retomada do remanescente da 
obra de adequação de capaci-
dade e segurança da BR 230/
PB, trecho do km 2 ao 10, na 
Paraíba.

A execução da obra fica-
rá sob supervisão e gestão 
militar do 1º Grupamento 
de Engenharia (Cmdo 1º 
Gpt E) do Exército Brasi-
leiro, localizado em João 
Pessoa, e a responsabilida-
de principal pela execução 
dos serviços a cargo do 1º 
Batalhão de Engenharia de 
Construção (1º BEC), situa-
do em Caicó, no Rio Grande 
do Norte. Ao DNIT caberá a 
devida fiscalização técnica 
da obra e gestão conjunta 
do TED.

Essa força de trabalho 
tem como missão a conclu-
são dos serviços já iniciados 
do km 2 ao km 10 da BR 
230/PB, uma das principais 
rodovias federais que corta a 
região metropolitana da ca-
pital paraibana.

A entrega por completo 
do empreendimento, com a 
conclusão da terceira faixa de 
rolamento nas pistas princi-
pais, pistas marginais, quatro 
viadutos, retornos e passare-
las, trará, além de benefícios 
de mobilidade entre as cida-
des de João Pessoa e Cabede-
lo, conforto e segurança para 
condutores e pedestres.

A entrega da Ordem de 
Serviço ao Exército para iní-
cio efetivo dos trabalhos está 
prevista para a próxima se-
mana. O evento deve contar 
com a presença da Bancada 
Paraibana.

A obra foi paralisada no 
segundo semestre do ano 
passado quando a empresa 
responsável abandonou o 
projeto. 

1o Grupamento de Engenharia 
assumirá as obras na BR-230

O Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (TCE
-PB, em parceria com o Go-
verno do Estado e com o 
departamento de Economia 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), lançou nes-
ta semana o ‘Preço de Refe-
rência’. É a primeira ferra-
menta do país capaz de fazer 
cotações, em tempo real, de 
preços considerando os três 
perfis de consumidor: pes-
soa física, pessoa jurídica e 
órgãos públicos.

De acordo com o coor-
denador do projeto ‘Preço 
de Referência’, o auditor de 
contas públicas do TCE-PB, 
Aguinaldo Macedo, a ideia 
surgiu para dar celeridade 
ao processo licitatório.

“A gente teve acesso a 
um estudo que consta que 
45% do tempo em uma li-
citação estava relacionado 
à cotação dos preços de re-
ferência. Agora em alguns 
segundos, qualquer gestor 
pode lançar o preço de refe-
rência. O bando de dados é 
baseado nas 120 mil empre-
sas que emitem nota fiscais 
na Paraíba”, explicou.

Ainda segundo o coor-
denador, a ferramenta fun-
ciona da seguinte maneira. 
Um gestor X quer comprar 
um produto qualquer. Ele 
vai na ferramenta e coloca 
o produto que deseja com-
prar. O site dará o preço para 
compra por Pessoa Física, 
Pessoa Jurídica e Órgãos 
Públicos, ou seja, três dire-
trizes.

Aguinaldo disse ainda 
que a ferramenta pode ser 
usada pela população como 
controle social. Através dela, 
o contribuinte pode checar 
se seu gestor está superfa-

turando as compras feitas, 
simplesmente comparando 
o valor médio do produto 
com o seu valor adquirido.

O banco de dados uti-
lizado pelo Preço de Refe-
rência, que já está disponí-
vel para uso, é o mesmo do 
“Preço da Hora”, este voltado 
para compras pessoais. A 
mais nova ferramenta pode 
ser acessada através do site 
precodereferencia.pb.gov.br.

O presidente do TCE
-PB, conselheiro Arnóbio 
Viana destacou que “o sis-
tema foi desenvolvido para 
auxiliar os gestores públicos, 
especialmente as divisões 
de licitações e compras dos 
órgãos públicos em todas as 
cidades da Paraíba”.

A partir do ‘Preço de 
Referência’ as equipes terão 
acesso às cotações de preços 
médio, mínimo e máximo, 
praticados no mercado nos 
últimos doze meses, a partir 
do banco de dados de todos 
os cupons e notas fiscais 
emitidos para consumidores 
na Paraíba, seja pessoa física 
ou jurídica, inclusive órgãos 
públicos. “Com isso, haverá 
um balizamento de valores, 
para que não haja distorções 
em processos relativos à 
compra pelas gestões”, frisou 
o conselheiro Arnóbio Viana.

A nova plataforma lan-
çada pelo Tribunal de Con-
tas do Estado também per-
mite a geração automática 
de Certificado Eletrônico 
de Cotação de Preços, com 
reconhecimento digital por 
QRCode. Essa verificação 
por esse tipo de código de 
barras garante total segu-
rança às futuras validações 
do documento.

O conselheiro Arnóbio 
Viana enfatiza que a nova 
plataforma não altera as 
normas de licitações. 

TCE lança ferramenta 
Preço de Referência
Rammom Monte
rammom511@hotmail.com

Em flagrante

Polícia Civil evita golpe de R$ 30 mil 
contra empresa de eletroeletrônicos

A Polícia Civil conse-
guiu evitar, na manhã de 
ontem, a ação de um grupo 
de estelionatos que preten-
diam aplicar um golpe no 
valor de R$ 30 mil em uma 
empresa da Paraíba. Uma 
pessoa foi detida e levada 
para a delegacia para pres-
tar esclarecimentos. 

A ação foi realizada por 
equipes da Delegacia de 
Crimes Contra o Patrimô-
nio de João Pessoa e Núcleo 
de Repressão Qualificada 
de Cabedelo. Segundo in-
formações da Polícia Civil, a 
organização criminosa pre-
tendia usar documentos fal-
sos e empresas “fantasmas”  

para fraudar compras no 
valor de mais de R$ 30 mil.

O golpe seria aplicado 
em uma empresa que atua no 
ramo de eletroeletrônicos, si-
tuada às margens da BR 230, 
em Cabedelo, região metro-
politana de João Pessoa. 

Os produtos adquiridos 
ilicitamente já estavam sendo 

transportados quando o frete 
foi interceptado por policiais 
civis que os apreenderam. O 
responsável pelo transporte 
foi detido e conduzido à de-
legacia para prestar decla-
rações. As investigações irão 
continuar para identificar ou-
tros envolvidos na tentativa 
de prática do   crime.

Seap realiza desinfecção de viaturas 
para reforçar prevenção ao coronavírus 

A Secretaria de Estado 
da Administração Penitenciá-
ria (Seap) está desinfetando 
todas as viaturas do Sistema 
Penitenciário como forma de 
prevenir e combater o coro-
navírus. Para isso, adquiriu 
atomizadores com tanque quí-
mico de 20 litros e alcance do 
spray de 21 metros. Os equipa-
mentos estão sendo utilizados 
por policiais penais treinados. 

Esta é mais uma ação que 
a Seap vem realizando entre 
as medidas preventivas, ofere-
cendo mais segurança aos po-
liciais penais e aos apenados 
que precisem ser transferidos 
nas viaturas. A medida cons-
ta no Plano de Contigência 
para o novo coronavírus (co-
vid-19) no Sistema Penitenciá-
rio da Paraíba, que vem sendo 
cumprido rigorosamente, de 
acordo com o que estabelece 
decretos do Governo do Esta-
do de situação de emergência 
e de calamidade pública; de-
creto do Ministério da Saúde 
e declaração da Organização 
Mundial de Saúde.

O secretário da Seap, Sér-
gio Fonseca de Souza, destacou 
a importância das medidas 
preventivas adotadas no Sis-
tema Penitenciário, a exemplo Desinfecção feita pela Seap nos veículos tem por objetivo dar mais segurança aos policiais penais e aos detentos

Foto: Secom-PB

Projeto prevê a construção de uma terceira faixa 
de rolamento, vias marginais, quatro viadutos, 
retornos e passarelas

Foto: Marcos Russo

O 1o Grupamento de 
Engenharia possui 
experiência neste 
tipo de projeto, 

tendo participado da 
duplicação da BR-101.

da desinfecção de viaturas. “É 
mais uma ação da Secretaria no 
combate à covid-19. A gente já 
vinha realizando esse combate 
desde a suspensão das visitas, 
a confecção das máscaras, a 
higienização dos ambientes e 
estamos ampliando as ações 
agora higienizando de maneira 
mais ágil e eficiente todas as 
viaturas do Sistema Penitenciá-
rio. Queremos proteger os nos-
sos policiais penais e também 

os apenados que são transferi-
dos nas viaturas”, afirmou.

Sérgio Fonseca explica 
que o Plano de Contingência 
da Seap está em plena execu-
ção e objetiva padronizar as 
ações para detecção precoce 
de casos suspeitos de infecção 
pelo novo coronavírus, bem 
como informar sobre medi-
das de precaução, prevenção, 
detecção e enfrentamento da 
covid-19. O público-alvo são os 

servidores, incluindo os poli-
ciais penais, profissionais das 
equipes de Saúde do sistema e 
diretores das unidades prisio-
nais, além dos apenados.

 Com a liberação, pela Vara 
da Execução Penal de João Pes-
soa, de presos do regime da Pe-
nitenciária de Segurança Média 
“Hitler Cantalice”, parte da uni-
dade foi adaptada para receber 
reeducandos com possíveis sin-
tomas da doença.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de abril de 2020
Editoração: Joaquim IdeãoEdição:Clóvis Roberto
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MPT em Campina
Ministério Público do Trabalho abre inquérito para apurar 
denúncias de trabalhadores que teriam sido forçados a 
participar de ato por reabertura de comércio.  Página 7
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Ao todo, sete unidades já estão em funcionamento, levando vítimas para os hospitais de referência nas cidades

Sete Unidades de Su-
porte Avançado (USA) fo-
ram disponibilizadas pela 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) para o transporte 
exclusivo de pacientes com 
quadro grave de coronaví-
rus na Paraíba. A proposta 
é contar com essas unida-
des no reforço da rede hos-
pitalar da Paraíba em João 
Pessoa, Campina Grande, 
Patos e Sousa para atender 
todo o estado. Uma viatura 
iniciou as atividades nes-
ta terça-feira. O anúncio do 
uso específico para pacien-
tes confirmados com o novo 
coronavírus foi feito pelo 
secretário de Estado da saú-
de, Geraldo Medeiros, nesta 
quarta-feira.

A secretária executi-
va da SES, Renato Nóbre-
ga, afirmou que a iniciativa 
garanta maior agilidade 
em casos que demandem o 
deslocamento dos pacientes 
acometidos pela covid-19.

“O objetivo de colocar 
as USAs com essa finalidade 
é para que a gente consiga 
celeridade na transferência 
dos pacientes para hospitais 
de referência. A cidade de 
João Pessoa tem suas bases 
do SAMU e, além disso, a Se-
cretaria de Estado está colo-
cando mais uma ambulância 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

PB tem UTI móvel destinada 
para pacientes com covid-19

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

para apoiar na celeridade de 
transferência para que os pa-
cientes não cheguem a espe-
rar por mais de cinco horas 
pelo SAMU para poder che-
gar a um hospital com todo 
o aparato para atendê-los”, 
afirmou a secretária execu-
tiva.

O quarto óbito em de-
corrência do novo corona-
vírus, ocorrido no início de 

abril, aconteceu durante o 
trajeto entre Piancó, onde a 
idosa de 86 anos estava in-
ternada, para João Pessoa. 
Para evitar que episódios fa-
tais como esses se repitam, 
o Governo do Estado inten-
sificou a oferta de unidades 
móveis bem equipadas, se-
guindo todos os protocolos 
exigidos pelos órgãos de 
saúde.

Ainda segundo a secre-
tária, as USAs geralmente se-
rão usadas na transferência 
de uma UPA para um hospi-
tal de referência, nas gran-
des cidades, e de centros de 
atendimento nas cidades do 
interior para referência da 
Microrregião.

Cada unidade que deve-
rá cobrir as Macrorregiões 
de Saúde será tripulada por 

médico e enfermeiro, ambos 
devidamente equipados com 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs).  A USA 
será usada para o transporte 
interhospitalar de pacientes 
graves confirmados ou sus-
peitos para covid-19, regu-
lado pelo centro Estadual de 
Regulação Hospitalar.

“Estamos viabilizando 
com os Corpos de Bombeiro 

das regiões para que as USAs 
fiquem exclusivas para a fi-
nalidade objetiva delas”, in-
formou Renata Nóbrega.

Ao todo, a rede hospita-
lar da Paraíba possui 14 uni-
dades móveis de UTI. Vale 
ressaltar que as USAs não 
são equipes de socorro. Essa 
atividade é específica das 
unidades de suporte avança-
do do SAMU.

As Unidades de Saúde Avançada (USA) são exclusivamente para serem utilizadas no transporte de pacientes com covid-19 e estão  devidamente equipadas para casos de extrema urgência

Foto: Divulgação/SES

Na Frei Damião

Primeiro parto de mãe com suspeita de coronavírus
A maternidade Frei 

Damião, em João Pessoa, 
que integra a rede hospi-
talar do Estado, realizou, 
nessa terça-feira (28), o 
primeiro parto em uma 
paciente com suspeita de 
covid-19. Por determina-
ção do Governo do Estado, 
a unidade de saúde agora 
é referência e com isso 
passou a atender apenas 
pacientes com suspeita ou 
diagnóstico dessa doença.

João Victor França 
Félix, 21 anos, que mora 
no bairro 13 de Maio, na 
Capital, contou que o pri-
meiro atendimento da sua 
esposa, T.M.B., de 17 anos, 
foi no Hospital Edson Ra-
malho.  Como a adoles-
cente apresentava tosse e 
falta de ar, que são alguns 
dos sintomas da covid-19, 
a equipe médica resol-
veu encaminhá-la para a 
Frei Damião. A mãe fez a 
testagem para a doença 
e aguarda o resultado do 
exame.

A adolescente foi 
acompanhada pela equi-
pe médica da Frei Da-
mião, onde recebeu todos 
os cuidados necessários 
e por volta das 16 horas 
dessa terça-feira (28) ela 
deu à luz à pequena Alice, 
de parto cesáreo.

A médica obstetra An-
dressa Vinagre, que con-
duziu o procedimento na 
Frei Damião, explicou que 
a paciente gestante, com 38 
semanas, veio transferida 
do Hospital Edson Ramalho 
porque apresentava queixa 

de sintomas gripais, tosse 
seca, e falta de ar há 4 dias 
e que, apesar de não ter tido 
história de febre, era um 
caso bem suspeito diante 
do quadro clínico taquidisp-
neia, saturação, achados de 
RX e ausculta pulmonar.

“Na chegada do plan-
tão a paciente foi avaliada 
e continuava com dispneia 
importante, apesar da sa-
turação ter melhorado em 
02. Discutimos o caso en-
tre nós, obstetras, e deci-
dimos que seria mais pru-

dente intervir, primeiro 
que ela poderia piorar a 
qualquer momento, e se-
gundo, por ser uma gesta-
ção de termo, melhoraria 
a capacidade pulmonar 
dando um melhor conforto 
repositório para a mesma 

e a cesariana foi indicada”, 
esclareceu.  

Andressa Vinagre 
destacou que a equipe foi 
paramentada com óculos, 
protetor facial, máscara 
N95, máscara descartá-
vel, touca, capote imper-
meável, capote cirúrgico, 
duas luvas e propés. Ela 
disse ainda que a cirurgia 
transcorreu sem nenhu-
ma intercorrência e que a 
paciente se manteve está-
vel e foi transferida para 
UTI apenas por precaução 
e monitoramento.

Para a diretora geral 
da Maternidade Frei Da-
mião, Selda Gomes, a reali-
zação desse primeiro parto 
em uma paciente com sus-
peita de covid-19 mostra 
que a equipe médica está 
preparada e que a unidade 
de saúde dispõe de todos 
os Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs) para 
a realização desse tipo de 
procedimento com toda se-
gurança.  “A transformação 
da Frei da Damião em ma-
ternidade referência para 
atendimento a pacientes 
com Covid-19 é mais um 
desafio que estamos en-
frentando e que, com cer-
teza, vamos vencê-lo, com 
a união e determinação de 
todos”, destacou.

Direção da Maternidade afirma que procedimento mostra que a equipe médica está preparada como unidade de referência para possíveis pacientes

Foto: Assessoria Maternidade Frei Damião
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Operação da PF investiga esquema em Cruz do Espírito Santo; prefeito do município diz que irregularidades são de anos anteriores

Servidores faziam empréstimo e 
repassavam valor à prefeitura

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Agentes da Polícia Fede-
ral cumpriram na manhã de 
ontem três mandados de bus-
ca e apreensão com o objetivo 
de combater os crimes de cor-
rupção ativa e passiva, prati-
cados no âmbito da Prefeitura 
de Cruz do Espírito Santo, na 
Região Metopolitana de João 
Pessoa. A Operação Holerite 
contou com a participação de 
20 policiais federais que esti-
veram na residência do inves-
tigado, em uma empresa, bem 
como na sede da Prefeitura. As 
ordens foram expedidas pelo 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região.

Nas investigações, a PF 
descobriu que servidores da 
prefeitura de Cruz do Espírito 
Santo eram forçados a partici-
par de esquema para contraí-
rem empréstimos consigna-
dos e repassar parte do valor 
ao gestor municipal e ao cor-
respondente bancário. Apro-
ximadamente R$ 386.800,00 
foram entregues pelos servi-
dores, sob ameaça de serem 
retirados dos cargos caso não 
o fizessem.

Como resultado dessa 

investigação, a operação Hole-
rite foi deflagrada pela Polícia 
Federal da Paraíba,  com par-
ticipação da Controladoria-
-Geral da União (CGU), e com 
auxílio da Caixa Econômica 
Federal.

Os servidores retiravam 
empréstimos consignados 
na Caixa Econômica Federal 
em valores maiores do que 
a margem permitida. Eles 
conseguiam isso apresen-
tando contracheques falsos, 
com rendimento maior do 
que o real.

Tanto o prefeito Pedrito 
como o responsável pelo cor-
respondente bancário infor-
maram que esses fatos aconte-
ceram em outras gestões.

Os investigados respon-
derão pelos crimes de falsifi-
cação de documento público 
(art. 297), corrupção passiva 
(art. 317), corrupção ativa (art. 
333) e estelionato (art. 171, 
§3ª), todos do Código Penal, 
cujas penas somadas ultrapas-
sam 20 anos de prisão.

O outro lado
No início da tarde de on-

tem, através de uma nota o 
prefeito do município de pou-
co mais de 16 mil habitantes, 
Pedro Gomes Pereira (Pedrito) 
disse ter recebido com surpre-
sa a ação de investigação, ale-

gando que os fatos narrados se 
reportam à 2012, 2013 e 2014, 
“há mais de cinco anos”.

Cita ainda na nota que to-
das as informações solicitadas 
oficialmente foram apresenta-

das, contudo jamais o municí-
pio de Cruz do Espírito Santo 
foi notificado para apresentar 
esclarecimentos e efetivar o 
contraditório acerca de even-
tuais dúvidas porventura exis-

tentes nas investigações. 
Pedrito garante que no 

momento do contraditório vai 
provar a inexistência de irre-
gularidades pela Administra-
ção de Cruz do Espírito Santo.

Agentes estiveram na sede da prefeitura, no correspondente bancário e, inclusive, no prédio onde reside o prefeito Pedro Gomes Pereira, o Pedrito

Com os suspeitos foram apreendidos produtos retirados de veículos

Foto: Polícia Federal

Prisões nas rodovias

Câmeras flagram dupla 
arrombando carros em JP

A Polícia Rodoviária Fe-
deral realizou três importan-
tes ações e uma delas contou 
com o apoio da Polícia Mili-
tar da Paraíba. A primeira 
aconteceu na tarde de terça-
feira, 28, em Mamanguape 
com a prisão de dois homens 
que estavam realizando fur-
tos de objetos que se encon-
travam dentro de veículos.

Um dos furtos foi fla-
grado por câmera de segu-
rança, no Bairro do Bessa, 
em João Pessoa, de uma loja 
que mostra o momento exa-
to em que a dupla agiu. Um 
homem fica dentro de um 
carro enquanto outro que-
bra rapidamente o vidro de 
um veículo estacionado e 
leva uma bolsa que estava no 
interior do automóvel. 

O veículo, um Fiat Pa-
lio, foi abordado pela PRF e 
PM na BR 101, na Unidade 
Operacional da PRF em Ma-
manguape. No momento da 
abordagem foram localiza-
dos vários materiais furta-
dos, como bolsas, notebooks, 
tabletes e relógios. Dois ho-
mens foram presos e enca-
minhados à Polícia Civil de 
Mamanguape. Eles já respon-
dem por porte ilegal de arma 
de fogo, adulteração de veí-
culo assalto e lesão corporal.

Carro de luxo
Durante fiscalização 

realizada ontem, no mu-

nicípio de Pocinhos, a PRF 
apreendeu, na BR-230, km 
183, uma Toyota Hilux, na BR 
230. Os policiais constataram 
que o carro possuía diver-
sos indícios de adulteração. 
O condutor do veículo, um 
homem de 25 anos, afirmou 
aos policiais que comprou a 
caminhoneta por R$ 102 mil, 
mas que não havia realizado 
a transferência do bem para 
seu nome. 

Na terceira ação de 
ontem, os policiais rodoviá-

rios federais conseguiram 
apreender um veículo Fiat 
que havia sido roubado e 
ao tentar parar, o motorista 
empreendeu velocidade e foi 
iniciada perseguição.

A apreensão do veiculo 
aconteceu numa rua da cida-
de de Bayeux, após a viatura 
da PRF colidir com o Fiat de 
placa QSD-9675 e, além do 
motorista era ocupado por 
outras pessoas. Todos foram 
levados para a Delegacia de 
Polícia Civil.

PM prende suspeito de comandar facção
O líder de uma facção 

criminosa, identificada por 
Nova OKD foi preso na cidade 
de Catolé do Rocha, no sertão 
paraibano. A prisão aconte-
ceu na manhã de ontem, e 
com o criminoso foi preso 
outro homem.

Segundo a Polícia Mili-
tar, responsável pela prisão, 
a dupla é apontada como 
suspeitos de cometerem ho-
micídios naquela cidade e 
região.

A PM informou que a du-
pla conseguiu fugir da ação 

policial, mais foi persegui-
da e presa próximo a cidade 
de Patu, na divisa com o Rio 
Grande do Norte.

 Para a polícia, a dupla 
confessou participação dos 
assassinatos de Micael dos 
Santos Lima, ocorrido no do-

mingo, 26 e do senhor José 
Bezerra, na terça-feira, 28.

Duas armas de fogo com 
10 munições intactas e 14 
estojos deflagrados, além de 
uma quantidade de cocaína 
foram apreendidos com os 
suspeitos.

O delegado Sylvio Rabel-
lo, da Seccional de Catolé do 
Rocha, disse que quem tiver 
mais informações sobre es-
ses suspeitos deve denunciar 
através dos telefones: 3441-
2030 ou 197 (Disque Denún-
cia). O sigilo é garantido.

Em uma ação con-
junta, policiais civis da 
Paraíba e do Distrito 
Federal conseguiram 
prender na madruga-
da dessa quarta-feira 
(29) um  homem acu-
sado de praticar um 
homicídio e atentar 
contra a vida de duas 
pessoas.

O acu-
sado foi lo-
calizado no 
Distrito Fe-
deral, após 
i n f o r m a -
ções da Po-
lícia Civil 
da Paraíba. 
S e g u n d o 
o delega-
do Diego 
G a r c i a , 
chefe do 
Núcleo de 
Repressão 
a Entor-
pecentes e 
Homicídios de Cabede-
lo, o homem foi conde-
nado pela Justiça por 
prática de duas tenta-
tivas de homicídio. Ele 
ainda é suspeito de ma-
tar um filho de polícial, 
há cerca de dois anos, 
na cidade de Alvorada 
do Norte, em Goiás. 

Após o crime, ele 
fugiu para a Paraíba e 

passou um tempo re-
sidindo no Estado, es-
condido das autorida-
des policiais. 

No entanto, a Po-
lícia Civil da Paraíba 
soube do ocorrido e 
passou a investigar o 
suspeito, que decidiu 
fugir para o Distrito 
Federal.

A p e -
sar da 
fuga, po-
liciais pa-
r a i b a n o s 
continua-
ram mo-
nitorando 
o acusado 
e infor-
maram à 
Polícia do 
D i s t r i t o 
Federal a 
l o c a l i z a -
ção do fo-
ragido. 

Ainda 
de acordo com Diego, 
o homem ainda tentou 
fugir da abordagem 
policial, apresentan-
do documentos falsos, 
mas não teve êxito. Ele 
foi autuado por crime 
de falsidade ideológi-
ca, além das ordens de 
prisão já decretadas 
anteriormente pela 
justiça.

Ação conjunta prende 
suspeito de crimes no DF

Suspeito de duas 
tentativas de 

homicídio foi preso 
no Distrito Federal 
após informações 
do delegado Diego 

Garcia. Ele também é 
condenado 

pela justiça do estado 
de Goiás

O delegado Diego 
Garcia, de Homicídios da 
Capital, está solicitan-
do ajuda a população, 
através do telefone 197 
(Disque Denúncia) para 
identificar os autores do 
assassinato do gerente 
de uma rede de postos de 
combustíveis, Alexandre 
da Silva, ocorrido na noite 
de terça-feira, 29, em João 
Pessoa. O trabalhador 
foi morto a tiros quando 
chegava a sua residência, 
na Rua Estudante Ricar-
do Pessoa, Bairro do José 
Américo.

Segundo levantamen-
to pelo delegado, a vítima 
– Alexandre da Silva havia 
saído de um dos postos 
em direção a sua residên-
cia, em seu veículo com a 
esposa. Ao chegar em sua 
residência, parou na fren-
te e desceu para abrir o 
portão. Nesse momento 
um homem desceu de um 
veículo HB20 prata, de 
placas desconhecidas, se 
aproximou e atirou con-
tra a vítima e fugiu. Existe 
a informação que a vítima 
portava uma arma, que 
ele usava para sua defesa, 
pois sempre conduzia di-
nheiro da empresa.

A polícia acredita que 
os criminosos receberam 
informações de que Ale-
xandre sempre saia da 
empresa onde trabalhava 
com dinheiro. Os ladrões 
não conseguiram levar 
nenhum numerário, se-
gundo as primeiras infor-
mações.

A direção da empresa 
lamentou a morte violen-
ta do funcionário, qualifi-
cou o trabalho que ele de-
senvolvia e garantiu que 
irá ajudar a polícia para 
identificar os autores do 
homicídio.

Polícia quer 
ajuda para 
localizar autor 
de homicídio

Foto: PRF
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Funcionários teriam sido obrigados a participar de ato por reabertura de comércio na cidade de Campina Grande

O Ministério Público da 
Paraíba (MPT-PB) instaurou 
um inquérito, na última ter-
ça-feira (28) para apurar de-
núncias de que funcionários 
de lojas em Campina Grande 
foram coagidos a protestar 
em favor da reabertura do 
comércio. Após a manifesta-
ção, que ocorreu na última 
segunda-feira (27), no cen-
tro da cidade, fotos e vídeos 
em que os funcionários es-
tavam ajoelhados durante o 
ato, orando pelo fim da pan-
demia, e com cartazes pela 
volta do funcionamento do 
comércio, ganharam reper-
cussão nacional. 

De acordo com a vi-
ce-procuradora-chefe do 
MPT-PB, Andressa Lucena, 
que está conduzindo as in-
vestigações, o Ministério 
Público vai apurar se hou-
ve algum tipo de coação ou 
constrangimento no cha-
mamento e na participação 
dos funcionários. “O MPT 
vai averiguar se houve vio-
lação a direitos sociais com 
repercussão trabalhista, ci-
vil e criminal”, disse. O Sin-
dicato dos Comerciários de 
Campina Grande, que emitiu 
uma nota em repúdio à ma-
nifestação, afirmou que os 
lojistas teriam ameaçado os 
funcionários para realiza-
rem os protestos, sob o risco 
de perder seus empregos. 
O presidente do sindicato, 
José Coelho, enfatizou que 
recebeu diversas denúncias 
de trabalhadores que se 
sentiram coagidos. “Um pro-
testo, em pleno isolamento 
social, onde os funcionários 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

MPT vai apurar denúncias 
de coerção a trabalhadores

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

vieram até nós denunciando 
que foram obrigados a rea-
lizar para não perder seus 
empregos. A gente percebeu 
inclusive no semblante dos 
trabalhadores que estavam 
participando que não houve 
outra escolha”, disse.

A procuradora do MP-
T-PB ressaltou ainda sobre 
a importância dos trabalha-
dores que participaram do 
manifesto contribuírem nas 
investigações realizando de-
núncias formais, através do 
site www.prt13.mpt.mp.-br. 
“Se algum trabalhador que 
compareceu ao ato ocorrido, 
na manhã de segunda-feira, 
em Campina Grande, se sen-

tir prejudicado ou achar que 
teve os seus direitos violados, 
o Ministério Público do Tra-
balho pede que seja feita uma 
denúncia no âmbito do site, 
a fim de ajudar na apuração 
dos fatos”. 

Em entrevista à impren-
sa, o advogado dos comer-
ciantes que organizaram o 
protesto, Allan Queiroz, res-
saltou que não houve obri-
gação ou pedido aos traba-
lhadores para comparecer 
à manifestação e que elas 
foram por espontânea vonta-
de. A Câmara dos Dirigentes 
Lojistas de Campina Grande 
(CDL), não atendeu às diver-
sas tentativas de contato da 

reportagem de A União. 
Já a Associação Comer-

cial de Campina Grande 
(ACCG), disse que não teve 
qualquer participação com o 
protesto e que sequer foram 
comunicados previamente 
sobre o ato. O presidente da 
Associação, Marcos Procópio, 
enfatizou que o ato partiu 
de ações individuais.  “Nós, 
como instituição, entende-
mos que a sintonia institucio-
nal é importante para chegar 
a uma solução possível de 
como a gente vai viver no pós
-epidemia. A gente substitui 
o ‘quando’ para o ‘pelo o quê’ 
e ‘como’ vamos reabrir o co-
mércio”, disse. 

Apesar de não concor-
dar com a manifestação rea-
lizada, o presidente da asso-
ciação afirmou que é a favor 
da reabertura do comércio 
de maneira gradativa e pon-
derada. “Não participamos 
desse momento porque pre-
gamos a responsabilidade 
e critério nesse período de 
pandemia. Entendemos que a 
entidade opta pela discussão 
com as instituições para agir 
de forma sincronizada. O mo-
vimento feitos por esses em-
presários foi um ato de ansie-
dade por não saber o que vai 
acontecer com eles, porque a 
economia tem que sobreviver 
nesse momento”. 

Recomendação 
Além disso, o MPT-PB, Mi-

nistério Público Federal (MPF) 
e Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) encaminharam uma 
recomendação (Nº 113.2020), 
na tarde de ontem, para que 
os comerciantes de Campina 
Grande se abstenham de pra-
ticar qualquer tipo de coação 
aos seus empregados, corren-
do risco de sofrer pena de 
responsabilização civil e pe-
nal. O documento foi envia-
do à Câmara dos Dirigentes 
Lojistas de Campina Grande 
(CDL), Associação Comercial 
e Empresarial de Campina 
Grande e Sindicato do Co-
mércio Varejista da cidade.

Foto: Reprodução/Internet

Sindicato dos Comerciários afirmou que atendeu várias denúncias anônimas de trabalhadores e MPT está aberto para receber mais informações sobre o caso com a abertura de inquérito 

Sem isolamento social

Em algumas cidades, comércio está 
funcionando em horários específicos

Mesmo com a co-
vid-19, estando no ponto 
máximo da curva na Pa-
raíba, conforme explicou 
o secretário de Estado da 
Saúde, Geraldo Medei-
ros, algumas prefeituras 
têm liberado a abertura 
do comércio mediante 
decretos municipais. Em 
Cajazeiras, no Sertão, 
por exemplo, o comércio 
está com as portas aber-
tas desde o último dia 22, 
funcionando das 7h30 
às 13h. Em Guarabira 
(Brejo), os comerciantes 
abriram suas portas para 
atender o público das 8h 
às 14h, mas nem todos os 
lojistas aderiram a deci-
são. A maioria preferiu 
aguardar o término do 
decreto do governador 
João Azevêdo (Cidada-
nia), marcado para o dia 
3 de maio. Em Patos, o 
prefeito Ivanes Lacerda, 
afirmou que pretende 
reabrir o comércio na 

próxima segunda-feira.
Na cidade de Cajazei-

ras,desde a quarta-feira 
da semana passada, o co-
mércio está funcionan-
do em horário reduzido, 
não sendo permitido que 
nenhuma loja continue 
aberta após às 13h. As 
que descumprirem es-
tão passivas de sofrerem 
multas aplicadas pelo 
Comitê Gestor da Crise 
do Município. As deter-
minações repassadas aos 
lojistas é que fossem dis-
tribuídas máscaras aos 
empregados, obedecendo 
o distanciamento entre 
os consumidores e que 
os estacionamentos dis-
pusessem de álcool-gel 
para passar nas mãos dos 
clientes. Lá, não foi per-
mitido o funcionamento 
de restaurantes, bares 
e espetinhos. Os donos 
desses estabelecimentos 
foram autorizados a con-
tinuarem vendendo seus 
produtos através do siste-
ma delivery.

Em Patos, o prefeito 

propôs flexibilizar a rea-
bertura do comércio na 
próxima segunda-feira. 
Ivanes Lacerda conside-
ra que o fechamento do 
comércio, que já dura 
mais de 40 dias, está 
provocando um grave 
desequilíbrio social, au-
mentando o desempre-
go, e para isso, busca um 
ponto de equilíbrio para 
resolver essa situação. 
“Então, vamos flexibili-
zar a reabertura do co-
mércio de forma gradual, 
em horário integral, com 
restrições rígidas e com 
uso de máscaras, obe-
decendo a distância das 
pessoas. Para um segun-
do momento, poderemos 
reabrir também os res-
taurantes sem a venda 
de bebidas alcoólicas, só 
com alimentação”, afir-
mou.  A proposta do pre-
feito foi aprovada pelo 
presidente da Associação 
Comercial da Morada do 
Sol, Iramiltor de Assis 
Medeiros.  

No município de Gua-

rabira, o diretor do Sindi-
cato dos Trabalhadores 
no Comércio e Serviços 
de Guarabira e Região, 
Josildo Araújo, informou 
que algumas lojas abri-
ram as portas em horá-
rios reduzidos, ou seja, 
das 8h às 14h, desde a úl-
tima segunda-feira. Mas 
nem todos lojistas ade-
riram ao funcionamento. 
“Os comerciantes acre-
ditam que a abertura do 
comércio será normali-
zada a partir da próxima 
segunda-feira, dia 4 de 
maio”, frisou.

Os comerciantes 
acreditam que a 

abertura do comércio 
será normalizada a 
partir da próxima 

segunda-feira, dia 4 
de maio 

José Alves
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A ala destinada ao aten-
dimento de pacientes porta-
dores da covid-19 no Hospi-
tal de Emergência e Trauma 
de Campina Grande será ofi-
cialmente inaugurada ama-
nhã, 1º de maio.  O médico 
Gilney Porto, diretor-técnico, 
explicou que a unidade vai 
funcionar como retaguar-
da no atendimento, em caso 
de sobrecarga do Hospital 
Municipal Pedro I, que é re-
ferenciado para receber os 
pacientes que passaram pela 
triagem da Unidade de Pron-
to Atendimento 24 horas, do  
Bairro Alto Branco.

De acordo com o diretor, 
a Ala de Covid do Hospital de 
Emergência e Trauma, está 
recebendo os últimos ajustes 
em sua estrutura, para entrar 
em funcionamento.  “A gen-
te já vinha programando  a 
abertura dessa ala para o fi-
nal de abril. Mas vamos abrir 
neste 1º de Maio. Estamos 
nos últimos ajustes na mon-
tagem da sala”, salientou.

O médico explicou que, 
a partir desta sexta-feira, se-
rão disponibilizados leitos de 
acordo com as necessidades. 
Mas o espaço está projetado 
para 30 leitos de UTI e 30 
leitos de enfermaria. De iní-

cio vão funcionar 10 leitos 
de UTI e  15 de enfermaria.  
“Mas, aumentando a deman-
da, a gente vai escalar novos 
profissionais médicos e de 
enfermagem, para garantir o 
funcionamento da nossa Ala”,  
disse o diretor do HET.

EPIs
Quanto aos Equipamen-

tos de Proteção Individual 
(EPIs), com destaque para as 
máscaras descartáveis, o di-
retor Gilney Porto esclarece 
que, elas estão sendo dispo-
nibilizadas a todos os profis-
sionais do Hospital de Emer-
gência e Trauma. “A gente 
está levando em conta a nota 
técnica da Avisa,  as orienta-
ções da Secretaria de Estado 
da Saúde e do Ministério da  
Saúde”, disse se referindo ao 
uso útil dos equipamentos.

Segundo o diretor, os 
custos de aquisição dos EPIs 
registraram aumento, sendo 
necessário o uso racional des-
ses equipamentos.  De acordo 
com a nota técnica, durante 
o plantão o profissional de 
saúde recebe duas máscaras. 
Cada uma pode ser usada du-
rante seis horas. Se por acaso 
ocorrer contaminação, sujei-
ra ou umidade da máscara, o 
profissional pode se dirigir à 
farmácia do hospital e fazer a 
troca do EPI.

Trauma de CG atende 
casos de coronavírus
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Segundo IBGE, com 72,2%, Estado está acima da média da região, que é de 69,1%, mas abaixo da nacional
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

PB é o terceiro no Nordeste em 
domicílios conectados à internet
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Ciência contra a covid-19

Fapesq divulga resultado de seleção 
A Fundação de Apoio à 

Pesquisa do Estado da Para-
íba (Fapesq) e a Secretaria 
de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia divul-
garam ontem o resultado 
final do edital destinado a 
pesquisadores e cientistas, 
com o objetivo de incenti-
var a apresentação de pro-
postas de monitoramento, 
análise e recomendações 
para rápida implementação 
diante da pandemia de co-
vid-19. Dez projetos foram 
selecionados e vão receber, 
no total, R$ 1 milhão.

Os recursos serão li-
berados assim forem assi-
nados os Termos de Con-
cessão Financeira com os 
pesquisadores e trâmites 
de abertura de contas, o 
que deve acontecer nos 
próximos dias. Segundo o 
governador João Azevêdo, 
“esses projetos são extre-
mamente importantes em 
um momento que enfren-

tamos a pandemia do co-
ronavírus. Muitos outros 
projetos foram apresenta-
dos e vamos buscar novas 
linhas de financiamento 
porque eles também são 
muito importantes, o que 
demonstra que a nossa 
Universidade e os nossos 
pesquisadores sabem que 
a única forma de combater-
mos a covid-19 é através da 
ciência, pesquisa, tecnolo-
gia e educação”. 

Para o presidente da 
Fapesq, Roberto Germa-
no, esse edital vem num 
momento importante e 
de extrema necessidade, 
para minimizar os efeitos 
da pandemia da covid-19 
no Estado. “Nossas pesqui-
sas são de alta capacidade e 
vão ajudar no diagnóstico, 
georreferenciamento e no 
tratamento dos pacientes 
com a doença”, enfatizou.

Cada proposta pôde 
solicitar até o valor máximo 

de R$ 200 mil. A execução 
dos projetos de pesquisa 
deve ser de até nove meses. 
Em virtude da pandemia da 
covid-19, esclarecimentos e 
informações adicionais acer-
ca deste Edital podem ser 
obtidos exclusivamente pelo 
endereço eletrônico progra-
mas-projetos@fapesq.rpp.
br no horário de segundas 
às quintas-feiras, das 8h às 
12h e das 13h30 às 16h30; 
sextas-feiras das 8h às 13h. 
O resultado está disponível 
no portal www.fapesq.rpp.br

SERVIÇO 
Os dez projetos selecionados foram os seguintes:

n Assistência Materno Infantil Frente a Pandemia de Covid-19: Uma Proposta de Cuida-
do à Distância 

n COVID19PB – Uso de Técnicas de Business Intelligence e Geoprocessamento para o 
Apoio ao Gerenciamento de Crise do COVID19 na Paraíba 

n Predição Georreferenciada de Surtos de COVID-19 

n Desenvolvimento de Ventilador Pulmonar para Cuidados Intensivos 

n Múltiplas abordagens de amplificação de ácidos nucleicos para caracterização e diag-
nóstico da COVID-19 

n Identificação in silico de epítopos constituintes das proteínas estruturais e não estrutu-
rais que compõem o SARS-CoV-2 capazes de estimular as células T e B, para construção 
de uma vacina baseada em epítopos múltiplos 

n Desenvolvimento da técnica de amplificação multiplex mediada por circuito isotérmico 
(RT- LAMP) para a detecção rápida de SARS-CoV-2 e outros coronavírus relacionados 

n Ventilador Pulmonar Micro-controlado portátil, equipado com Sistema Multibiométrico, 
Monitor Touthscreen e Conectividade Wireless 

n Desenvolvimento de testes point of care eletroquímicos para diagnóstico de COVID-19 

n Avaliação de Biomarcadores Prognósticos em Linfócitos T CD8 e T Regulatórios Fren-
te à Infecção Pelo Covid-19: Correlação Entre Parâmetros Clínicos, Laboratoriais e Imu-
nológicosSaiba mais sobre os pro-

jetos no QR Code acima

A Paraíba é o terceiro es-
tado do Nordeste com o maior 
percentual de domicílios conec-
tados à internet. Em 2018, o ín-
dice era de 72,2%, segundo os 
dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
– Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PNAD C), divul-
gados na manhã de ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Na compa-
ração com a pesquisa anterior, 
de 2016, o aumento foi de 11,5 
pontos percentuais.

Segundo o IBGE, o percen-
tual de domicílios que utilizam 
a internet na Paraíba está acima 
da média da região Nordeste, 
que é de 69,1%, mas abaixo 
da média nacional de 79,1%. 
Em terceiro lugar no ranking 

nordestino, a Paraíba fica atrás 
somente de Sergipe, com seus 
76,7%, e do Rio Grande do Nor-
te, com 73,5%. Na pesquisa de 
2016 havia sido verificado que a 
internet era utilizada em 60,7% 
dos domicílios paraibanos. Com 
o número registrado na pesquisa 
mais recente, em 2018, há uma 
indicação de aumento de 11,5 
pontos percentuais dessa utili-
zação no período de dois anos. 

De acordo com a PNAD, 
existe uma grande diferença 
de renda média ao mês entre 
as residências que utilizam in-
ternet e as que não utilizam. “A 
pesquisa constatou que, nos do-
micílios em que havia utilização 
da internet, o rendimento real 
médio mensal per capita era de 
R$ 1.203, enquanto naqueles em 
que não havia o uso da rede esse 
valor era de R$ 699. A grande 
diferença entre esses dois ren-

dimentos foi verificada em todas 
as regiões do país”, informou o 
IBGE Paraíba.

São, aproximadamente, 
362 mil lares no Estado que não 
possuem utilização da internet. 
Dentre os motivos observados 
pela pesquisa, estão: o custo 
do serviço, considerado caro 
(35,2%); nenhum morador sa-
bia mexer na internet (28,8%) e 
falta de interesse em se conectar 
(28,6%). Outros ainda justifica-
ram que os equipamentos ele-
trônicos necessários tinham um 
custo muito alto (2,6%) e, por 
fim, outros 2,5% afirmaram que 
não havia acesso à internet na 
área em que moravam.

As finalidades dessa cone-
xão são as mais diversas, mas 
a pesquisa identificou que as 
principais são: o envio e rece-
bimento de mensagens através 
de aplicativos de chat (93,3%); 

ligações de voz ou de vídeo 
(91,9%); assistir vídeos – o que 
vale para programas, séries e 
filmes (86,5%) e envio e recebi-
mento de e-mails (48,9%).

Meio mais utilizado
E o celular é o principal 

meio de navegação utilizado 
pelos paraibanos nos domicí-
lios com internet. O uso do apa-
relho móvel passou de 97,5% 
para 99,2%, mesmo valor da 
média do Brasil. Entretanto, 
na contramão disso, o micro-
computador – que é o segundo 
equipamento mais usado – re-
gistrou queda. “O percentual 
das residências paraibanas que 
o utilizam passou de 48,2%, em 
2016, para 44,5%, em 2017, e 
atingiu 38,2% em 2018”, expli-
cou o IBGE.

A Paraíba também alcan-
çou uma posição importante a 

ser levada em consideração. O 
estado conquistou o segundo 
lugar no ranking do Nordeste 
com relação à conectividade 
através de aparelhos de tele-
visão – as chamadas SmarTVs. 
Esse foi um meio de navegação 
que teve um crescimento nos 
últimos anos, sendo registrado 
em 20,7% domicílios que uti-
lizavam a internet. O Estado 
ficou atrás apenas do vizinho 
Pernambuco, que contabilizou 
23,2%.

Com relação à faixa etá-
ria dos paraibanos conectados, 
aqueles com idade entre 20 e 
24 anos registram o maior 
percentual, sendo de 88,3%. 
Enquanto o menor percentual, 
de 22,9%, está voltado para os 
idosos – aqueles com60 anos 
ou mais. Apesar disso, o nú-
mero registrou um aumento 
de 3,9 pontos percentuais com 

relação ao ano de 2017. De 
acordo com os dados levanta-
dos pela PNAD Contínua, todos 
os grupos etários contabiliza-
ram aumentos percentuais em 
comparação ao ano anterior 
(2017) – o maior crescimento 
observado foi no grupo de 40 a 
49 anos, que foi de 56,6% para 
66,3% em 2018.

Cerca de 65% dos pa-
raibanos do grupo dos mais 
jovens – entre 10 anos ou 
mais de idade – acessaram a 
internet no Estado no período 
de referência da pesquisa em 
2018. Esse número indicou 
um aumento de pouco mais de 
cinco pontos percentuais, se 
comparado com 2017. O cres-
cimento foi até maior do que o 
do Brasil, que foi de 4,9 pontos 
percentuais, mas ainda assim 
se mantém abaixo da média 
nacional – que é de 74,7%.

O celular é o principal meio de navegação 
utilizado pelos paraibanos nos domicílios com 
internet; uso do aparelho móvel passou de 
97,5% para 99,2%

Foto: Agência Brasil



Em defesa de Assisão
Após ataque virtual sofrido durante ‘live’ por humorista, músico 
pernambucano tem apoio de artistas da cultura paraibana 
como Elba Ramalho, Antonio Barros e Céceu. Página  11

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de abril de 2020 9

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Cultura
Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Premiado curta-metragem feito no interior da PB traz 
os arquétipos da monarquia nas expressões populares

Filme mostra a realeza 
no imaginário coletivo

Uma ficção atuada pe-
los próprios moradores de 
Remígio, no interior da Pa-
raíba, é retratada em Rei-
nado Imaginário. O filme 
dirigido por Hipólito Lu-
cena é um dos resultados 
do trabalho com o Coletivo 
Cinema Instantâneo e levou  
o Prêmio de Júri Popular no 
13º Festival Curta Taquary 
- Festival Internacional de 
Curtas-Metragens, realiza-
do no último fim de sema-
na, em Pernambuco.

De acordo com o cine-
asta, o Coletivo vem reali-
zando curtas que são gra-
vados no período de uma 
semana, quando a equipe 
viaja para o local e realiza 
oficinas para formar o elen-
co da produção. “Em um 
ano produzimos 21 filmes. 
Aqui, na Paraíba, realiza-
mos oficinas em Cabacei-
ras, Boa Vista, na Pedra do 
Ingá e duas em Remígio. 
São realizadas também ofi-
cinas durante essas imer-
sões nas quais só aparecem 
pessoas de cada cidade na 
produção”, explica.

Como define Hipóli-
to Lucena, o curta traz a 
ideia dos arquétipos de 
monarquia, que está pre-
sente na memória coletiva 
em expressões populares, 
a exemplo das “Rainha da 
Cocada Preta” e “Rainha 
da Festa”. “Essa ideia de es-
trutura monárquica ainda 
é muito presente na nossa 
cultura e uma curiosidade 
é que o nome do município 
de Remígio veio do funda-
dor da cidade, Remígio dos 
Reis. Então, pegamos esse 
nome e desenvolvemos a 
proposta”, comenta.

Apesar de abordar ge-
ograficamente o município 
paraibano, em um formato 
que se assemelha a um do-
cumentário, Reinado Imagi-
nário gira em torno de um 
tema universal, como define 
Hipólito. “É um filme bas-
tante local e com muita fala 
do ambiente, pois contamos 
histórias do interior do Bra-
sil. Mas o tema alcança qual-
quer parte do mundo”.

Ao criar um novo filme, 
as referências para as ideias 
são inúmeras, como o dire-
tor revela. “Há experiências 
tanto pessoais como, clara-
mente, do cinema também. 
Tenho influência de Eduar-
do Coutinho, por exemplo, 
e Glauber Rocha me instiga 
muito em realizar um cine-
ma mais palpável e tecnica-
mente menos complicado”, 
analisa. “Há também atrizes 
paraibanas muito importan-
tes que influenciam, como 
Zezita Matos, Soia Lira e Cely 
Farias, com quem a gente 
tem trabalhado bastante”.

A realização de curtas 
é definida por Hipólito Lu-
cena como um “laboratório 
de possibilidades”, diferen-
temente dos longas-metra-
gens, como aponta. “A gente 
tem mais espaço para cria-
ção e experimentação, além 
de existirem formas de po-

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

dermos, de fato, realizar 
projetos independentes de 
patrocínio. Talvez, por essa 
razão, a produção de curtas 
acabe se favorecendo”.

Hipólito afirma ainda 
que as produções de curtas 
são mais intensas. “Eu, par-
ticularmente, gosto muito 
de trabalhar com curtas por 
causa do espírito mais cole-
tivo e mais intenso de reali-
zação, com menos estrutura 
e mais visceral”, conta o di-
retor paraibano.

Reinado Imaginário está, 
no momento, circulando por 
entre os festivais pelos quais 
é selecionado, e deverá ser 
exibido on-line em breve. 
“Temos inscrições em muitos 
festivais importantes”, refor-
ça o realizador.

Hipólito observa, ain-
da, um apontamento sobre 
a possível nova abordagem 
de festivais de cinema mun-
do afora. “O festival on-line 
se tornou realidade, no sen-

tido de entender que 
é uma possibilidade. 
Antes havia uma críti-
ca muito grande nesse 
sentido, mas hoje já se 
percebeu que é viável, 
além de ser mais de-
mocrático para o públi-
co. O festival presencial 
limita muito quem tem 
acesso para assistir”, ar-
gumenta o diretor.

No Festival Curta 
Taquary, que foi on-li-
ne, o filme venceu na 
categoria de Júri Popu-
lar com cerca de 1700 
votos. “Esse foi um al-
cance que dificilmente 
teríamos em formato 
presencial”, conta.

‘Reinado Imaginário’ abor-
da a ideia de que a estrutura 
monárquica ainda é muito 
presente na nossa cultura, como a 
rainha de bailes e o ‘rei’ que domina 
algum ramo de negócios

Foto: Divulgação
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Comunicurtas UEPB terá ajustes devido à pandemia
O Festival Audiovisual de 

Campina Grande - Comunicur-
tas UEPB, evento que abrange 
as produções de cinema inde-
pendente, acontece no final 
de todos os anos no município. 
Para a edição deste ano, porém, 
Hipólito Lucena, que é o coor-
denador-geral, adianta que o 
evento deverá passar por algu-
mas mudanças e ajustes, devido 
às circunstâncias provocadas 
pelo covid-19. O calendário, por 
outro lado, segue como o pla-
nejado e o edital para inscrições 
deve ser lançado em maio. 

Sobre a programação du-
rante o Comunicurtas UEPB, uma 
parte será dedicada à transmis-
são pela internet. “Nas edições 
anteriores já eram realizadas 
algumas palestras e transmissões 
ao vivo para o público, com chat 
on-line. Para este ano, estamos 
avaliando ainda como será essa 
parte de sessões e de encontros 
presenciais. Tudo vai depender 
dos desdobramentos das circuns-
tâncias até lá”, explica. “A parte 
presencial dos festivais é a mais 
importante, pois permite uma 
maior troca entre os realizadores 
e produtores, é o espaço onde 
são discutidos os projetos, onde 

as interações acontecem de for-
ma mais precisa, mas tudo vai 
depender de como estaremos 
enfrentando essa pandemia”.

Embora desmotivador, de 
certo modo o novo momento 
permite um aprendizado sobre 
possibilidades de entreteni-
mento e de retorno para o ci-
nema. “Estou percebendo uma 
recepção positiva do público, 

considerando que os festivais 
que estão acontecendo on-line 
atendem muito mais pessoas. 
Uma sessão de filme que teria 
200 pessoas presencialmente, 
on-line são alcançadas inú-
meras, além de atingir outros 
lugares. Tenho considerado essa 
questão bastante positiva”. Por 
outro lado, Hipólito aponta a 
falta de controle do material 

disponibilizado. “Quando a 
gente libera o material, é per-
dida parte da propriedade neste 
sentido. Mas ainda estamos 
aprendendo a lidar com todas 
essas novidades”.

Nos últimos anos, a grande 
produção em audiovisual parai-
bana surpreendeu mundo afora, 
garantindo prêmios em festivais 
nacionais e internacionais, em 
especial, o cinema independen-
te, como destaca Hipólito. “Ti-
vemos muitos filmes produzidos 
na Paraíba nestes últimos anos e 
com muita qualidade, tanto em 
questões técnicas quanto em re-
lação à performance dos nossos 
atores, por exemplo. Temos um 
leque de atores que estão pre-
sentes em diversas produções e 
têm se tornado referências para 
o audiovisual”.

Após o momento crítico 
provocado pela pandemia, o 
professor da UEPB e cineasta está 
otimista. “Temos muitos projetos 
que estão sendo engavetados 
para retomar após essa crise. 
Espero, particularmente, que 
tenhamos um novo ‘bum’ de 
produções e que tenhamos bons 
resultados”, finaliza.

Segundo o coordenador, Hipólito Lucena, festival de Campina Grande terá transmissões pela internet

Foto: Divulgação
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Se dizem que a nossa terceira visão vem da 
glândula pineal, uma espécie de olho que nos serve 
de antena para a conexão eletromagnética com as 
energias sutis do universo, certamente os poetas 
devem ter um quarto olhar.

Poeta, aquele que capta e transcreve à cria-
ção o que é capaz de modular sentimentos como 
soa o que é música. E não precisa ser em versos. 
A simples habilidade de montar frases, contadas e 
rimadas, está muito longe da poesia, que nem de 
alfabeto carece. Está no olhar, no ouvir, no sentir, 
no dizer. Na melodia de uma pintura, na paisagem 
de um sorriso, no voo da borboleta, ou de um pás-
saro no jardim…

O cronista que possui essa visão, que somada 
à pineal, anteninha que regula nossos ciclos, pro-
duz substâncias neurotransmissoras e nos conec-
ta às sutis camadas do plano espiritual, é capaz 
de ser poeta.

Físicos teóricos já concluíram haver dimen-
sões imperceptíveis, além das três espaciais e da 
quarta que é o tempo. Dimensões sensíveis à tal 
glândula, que “vê” e percebe além da córnea, de-
tecta sutilezas invisíveis ao olhar comum. É o pe-
queno radar que está relacionado à clarevidência, 
à telepatia, premonição e mediunidade. Está tudo 
na “Teoria das Supercordas”, um capítulo impres-
sionante da Física Quântica.

Dessas elucubrações, teóricas ou práticas, vi-
síveis ou invisíveis, palpáveis ou sutis, vem a ideia 
de que o poeta sabe, não sabe que sabe ou vê por 
todas essas brechas. É das réstias ou filetes de luz 
que perpassam tais canais da intuição, sussur-
ram ao olhar e vibram pela privilegiada epífise 
de quem enxerga a vida com seus encantos que 
descende a poesia.

Um fenômeno não menos quântico que faz ar-
tistas como Sérgio de Castro Pinto colocar toda a 
bicharada num “zoo” mais grandioso do que o que 
Noé juntou na Arca. Um milagre que fez as letras 
de Shakespeare ferverem na paixão que a alma 
sente ao se enebriar com o bafo ardente e flame-
jante do amor. Que tornou Gilberto Amado capaz 
de abrigar a beleza de todos os oceanos numa gota 
de poesia com gosto de mar. Que faz um cronista 
como Gonzaga Rodrigues juntar frases e ideias, 
tecendo dramas, cheiros e cenários arcabouçados 
com a habilidade de um “joão de barro”.

Assim se vê a poesia verdadeira, muito aci-
ma da rima, do simplório versejar, do baldo cor-
delista ou trovador loquaz, tantas vezes amar-
rotados com a forçada imposição de uma regra 
além da conta. A poesia é bem maior. Quântica 
e sutil como quarks e neutrinos, além do que é 
risível ou da cota do visível.

A poesia está na crônica. No cronista que 
vê coisas, por mais pífias e sem graça com uma 
grande diferença. Mas a ele são vultosas, bri-
lhantes como a lua, falantes como o grilo, gritan-
tes como o amor.

Lembrei disso ao receber recentemente da 
amiga Suely Cavalcanti Dias, confrade espírita e 
amiga do amado pai, Carlos Romero, um recor-
te de uma crônica escrita há 73 anos, aqui n’A 
União. Em que fala de uma época, 1947, quando 
foi designado para fazer reportagens sobre os 
debates no plenário da Assembleia Legislativa de 
então. “Com o decorrer do tempo e da rotina”, ele 
foi observando, pouco a pouco, “num desses des-
lizes do olhar”, a fisionomia cansada e atenta de 
um dos frequentadores das galerias – um funcio-
nário público aposentado “que trazia no semblan-
te desbotado pela vida, a tortura e os restos de 
suas últimas decepções” – Isso é poesia!

Segundo o cronista, o curioso personagem não 
faltava a uma sessão sequer. E, “apesar da madu-
reza de sua idade, da severidade doentia de seu 
aspecto, entremostrava um certo fulgor de encan-
tamento no olhar” – Que beleza!

Este foi um encontro de olhares que se fi-
taram apenas pela sintonia da emoção vivida 
nos instantes puros de uma observação sensí-
vel. Através daquele semblante perdido nas ga-
lerias, e quiçá da pineal privilegiada pela fina 
intuição do cronista, um personagem marcado 
pelas perspectivas sombrias da desesperança 
foi criado. Como símbolo de uma realidade mui-
to humana e de um sentimento de empatia pela 
condição do semelhante.

Empatia essa que se traduz no bálsamo que 
enleva a alma embevecida com a arte que os 
bons escritores têm brindado o mundo e nos fei-
to mais felizes.

Os lampejos
da poesia

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Se viva estivesse, a escritora brasileira Hilda Hilst estaria 
completando, no último dia 21 do mês em curso, 90 anos de 
existência; data que está sendo celebrada meritoriamente 
por todo universo literário nacional, com grande e justificado 
entusiasmo, dado que a criadora de Tu não te moves de ti pon-
tifica como uma das maiores escritoras, dentre as muitas que 
habitam o qualificado território da república das letras nacio-
nais. Escritora prolífica, Hilda Hilst incursionou praticamente 
por todos os gêneros literários e imprimiu, em todos eles, o 
selo da refinada qualidade estética que caracterizou os seus 
textos. Textos esses marcados por uma linguagem, que, poe-
ticamente transgressora em suas anticanônicas formulações 
impactou, sobremaneira, os leitores, e desorientou a crítica 
literária, notadamente aquela ainda aferrada aos modos mais 
convencionais de manifestação da arte que tem na mobiliza-
ção criativa da palavra, o ponto de partida e de chegada dos 
seus mais incontornáveis voos.

O espanto recepcional da obra de Hilda Hilst ratificou o 
que já houvera ocorrido no passado com Clarice Lispector, cujo 
romance Perto do Coração Selvagem, publicado em 1943, no di-
zer de Antonio Candido, insuflou sangue novo no organismo da 
literatura brasileira, ainda muito aprisionado, na época, segundo 
o crítico, a processos de recriação da realidade fundamentados 
nos clássicos princípios de uma mimese mais fotográfica e pro-
tocolar. Mais tarde, no livro O Discurso da Cidade, o mestre Anto-
nio Candido voltaria a refletir sobre esses particulares modos de 
representação do real: o mais mimético e o menos mimético; a 
esse último pertenceriam figuras exponenciais do porte de uma 
Clarice Lispector e de uma Hilda Hilst.

Conforme sinalizamos, Hilda Hilst praticou todos os gêne-
ros literários: a crônica, o conto, o romance, o teatro, o ensaio, a 
poesia, sem descurar as atividades de tradutora, que desempe-
nhou com acurada destreza. A literatura de Hilda Hilst, metafí-
sica ao extremo e sumamente inquiridora das grandes questões 
existenciais humanas, ancorou, sobretudo, nos temários do 
amor, da morte, do sexo, de Deus, da linguagem, enfim, de tudo 
o que perfaz o ser/fazer do homem em sua fascinante, aciden-
tada e traumática peripécia no palco da história. No imaginário 
ficcional de Hilda Hilst, a criação literária e a percepção do 
sagrado vinculavam-se umbilicalmente, voltando-se para aquela 
dimensão conceitual que no universo teológico chamamos de 
a preocupação última do ser, cerne da fé autêntica, que não se 

confunde com a mera crença, por vezes, uma adesão circunstan-
cial a um credo abraçado irrefletidamente. É por esse patamar 
que na escritura literária de Hilda Hilst não há espaços para o 
anedótico, o pitoresco, o descortinar superficial do multifário 
espetáculo da vida, dado que tudo aquilo com que ela se ocupa 
vem impregnado de singular densidade e inocultada tensão. É 
uma literatura que vai ao âmago dos seres e das coisas, à ner-
vura essencial do existir, na qual, cada diálogo esculpido, cada 
cenário evocado, cada teia das intrincadas tramas urdidas pela 
magistral transfiguradora de vidas constituem-se num renovado 
desafio para quem ama a literatura; e sabe que ela é uma perene 
e enriquecedora fonte da existência.

Romancista primorosa, Hilda Hilst também fulgurou na 
crônica e, principalmente, na poesia. Naquela, foi uma observa-
dora atenta do cotidiano, sempre pródiga em flagrar, em seus 
vãos e desvãos, tudo quanto ameaçava oprimir e amesquinhar 
tanto os homens quanto os animais. Animais que sempre foram 
alvos das mais intensas manifestações de afeto por parte da 
grande escritora, e com os quais ela conviveu até o ponto final da 
sua existência na Casa do Sol, localizada na cidade de Campinas, 
espaço mágico e mítico, no qual ela morou e recebeu amigos e 
escritores. Na poesia, Hilda Hilst foi autora de um verso denso, 
luminoso, grávido de transcendentes ressonâncias de todos os 
ecos, temas e valores que totalizam a experiência humana. No 
belíssimo livro: Cantares, por exemplo, o temário universal do 
amor ganha, no peculiaríssimo sotaque da autora, grandiosas 
alturas, sublime elevação e envolvente tonalidade meditativa, em 
cujo estuário outras vozes e dicções são retomadas pela notável 
poeta brasileira, que com elas dialoga, recriando-as com o incon-
fundível timbre da sua indelével interpretação lírica.

Linda, enigmática, irreverente, controvertida e exuberante-
mente competente no ofício em que se consumiu, se consumou 
e se consagrou, Hilda Hilst sempre se conflitou com a crítica 
literária brasileira que, em sua ótica, não lhe conferiu a devida 
valorização, realidade essa que, penso, tem experimentado 
significativa modificação, na medida em que a sua obra está 
espalhada em todas as livrarias do país e, mais que isso, sendo 
objeto de numerosos e multiplicados estudos críticos que, 
respaldados por diversificados repertórios teórico-metodológi-
cos, têm contribuído, decisivamente, para o deslindamento do 
fantástico universo estético e humano erigido por Hilda Hilst, 
admirável dama da literatura brasileira.

A pluridimensional obra 
literária de Hilda Hilst

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Colunista colaborador

Foto: Eduardo Simões/Divulgação

‘Viva e Deixe Viver’

Contação de histórias é feita on-line

A pandemia do novo 
coronavírus fez com que a 
Associação Viva e Deixe Vi-
ver tivesse que suspender as 
atividades presenciais. A Or-
ganização da Sociedade Civil 
(OSC) tem mais de mil e cem 
voluntários atuando na conta-
ção de histórias em 90 hospi-
tais do Brasil.

Driblando as dificulda-
des impostas pelo isolamento 
social, os contadores de histó-
rias da Viva estão abraçando 
os recursos do ambiente di-
gital para se manterem próxi-
mos do público infantojuvenil.

A entidade está promo-
vendo todas as terças e quin-
tas-feiras uma série de con-
tação de histórias com seus 
voluntários, por meio de seus 
canais próprios no Instagram 
e YouTube.

Nesses dias, durante as 
manhãs, às 10h30, eles con-
tam Histórias de Bom Dia. Já 
no final da tarde, às 18h30, é a 
vez das Histórias de Boa Noite.

De forma lúdica, os vo-
luntários estão contando 
histórias e dando dicas de 

Obra ‘Viva Futebol Clube’, de Rangel e Zilberman, pode ser baixada na web
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prevenção do coronavírus 
sem assustar os pequenos – 
como a história A pulguinha 
e a lagarta.

“Como a doença se tor-
nou um dos principais per-
sonagens nos noticiários, as 
crianças estão tensas com a 
situação, assim como os adul-
tos. Por isso, entre uma his-
tória e outra, os voluntários 
falam, por exemplo, sobre a 
importância da higienização 

correta das mãos. Esse hábito, 
às vezes, é deixado de lado e 
previne não só o contágio pela 
covid-19, mas também outras 
viroses”, destaca Valdir Cimi-
no, fundador da Viva.

Além disso, a associação 
está disponibilizando, por 
meio do website, a versão di-
gital do livro Viva Futebol Clu-
be - O Time das Mãos Limpas, 
de Dulce Rangel, com ilustra-
ções de Paulo Zilberman. A 

Camila Tuchlinski 
Agência Estado

Através do QR Code acima, acesse 
o canal do Youtube da Associação 

Viva e Deixe Viver

obra, lançada no fim de 2019, 
explora um tema popular 
como o futebol para mobili-
zar crianças e adolescentes, 
seus familiares e a sociedade, 
em torno da importância da 
higienização e da lavagem das 
mãos na prevenção de doen-
ças causadas por vírus, fun-
gos e bactérias.

Vale ressaltar que a Viva 
Eduque, espaço criado pela 
entidade para a difusão cul-
tural, educacional e gestão do 
bem-estar para a sociedade, 
contará com extensa progra-
mação on-line de eventos, 
workshops e cursos pelo sis-
tema EAD (Ensino à Distân-
cia) ao longo do ano.
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Quando o poeta Sérgio de Castro Pinto ani-
versaria, a poesia comemora. Para homenagear 
o maior representante da Poesia da Paraíba na 
atualidade, recorri a outro poeta igualmente 
louvável.

O poeta, igual condor sobrevoando a paisa-
gem da alma, aspergindo a mente das pessoas 
com poesia, pede para que espalhemos livros.

 
Oh! Bendito o que semeia
Livros à mão cheia
E manda o povo pensar!
O livro, caindo n’alma
É germe – que faz a palma,
É chuva – que faz o mar!
 
Eu te admiro, Castro Alves, porque semeou 

livros e plantou poesia no coração das pessoas. 
Bendito és tu, Poeta da Alma, ser tão pequeno, 
mas grande pelas maravilhas conduzidas em fa-
vor da liberdade e pelas canções de amor cheias 
de tantas emoções.

O poeta condoreiro tinha razão ao exaltar 
que somente com livros distribuídos em abun-
dância é possível transformar a pedra bruta 
num diamante humano. Bendito aquele que se-
meia livros, muitos livros, livros à mão cheia. 
Abençoado quem faz da poesia nosso alimento.

Acredito que entre todas as artes, a poesia 
salvará o mundo. Na poesia estão os fundamen-
tos para se entender aspectos da vida, a expe-
riência humana da contemplação. A leitura de 
poesia cria na alma uma sensação maravilhosa. 
Quando olhamos ao céu com estrelas ou o espe-
táculo do horizonte nas silhuetas das serras ao 
alcance da vista, é leitura de poesia.

Quando leio um poema não busco apenas 
o que o poeta expressa, mas procuro descobrir 
minhas próprias emoções.

Nos tempos atuais importa que a poesia 
chegue às mãos das pessoas, que os versos cain-
do na alma como enxurrada de água conduzida 
pela suavidade da brisa, transformem o mais 
duro coração.

A poesia é um caminho para o entendimento 
das relações humanas, porque ajuda a conhecer 
o mistério da existência de tudo como criação 
divina. Ainda mais se tratando de poesia mís-
tica, expondo a dimensão espiritual, seja num 
insights ou trabalhos no mais profundo senti-
mento do coração.

Louvado seja aquele que semeia poesia, 
porque ajuda na construção de um mundo cada 
vez melhor. Cada livro na mão de uma criança 
é sementinha plantada que brotará conforme a 
fertilidade do solo.

A importância do livro é contribuir para o 
florescimento do novo homem, para suaviza a 
aridez da alma e levar as pessoas a celebrar har-
monia de um novo relacionamento.

Volto meu olhar para os poetas econômicos 
em palavras, como Sergio, que conseguem dizer 
muitas coisas. Aí está o segredo do grande poe-
ta que dá a vida para a unidade do seu pensa-
mento com a vida. Walt Whitman foi ao cerne 
poético: “Eu canto o meu próprio Ser, pessoa em 
si e à parte...”

Poeta que melhor representa Paraíba na 
época presente, Sérgio de Castro Pinto é guar-
dião do diálogo planetário para se chegar ao 
fraterno abraço global com a contribuição da 
poesia, na plenitude dos tempos.

Bendito quem 
semeia poesia

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Artistas paraibanos apoiam 
Assissão após ataque virtual

No último final de sema-
na, repercutiu negativamente 
a atitude do humorista Mu-
rilo Couto, que publicou um 
vídeo polêmico em uma de 
suas redes sociais em que faz 
piadas de gosto duvidoso e 
depreciativas com o forrozei-
ro pernambucano Assisão.

 “Isso não é falta de co-
nhecimento da nova geração 
sobre os que, como Assisão, 
construíram a MPB. A cultura 
tem que vir junto com a edu-
cação, que esse humorista 
não tem. Faz parte do caráter, 
e não da cultura. Ele não tinha 
o direito de fazer isso”, lamen-
tou a cantora e compositora 
Cecéu, parceira musical do 
seu marido, Antonio Barros. 
A dupla, inclusive, postou nas 
suas redes sociais uma nota 
em defesa do amigo.

Outra paraibana, Joana 
Alves, coordenadora do Fó-
rum Nacional do Forró, enti-
dade que representa 14 Esta-
dos no Brasil, divulgou uma 
nota de repúdio condenando 
a ação de Couto, por ter “rea-
lizado ataques e deboches” 
contra o músico. “Assisão é 
uma pessoa tão importante 
e querem denegrir a imagem 
dele”, comentou.

A cantora e compositora 
Elba Ramalho também pos-
tou vídeo em defesa do artis-
ta, que considera um mestre. 
“É um pseudo-humorista que, 
de forma deselegante, desa-
gradável e preconceituosa, 
destila veneno e farpas sobre 
um dos nossos grandes artis-
tas nordestinos que é o Assi-
são, nosso Mestre Assisão”, 
afirmou a cantora paraibana 
nas redes sociais. Em segui-
da, dirigindo-se diretamente 
para Murilo Couto, disse: “Da 

forma como você age, sem co-
nhecimento, sem cultura, sem 
informação e com a língua 
tão afiada, você não chegará, 
certamente, na metade do ca-
minho que Assisão chegou e 
chegou com talento, com ca-
pacidade e com honra”.

Elba Ramalho encerra 
seu depoimento em defesa do 
forrozeiro com um conselho 
para Couto. “Preste atenção 
no que você faz, meu irmão! 
A gente não pode ficar cego 
pelo sucesso. O sucesso e a 
ambição não podem nos ce-
gar. Viva, Assisão, e zero para 
você, querido”.

“Foi uma atitude muito 
baixa para com Assisão. Achei 
uma coisa preconceituosa, 
vil”, disse Cecéu. “Eu tenho 
certeza que ele ofendeu ao 
Brasil e, principalmente, aos 
nordestinos”, prosseguiu ela, 
que tem procurado manter 
contato com o artista pernam-
bucano para lhe prestar apoio 
moral, mas ainda não conse-
guiu falar com ele, que mora 
na cidade de Serra Talhada. 

Já na nota de repúdio di-
vulgada, o Fórum Nacional do 
Forró contém o seguinte tre-
cho: “Nas palavras de Murilo 
Couto, o artista pernambu-
cano, nordestino, brasileiro, 

com décadas de trabalho con-
solidado, milhares de discos 
vendidos e centenas de shows 
realizados, e mais conhecido 
pelo seu maior sucesso, `Pau 
nas Coisas´, disse que parece 
um cachorro, um bêbado, um 
drogado”. E atenta: “O Fórum 
Nacional do Forró acredita 
que o jovem Murilo Couto pre-
cisaria estudar melhor a cultu-
ra do nosso país, em vez de fa-
zer gracinha nas redes sociais. 
Somos uma Nação Forrozeira 
de muito respeito e valor e 
devemos todas as nossas re-
ferências aos nossos Mestres 
da Cultura Popular Brasileira. 
Sem os mestres não haveria 
transmissão de cultura. Por-
tanto, sugere que antes de 
abrir a boca para falar boba-
gem, inclusive, com preconcei-
to, busque estudar, pesquisar, 
e se encontrar enquanto cida-
dão dentro da sua comunida-
de ou território, e só falar com 
propriedade de causa”.

Em outro trecho, a nota 
faz a seguinte observação: “O 
covid- 19 veio para ensinar o 
que é ser humano e, nessa hora, 
é importante fazer-se uma boa 
reflexão. Sabemos que o humo-
rista é jovem, passivo de erro, 
até já pediu desculpa, mas 
nada justificando esse tipo de 

comportamento equivocado, 
taxando pessoas de respeito, 
idosos e outros. Isso não é hu-
mor, é perversidade, precon-
ceito, indiferença, “desumani-
dade, despreparo educacional, 
falta de formação. O Fórum até 
aceita suas desculpas, porém o 
momento é de viver e repensar 
a cidadania, e reformular con-
ceitos medíocres de cidadãos 
semianalfabetos de Cultura. 
Recomenda aproveitar para 
aprender esta lição e fazer seu 
dever de casa”.

Em vídeo, Mutilo Couto 
declarou que recebeu cente-
nas de mensagens contra o que 
foi postado e pediu desculpas 
pelos comentários ofensivos. 
“Peço desculpa, porque fui 
muito ignorante”, declarou.

A carreira de Assisão teve 
início em 1962, com a grava-
ção do compacto de quatro 
canções próprias, quando 
participava do grupo Azes do 
Baião. Nos anos 1970, com 
visibilidade nacional, Assis se 
tornava Assisão.

Dentre seus sucessos 
estão ‘Pau nas Coisas’, ‘For-
ró Ferruado’, ‘Peixe Piaba’, 
‘Fogueirinha’, ‘Alambique de 
Barro’ e ‘Pequenininha’, esta 
última com mais de 250 re-
gravações pelo Brasil.

Música

Colunista colaborador

Poeta paraibano Sergio de Castro Pinto completou 73 anos no dia 25

Foto: Edson Matos

É um pseudo-
humorista que, de forma 

deselegante, desagradável 
e preconceituosa, destila 

veneno e farpas sobre um 
dos nossos grandes 

artistas nordestinos que é 
o Assisão

Foto: Divulgação

‘Leituras na Quarentena’

Eric Nepomuceno lança projetos na web
Devido ao isolamento 

social com a família devido 
à pandemia do covid-19, o 
escritor Eric Nepomuceno 
estreou nesta semana, na in-
ternet, o programa Leituras 
de Quarentena, em que conta 
histórias dos amigos Gabriel 
García Márquez, Cristovão 
Tezza, Juan Rulfo e Fernando 
Morais, além de impressões 
de livros marcantes em sua 
vida como O Apanhador no 
Campo de Centeio, de J.D. Sa-
linger, Antes do baile verde, 
de Lygia Fagundes Telles, O 
quarto de Giovanni, de Ja-
mes Baldwin, e personagens 
como Mafalda, das tiras de 
Quino, e Tom Sawyer, da obra 
de Mark Twain.

Feitos por celular pelo 
próprio filho, o diretor 
Felipe Nepomuceno, os 
vídeos poderão ser vistos 
de segunda a sexta-feira, 
a partir de 11h, no Insta-
gram (@nepomucenofil-
mes) e Facebook (www.
facebook.com/Nepomu-
cenoFilmes) da produtora 
Nepomuceno Filmes e no 
canal oficial do YouTube 
(www.youtube.com/eric-
nepomucenoescritor) do 
próprio escritor.

Leituras na quarentena 
terá 40 programas de apro-
ximadamente dois minutos 
cada com sugestões de li-
vros e autores para ajudar a 
enfrentar o isolamento

Também nas redes so-
ciais do escritor carioca, hoje 
estreia o curta-metragem in-
titulado Cinco anos de solidão, 
produção que retrata um ca-
sal em isolamento em uma 
cidade no interior do Rio de 
Janeiro, rodeado de árvores 
e livros, lidando com memó-
rias e ausências, durante a 
quarentena de abril.

Outro projeto on-li-
ne que obedece o mesmo 
esquema de exibição é o 
Dias e noites de amor e de 
guerra, que será disponibi-
lizado sábados e domingos, 
a partir do dia 2 de maio. 
Será um conjunto de 16 
programas de aproximada-
mente três minutos cada, 

com leituras da obra de 
Eduardo Galeano, no ano 
em que o escritor uruguaio 
completaria 80 anos, reali-
zadas pelo seu amigo e tra-
dutor, Eric Nepomuceno.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Com quase 60 anos de carreira, Assisão é dono de sucessos como ‘Pequenininha’, música com mais de 250 regravações

Através do QR Code acima, acesse 
o canal oficial do Youtube de

Eric Nepomuceno



Assistidos à distância pela Empaer, produtores seguem rigorosas normas de proteção diante da pandemia

Agricultura familiar garante 
segurança alimentar na PB
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Agricultores familiares 
paraibanos estão trabalhando 
normalmente, apesar do co-
ronavírus, para produzir ali-
mentos saudáveis e sem agro-
tóxicos para o consumo da 
população, com isso garantin-
do a segurança alimentar. Eles 
são orientados à distância por 
técnicos da Empresa Paraiba-
na de Pesquisa, Extensão Ru-
ral e Regularização Fundiária 
(Empaer), que acompanham 
suas atividades agrícolas e res-
saltam que estão preocupados 
em seguir as normas de prote-
ção definidas pelo Governo do 
Estado.

 No município de Lagoa 
Seca, região onde a hortaliça 
e a fruticultura são predomi-
nantes, agricultores seguem 
à risca as recomendações téc-
nicas e de saúde para cultivar 
seus roçados. O agricultor 
Adalberto Alves de Oliveira 
(Dinho), da comunidade Pau 
Ferro, falou sobre as medidas 
por ele adotadas para conti-
nuar oferecendo produtos aos 
clientes neste momento de 
pandemia. Ele trabalha com 
seus  três filhos na produção 
de hortaliças, mantendo dis-
tanciamento e seguindo ainda 
mais regras de higiene.

Severino Ramos Alves da 
Silva, também de Lagoa Seca, 
é outro produtor que trabalha 
com hortaliças. Ele destacou 
que vem tomando todos os cui-
dados no cultivo e manuseio 
dos produtos. “Neste momen-
to, enquanto todos estão em 
casa, estamos no campo produ-
zindo com todo o cuidado até 
que passe essa crise”, disse.

 
Programas sociais
Com relação ao acom-

panhamento técnico, visan-
do manter a alimentação das 
famílias beneficiadas com os 
programas sociais, a assis-
tente social Edinete Freyre, 
da Empaer de Rio Tinto, ex-
plicou que as orientações são 
repassadas por telefone para 
os agricultores, ou via on-li-
ne, de modo que os trabalhos 
tenham continuidade, dentro 
das normativas do g overno. 

Com relação aos cuidados 
com os produtos destinados 
ao Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE) e ao 
Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA), ela disse que as 
recomendações são relaciona-
das principalmente com o ma-
nuseio, a preparação dos kits e 
sua distribuição, respeitando 
a distância entre as pessoas e 
com uso de máscara.   

O gerente da Gerência 
Operacional de Produção 
Agropecuária e Ação Social 
da Empaer, vinculada à Se-
dap, Flávio Müller, informou 
que o PNAE, dentre as ações 
de segurança alimentar, está a 
Resolução Nº 02 de 9 de abril 
de 2020, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), a qual autoriza 
em caráter excepcional duran-
te o período da pandemia da 
covid-19 a distribuição direta-
mente para as famílias de gê-
neros alimentícios adquiridos 
no âmbito do PNAE. Essa dis-
tribuição poderá ser realizada 
em forma de kits e inclui uma 
porção de frutas, priorizando 
sempre a aquisição de gêneros 
alimentícios locais.

 A economista doméstica 
Aldenora Pereira, que também 
integra o Conselho Estadual 
de Segurança Alimentar e Nu-
tricional (Consea-PB), reafir-
ma a necessidade de consumir 
alimentos que tenham proce-
dência da agricultura familiar, 
livres de agrotóxicos. Ela des-
tacou que requer muito cuida-
do a preparação dos alimen-
tos, “porque não adiantarão 
de nada os cuidados tomados 
no campo se em casa também 
não houver as precauções”.

O gerente regional da 
Empaer em Campina Grande, 
Ailton Santos confirmou que o 
atendimento aos agricultores 
vem sendo feito por meio on-li-
ne, de modo que não deixem de 
ser orientandos na produção de 
alimentos saudáveis. Ele reco-
nheceu que pode ocorrer uma 
queda nas vendas de produtos 
vindos do campo, mas nunca na 
dimensão que acontece com a 
indústria e o comércio. 

A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP) habili-
tou nove entidades represen-
tativas dos estudantes para 
a confecção da carteira estu-
dantil 2020, na cidade de João 
Pessoa. Além disso, a Procura-
doria Geral do Município emi-
tiu parecer jurídico decidindo 
que a declaração da institui-
ção de ensino também vale 
para compra da meia-passa-
gem no transporte público da 
Capital paraibana.

Por conta do estado de 
calamidade pública decreta-
do pela Prefeitura  Municipal 
de João Pessoa devido a pan-
demia de covid-19 e as me-
didas de proteção através do 
Decreto Municipal n º 9.472 
(que regula o isolamento so-

cial) , a carteira estudantil de 
2019 passou a ter validade 
por mais 30 dias após o reiní-
cio das aulas presenciais nas 
escolas pessoenses. 

Três entidades secunda-
ristas foram habilitadas para 
a emissão das carteiras dos 
estudantes  em João Pessoa: 
União dos Estudantes da Pa-
raíba (UEP), União Estadual 
dos Estudantes da Paraíba 
(UEEP) e o Centro Estudantil 
Pessoense (CESP/JP).  Já as 
universitárias são seis: Con-
selho Universitário de Cartei-
ras (CUC), Diretório Central 
dos Estudantes da Uninassau 
(DCE Nassau), União Nacional 
dos Estudantes (UEE), DCE do 
Instituto Federal da Paraíba 
(DCE IFPB), DCE da Faculda-
de Internacional da Paraíba 
(DCE FPB/ASPEC) e DCE do 
Centro Universitário de João 
Pessoa (DCE Unipê). 

De acordo com a secre-
tária do Procon-JP, Maristela 
Viana, além do documento 
confeccionado por uma das 
nove entidades habilitadas 
pela autarquia, os alunos po-
dem comprar a meia-passa-
gem com a declaração escolar. 
“Entretanto, essa declaração 
não tem valor para a meia
-entrada em cinemas, shows 
e eventos desportivos. É im-
portante que fique claro que 
a declaração da instituição de 
ensino só serve para a compra 
da meia-passagem no trans-
porte público da Capital”.

A secretária ainda desta-
cou que as habilitações serão 
publicadas no Semanário da 
Prefeitura da Capital e que 
o Procon Municipal encami-
nhou toda a documentação 
das instituições autorizadas 
ao Ministério Público do Esta-
do (MPPB), às Secretarias de 

Educação do Estado e de João 
Pessoa e à entidade represen-
tativa das instituições de ensi-
no da rede privada da cidade. 

Por meio do site www.
estudante10.com.br, as diver-
sas entidades habilitadas es-
tão fazendo o novo documen-
to do estudante 2020. Todo o 
processo ocorre através da In-
ternet e a entrega é com frete 
grátis para toda a Paraíba. No 
endereço eletrônico, é possí-
vel fazer um cadastro e, em 
seguida escolher a forma de 
pagamento que pode ser por 
boleto bancário ou qualquer 
cartão de crédito/débito.

O site Estudante10 é o 
órgão prestador de serviços 
às entidades estudantis e ao 
Estudante devidamente ho-
mologado pelo Procon (Lei 
1.877/17) e seguindo o De-
creto Federal 7.962 de 15 de 
março de 2013.

Nove entidades estão habilitadas em 
JP para emitir as carteiras estudantis
Juliana Cavalcanti
Especial para A União  

Foto: Secom-PB

Pequenos produtores continuam plantando normalmente, seguindo as orientações da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária

Criador do neoconcretismo e membro da 
Academia Brasileira de Letras, o maranhense 
Ferreira Gullar (1930-2016) foi um dos no-
mes mais importantes da cultura brasileira, 
como escritor, poeta, crítico de arte, biógrafo, 
tradutor, memorialista e ensaísta.
       Até novembro de 2016 Ferreira Gullar 
(foto) escrevia semanalmente no “Jornal 
do Brasil” e depois na “Folha de S. Paulo”.
       Em meus arquivos, guardo uma de 
suas principais colunas, sobre “a agonia das 
vanguardas estéreis” - publicada no suple-
mento “Idéias/Ensaios” do “Jornal do Bra-
sil”. Gullar, então, bateu na tecla de que “os 
artistas que insistem na ilusão vanguardista 
não se dão conta de que o que, no passado, 
era audácia, hoje é oportunismo; o que 
antes era ruptura, hoje é conformismo”.
       Realmente. Lembro que em 1968, antes 
do AI-5, artistas paraibanos, na abertura 
de uma exposição na Sorvelanches 36 (não 
existe mais), derramaram uma lata de tinta 
vermelha na cabeça de um americano do 
Peace’s Corp enquanto a galera gritava “go 
home”. Na mesma época, eu, José Nêu-
manne e outros montamos o espetáculo 
“Pindorama, Idolatrina, salve, salve” e var-
remos a poeira do palco do Teatro Minerva, 

Gullar e suas ideias contra a “ilusão vanguardista”

em Areia, em direção a uma atônita platéia 
formada por freiras, jovens alunas e algumas 
das ditas autoridades da cidade.
        Na época, Raul Córdula, Guy 
Joseph e outros tinham propostas e 
respostas que alteravam profundamente 
os dados das artes plásticas nordestinas, 
sem que fossem carbonos.
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        Preocupa, hoje, é que artistas que-
iram aparecer como o novo fazendo 
exatamente aquilo que na época do AI-5 

“era audácia” e que 
em noites ridículas 
à la Yves Falière, no 
Hotel Tambaú, “era 
oportunismo”. Que 
alguns artistas copiem 
o que era produzido 
há cerca de 50 anos 
como “ruptura” e hoje 
é “conformismo”.        
       Compreende-se 
bem o que Ferreira 
Gullar afirmou no 
“Idéias/Ensaios”: a 
ilusão vanguardista. 
Ela se mantém entre 

artistas que pensam mais na possibili-
dade de entrar na mídia, no mercado, 
no ti-ti-ti do blá-blá-blá, do que em 
partirem para a grande e nova aventura 
de (re)inventar o novo numa sociedade 
absolutamente saturada de informações 
velhas (mas tão contraditórias que 
aparecem como modernidade do século 
21). Não são nem pós-modernas porque 
não conseguiram ser pré.
       Faço questão de transcrever um trecho 
significativo do longo texto de Gullar:
       “A rendição à arte descartável significa 
trocar a busca interior pelo êxito exterior. 

Para quem segue esse caminho, a obra não tem 
importância senão pela repercussão na mídia. 
O processo de realização da obra, que deve ser 
cumulativo e aprofundador, é abandonado e sub-
stituído pela atividade aleatória de coletar detritos 
ou adquirir no comércio elementos prontos que 
serão arranjados de algum modo para constituir a 
‘obra’. Como a cada ‘obra’ o artista muda de mei-
os - hoje são baldes de plástico, amanhã tijolos ou 
garrafas, depois de amanhã cordas ou pedaços de 
borracha - seu trabalho se mantém ocasional e 
exterior ao material, sem, por isso, organizar-se em 
linguagem. A obra, então, não resulta da elaboração 
e aprofundamento da experiência, mas de sacações 
(‘Tive uma boa idéia!’) que visam de fato abrir uma 
brecha na indiferença da mídia. É inegável que as 
condições geradas pela sociedade de massa cria 
para os artistas dificuldades e imposições difíceis de 
superar. Mas isso não justifica concessões que, no 
fundo, terminam por destruí-lo, tal como ocorre 
com os jovens compositores de hoje, que brilham 
no céu televisivo por um mês, dois, e em seguida 
desaparecem para sempre”.
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       Um show de Gal Costa me fez ver, via Wally 
Salomão, que um quadro de Tarsila do Amaral 
permanece mais moderno que quase todos os 
lances da “ilusão vanguardista”.

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo..com
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Nomeação barrada
Bolsonaro decide anular a nomeação do delegado Alexandre 
Ramagem como novo diretor-geral da Polícia Federal depois 
da decisão do STF que barrou a indicação.  Página 14 Fo
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Proposta técnica visando subsidiar novas medidas de combate ao coronavírus será discutida hoje entre os secretários da Saúde

Em reunião remota realizada 
no início da noite de ontem entre 
o governador João Azevêdo (Cida-
dania) e os prefeitos de João Pes-
soa e Campina Grande, Luciano 
Cartaxo (PV) e Romero Rodrigues 
(PSD), respectivamente, ficou de-
cidido que o próximo decreto a 
ser assinado no estado, contendo 
as novas medidas para evitar a 
propagação do coronavírus, será 
elaborado por meio de discussões 
técnicas entre o governo do esta-
do e as prefeituras das duas prin-
cipais cidades paraibanas.

No encontro virtual, foi 
discutido o direcionamento de 
ações conjuntas voltadas ao en-
frentamento ao coronavírus (co-
vid-19) no estado. A reunião, que 
durou cerca de uma hora e meia, 
também contou com a participa-
ção de George Coelho, presiden-
te da Federação dos Municípios 
da Paraíba (Famup).

Entre as deliberações, ficou 
acertada para hoje uma reunião 
virtual entre os secretários da Saú-

de do Estado (Geraldo Medeiros), 
de João Pessoa (Adalberto Fulgên-
cio) e de Campina Grande (Filipe 
Reul), além do procurador geral do 
Estado (Fábio Andrade) no intuito 
de elaborar uma proposta técnica 
visando a subsidiar o novo decreto 
a ser assinado no estado.

Além disso, os gestores tam-
bém concordaram em promover 
encontros semanais com o obje-
tivo de atualizar as ações de en-
frentamento ao coronavírus, que 
poderão contar com a presen-
ça de representantes de outras 
instituições. A conscientização 
sobre o uso de máscaras, bem 
como a importância dos testes 
rápidos para traçar o perfil epi-
demiológico no estado, ainda es-
tiveram na pauta da reunião.

“Esse foi um momento muito 
importante e sabemos que esse 
não é um trabalho individual, pois 
entendemos que só vamos vencer 
essa batalha se tivermos a união 
de esforços”, pontuou o governa-
dor João Azevêdo, que destacou a 
importância da união das esferas 
públicas para aprimorar o atendi-
mento à população.

Para o presidente da Famup, 
George Coelho, a iniciativa mantém 
aberto um canal de diálogo entre 
os gestores públicos. “Nós vamos 
seguir o governo, sabemos das di-
ficuldades de cada município, mas 
também compreendemos que es-
tamos passando por um momento 
delicado na saúde”, afirmou.

Prefeitos
O prefeito Luciano Cartaxo 

destacou a necessidade de com-
partilhar ações neste momento 
de enfrentamento da pandemia. 
“Nós precisamos analisar esse 
momento de uma maneira macro 
e compartilhar ideias e ações é 
sempre muito importante, por-
que esse não é um problema lo-
calizado e exige de nós responsa-
bilidade com nossas cidades para 
podermos salvar vidas”, disse.

Cartaxo deve explicar sobre 
as ações que serão adotadas em 
João Pessoa durante uma coletiva 
de imprensa marcada para hoje, 
às 10h30, no auditório do Paço 
Municipal, no Centro da cidade. 
Em João Pessoa, além das medi-
das do decreto estadual, também 

estão em vigor decretos munici-
pais que garantem o isolamento 
social na cidade. Com a medida, o 
comércio segue temporariamente 
fechado, a exemplo de shoppings, 
cinemas, academias, salões de be-
leza, bares e restaurantes, além da 
suspensão das aulas e do funcio-
namento do transporte público. 
Apenas os serviços essenciais fi-
cam abertos com as medidas váli-
das até o próximo dia 3.

Já o prefeito Romero Rodri-
gues fez uma exposição sobre a 
situação na cidade e apresentou 
proposta em torno da flexibiliza-
ção das atividades econômicas a 
partir de um novo parâmetro. O 
gestor quer ampliar o espectro 
das áreas que podem ser consi-
deradas essenciais, que, segun-
do ele, podem ser monitoradas e 
disciplinadas, sem que provoque 
“ameaça fatal à cultura atual de 
isolamento social”. “Nós devemos 
manter a melhor relação e parce-
rias possíveis porque são medidas 
essenciais para a política de saúde 
e estamos à disposição para ven-
cer a questão da pandemia da me-
lhor forma possível”, avaliou.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Governo e prefeituras vão 
definir decreto em conjunto

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Política em Movimento

Novas lideranças
Em sessão remota realizada anteon-
tem, a Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP) realizou a instalação de novas 
lideranças na casa. Além de Milanez 
Neto (PV), que segue à frente da banca-
da da situação, dois partidos da base do 
prefeito Luciano Cartaxo (PV) apresen-
taram suas próprias lideranças. O Pro-
gressista, que conta com cinco vereado-
res, elegeu Damásio Neto. Já o Avante 
(com outros cinco parlamentares), indi-
cou Dinho. Na oposição também houve 
mudanças, o Cidadania, que conta com 
três vereadores, indicou Bruno Farias 
como líder.

Punição a bancos
Após ignorar recomendação da De-
fensoria Pública do Estado da Paraíba 
(DPE-PB), as agências do Itaú Uniban-
co, Santander e do Banco do Brasil (BB) 
em Campina Grande estão obrigadas a 
adotar medidas para evitar as aglome-
rações, inclusive nas partes externas 
das instituições bancárias. A liminar foi 
concedida pela 1ª Vara Cível de Campina 
Grande, ao julgar ação civil pública ajui-
zada pelo Núcleo de Direitos Humanos 
da DPE-PB em Campina Grande. A multa 
em caso de descumprimento é de R$ 100 
mil por dia para cada um dos bancos.

Cobrança ao ministério
O deputado federal Ruy Carneiro (PSDB) 
está articulando a bancada de parlamen-
tares paraibanos para cobrar ao Minis-
tério da Saúde a habilitação de leitos de 
UTIs no estado, que estão atendendo pa-
cientes com a covid-19. De acordo com o 
parlamentar, é necessário o diálogo neste 
momento para conseguir o que outros es-
tados já conseguiram, que é o aporte de 
recursos do governo federal para custear 
as Unidades de Tratamento Intensivo para 
os pacientes.

Abertura de crédito
A Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP) aprovou a abertura de crédito 
no valor de R$ 2,7 milhões e a inserção 
do programa Empreender-JP, conhecido 
como Banco Cidadão, na legislação mu-
nicipal que dispõe sobre o Programa Mu-
nicipal de Apoio aos Pequenos Negócios. 
Ambos os projetos são de autoria do Po-
der Executivo municipal e foram aprova-
dos de forma unânime.

Acúmulo de cargos
O Ministério Público da Paraíba (MPPB), 
por meio da Promotoria de Justiça de 
Cabedelo, ajuizou uma ação civil pública 
por ato de improbidade administrativa 
contra a vereadora cabedelense Maria 
do Socorro Gomes (Patriota, ex-PRP) por 
acúmulo ilegal de cargos públicos. A ação 
foi ajuizada pelo promotor de Justiça Ro-
naldo Guerra e tramita na 4ª Vara Mista. 
Na investigação ficou constatado que ela 
possui três vínculos: aposentada pela PB-
Prev, aposentada pelo IPM de Cabedelo e 
exerce o cargo de vereadora.

Vulnerabilidade social
Dentre os 25 projetos de indicação (que 
versam sobre assuntos de competên-
cia exclusiva do Executivo) analisados 
pela Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP) na última terça-feira, foi aprova-
do o que sugere à prefeitura a compra, 
aquisição e distribuição de máscaras de 
tecido com a população de maior vulne-
rabilidade social durante a pandemia da 
covid-19, de autoria do vereador Hum-
berto Pontes (Avante).

Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Combate ao coronavírus

Promessa: ministro garante modificação 
nas regras de distribuição de recursos

Antes do encontro com os 
prefeitos paraibanos, o gover-
nador João Azevêdo se reuniu, 
também por videoconferência, 
com o ministro da Saúde, Nel-
son Teich. Do representante 
do governo federal, o gestor 
paraibano recebeu a garantia 
de que as regras para a dis-
tribuição de recursos para o 
combate à covid-19 serão mo-
dificadas.

Nelson Teich assegurou 
que o órgão irá priorizar aju-
da às cidades com números 
críticos da doença – dentre as 
quais está incluída a capital 
paraibana – e pediu o apoio 
dos estados na busca de al-
ternativas para a aquisição de 
equipamentos necessários ao 
enfrentamento do coronaví-
rus.

Esse foi o primeiro encon-
tro do ministro (que assumiu 

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Ademilson José
ademilson201jose@gmail.com

o cargo no dia 17) com João 
Azevêdo apenas para tratar 
das demandas da Paraíba. 
Uma reunião anterior já havia 
sido realizada no último dia 20 
com a participação dos demais 
governadores do Nordeste. Na 
ocasião, o governador apro-

veitou para reforçar o pedido 
para o envio de respiradores 
para equipar Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTI) destina-
das ao atendimento de pacien-
tes com coronavírus. Essa tem 
sido uma grande demanda do 
estado no momento.

Agora, do mesmo modo, 
o governo da Paraíba solicitou 
agilidade no processo de análi-
se do registro de respiradores 
fabricados pela Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
junto à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 
“Essa pode ser uma alternati-
va para suprir a nossa deman-
da, porque é possível produzir 
dez ventiladores pulmonares 
por dia, o que representaria 
um alívio dentro do sistema de 
saúde”, defendeu.

O governador explicou 
que a UEPB já tem parceria 
com o Ministério da Saúde, 
que fabrica monitores e outros 
equipamentos para o governo, 
e que possui um projeto de 
respirador já testado. “Vamos 
fazer a solicitação desse re-
gistro na Anvisa esta semana”, 
garantiu Azevêdo, que ainda 
agradeceu à habilitação de 82 
leitos do estado junto ao Mi-
nistério da Saúde.

Foto: Secom-PB

Governador João Azevêdo se reuniu com Nelson Teich por videoconferência

Excesso de propostas adia a votação de 
projeto sobre uso obrigatório de máscara

Durante mais uma sessão 
remota de ontem da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB) e 
após uma “enxurrada” de pro-
postas e sugestões apresenta-
das por outros parlamentares, o 
deputado estadual Chió (Rede) 
resolveu retirar da pauta de 
votações o projeto que torna 
obrigatório o uso de máscaras 
durante a pandemia da covid-19 

no estado. Com a retirada, já que 
as sessões por videoconferência 
têm sido semanais, a matéria 
só voltará à pauta na próxima 
quarta-feira (6).

“Esse projeto não tem nada 
de novo, de inovador. Mas é ne-
cessário e urgente porque esta-
mos em clima de guerra e não 
podemos virar uma Manaus”, ar-
gumentou Chió em discurso du-
rante a sessão, ao reconhecer a 
importância de algumas suges-
tões de parlamentares, mas sem 

deixar de lamentar o excesso 
de debate que provocou o adia-
mento da votação.

O projeto estabelece uma 
multa de cerca de R$ 100,00 
para a pessoa que for aborda-
da sem máscara na rua e, para 
Chió, é possível que, na primeira 
vez, ao invés da multa elas sejam 
apenas advertidas. Mas ele asse-
gura, no entanto, que não será 
por falta de máscaras que o es-
tado pode deixar de adotar uma 
medida como essa que é clara-

mente em defesa da própria po-
pulação.

O parlamentar fez ques-
tão de justificar que o pró-
prio montante de máscaras 
já anunciado pelo governo do 
estado, somado ao que muitos 
prefeitos já vêm adquirindo e 
distribuindo, há condições de 
garantir o atendimento a toda 
população. “Máscara não vai 
ser problema. Vamos ter em 
quantidade suficiente”, comen-
tou Chió.
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Bolsonaro anula nomeação de 
Alexandre Ramagem para a PF
Presidente tomou decisão após o Supremo Tribunal Federal atender pedido do PDT e suspender a posse

Após o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) suspen-
der o decreto de nomeação 
e a posse de Alexandre Ra-
magem como novo diretor-
-geral da Polícia Federal 
(PF), o presidente Jair Bol-
sonaro decidiu anular a no-
meação do delegado para o 
cargo. O novo decreto, que 
torna a nomeação “sem 
efeito”, foi publicado em 
edição extra do Diário Ofi-
cial da União, na tarde de 
ontem.

No mesmo ato, Bolso-
naro também tornou sem 
efeito a exoneração de Ra-
magem do cargo de dire-
tor-geral da Agência Brasi-
leira de Inteligência (Abin). 
Ramagem havia sido nome-
ado na terça-feira(28) para 
a chefia da PF no lugar de 
Maurício Valeixo, demitido 
no último dia 24. 

Mais cedo, o ministro 
Alexandre de Moraes, do 
STF, atendeu a um pedido 
feito pelo PDT por meio de 
um mandado de segurança 
para suspender a nomea-
ção e a posse de Ramagem. 
Na decisão, o ministro citou 
declarações do ex-ministro 

Andreia Verdélio e
Pedro Rafael Vilela
Agência Brasil

Agência Senado

Está marcada para 
esta quinta-feira a terceira 
reunião da Comissão Mista 
de Acompanhamento das 
Medidas Relacionadas ao 
Coronavírus do Senado. A 
participação do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
está confirmada para a vi-
deoconferência, agendada 
para as 11h. Composta por 
seis senadores e seis depu-
tados, com igual número 
de suplentes, a comissão 
especial acompanha os gas-
tos e as medidas tomadas 
pelo Executivo no enfren-
tamento à pandemia de 
covid-19. É presidida pelo 

senador Confúcio Moura 
(MDB-RO) e tem como re-
lator o deputado Francisco 
Júnior (PSD-GO).

O plano de trabalho foi 
aprovado na sexta-feira (24) 
e prevê, além da audiência 
com Paulo Guedes, reuniões 
com os ministros da Saúde, 
da Cidadania e da Casa Ci-
vil. A comissão mista tem 
o apoio de consultores do 
Senado e da Câmara, além 
de assessores legislativos. 
Também foram solicitados 
dois técnicos do Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
e dados, gráficos e mapas 
da Controladoria-Geral da 
União (CGU), que dão su-
porte ao trabalho. 

Comissão do Senado 
ouve Guedes hoje

Agência Estado

 Sem citar o ex-juiz Sér-
gio Moro diretamente, o novo 
ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, André Men-
donça, deu vários recados 
ao antecessor e fez promes-
sas de combate ao crime no 
primeiro discurso após to-
mar posse ontem. Mendonça 
também não poupou elogios 
ao presidente Jair Bolsonaro, 
a quem chamou de “profeta 
no combate à criminalidade”.

Enquanto Moro deixou a 
função acusando Bolsonaro 
de tentar interferir politica-
mente no comando da Polícia 
Federal, Mendonça prometeu 
uma atuação “técnica” à fren-
te da pasta. “Lutarei com to-

dos os esforços no combate à 
criminalidade”, disse. 

Outro ponto levantado 
por Moro foi a intenção de 
Bolsonaro ter acesso a re-
latórios de inteligências da 
Polícia Federal. Uma inves-
tigação sobre as acusações 
feitas por Moro foi aberta 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

Mendonça também fez 
acenos ao ministro da Se-
cretaria-Geral, Jorge Olivei-
ra, cotado inicialmente para 
assumir o Ministério da Jus-
tiça. Segundo ele, Oliveira 
é alguém que “abre mão de 
oportunidades para servir ao 
Brasil”. O ministro da Secre-
taria-Geral foi aplaudido de 
pé pelos convidados.

Mendonça assume e dá 
recado a Sérgio Moro

Jornalismo, 
atividade essencial 

Raquew Azevêdo
criticadasmidias@gmail.com

Sandra

Antes que as primeiras medidas no enfrentamento 
à pandemia do covid-19 viessem à tona, jornalistas no 
mundo inteiro se desdobravam para o entendimento da 
conjuntura internacional, num cenário complexo de uma 
catástrofe de escala global, com o advento da presença, 
disseminação e enfrentamento ao coronavírus. 

Não é de hoje, na história da humanidade, especial-
mente a partir da modernidade, que a rotina de produ-
ção social das notícias é parte vital do cotidiano. Antes 
da tipografia, a transmissão oral, as cartas, o trovadoris-
mo palaciano e ambulante, os cafés, a escrita, o pasquim, 
a gazeta-a-mão. Com o invento de Gutemberg a imprensa 
cria outros contornos, e vai ocupando cada vez mais cen-
tralidade com a massificação da cultura. Comunicação-
cultura seguem juntas. Linguagem e técnica também. 
O midiático sempre exerceu também sedução, e esteve 
sem sobra de dúvidas vinculado ao Poder, sendo também 
uma forma de exercício do mesmo, pela institucionaliza-
ção de seu lugar de fala na democracia, mas por outros 
fatores também.

Com as transformações nos modos de produção, 
pelas novas tecnologias, o mundo das notícias, como to-
das as outras cadeias produtivas materiais e simbólicas 
foram alteradas. E passam diariamente por transforma-
ções profundas. No caso do Jornalismo nos colocando 
diante de uma maior velocidade nas rotinas de trabalho, 
ao lidar com a cultura de convergência e com as exigên-
cias de um mercado que mascara muitas vezes a explo-
ração dos trabalhadores da informação (homens e mu-
lheres) através do discurso de adaptação a volatilidade 
do mercado com a consolidação da mídia digital. A eco-
nomia digital global rasgou o véu da segurança e muitas 
vezes da dignidade do mundo do trabalho para quase 
todas as profissões, e com o Jornalismo não foi diferente. 

Jornalista é jornalista. Blogueiro, digital infuencer, 
coach, âncora de programa policial, apresentador de rá-
dio e TV, gestor de mídia social, social mídia, não repre-
sentam necessariamente o trabalho que um profissional 
do Jornalismo faz diante das exigências historicamente 
delineadas por seu campo de atuação, no trabalho diá-
rio de selecionar, hierarquizar e divulgar informações 
a partir de critérios rígidos de apuração, investigação e 
constituição de narrativas sobre o real. Representar o 
real é um de nossos grandes desafios, todo dia, a partir 
de critérios seriamente estabelecidos socialmente, que 
regulam nossa profissão. 

Claro, há quem ache que a presença das novas tecno-
logias colocaram isso abaixo. Reconhecemos o nível de 
precarização pela qual atravessou e atravessa a profis-
são, como tantas outras. Todavia continuo considerando 
que ter um celular, uma câmera, um gravador, compu-
tador de última geração, não vai fazer de ninguém um 
bom profissional de imprensa. Recentemente ao ver Se-
bastião Salgado falar numa entrevista sobre seu último 
trabalho amplo como fotojornalista, percebi o tamanho 
da dignidade e consciência dele sobre o que representou 
e representa a presença dos fotojornalistas e jornalistas 
na história humana, agindo em função do interesse pú-
blico, da democracia e dos direitos humanos. 

Nesse período de rota crítica da Humanidade, em 
virtude da pandemia covid-19, reafirmo cada vez mais 
a atividade laboral de jornalistas como essencial, embo-
ra como profissionais enfrentemos, no tempo presente, 
a ignorância, a cegueira e embrutecimento nas relações 
sociais que tentam, a todo custo, atacar e gerar descre-
dito e desvalorização dos profissionais, do que fazemos. 

O enfrentamento diário da pandemia passa pela 
cultura de informação, mediada por profissionais de im-
prensa, no mundo inteiro, muitos dos quais, por exposi-
ção adoeceram, e foram ainda vítimas de ataques. A po-
lítica modulada pela cultura digital, por mais que tente, 
não vai erradicar a necessidade da mediação dos jorna-
listas na Esfera Pública. Embora a cultura digital desafie 
modelos existentes de “público” e “privado”, a mediação 
do campo jornalístico nos dá suporte para lidar com a 
complexificação do social, ou sua simplificação, no senti-
do de seu empobrecimento. 

Jornalistas no mundo inteiro, mesmo adaptando 
em parte sua rotina de trabalho, continuam agindo ati-
vamente para garantir informações precisas no campo 
da saúde pública, estruturando pautas de qualidade que 
contribuem para organização da vida social.

da Justiça, Sergio Moro, 
que ao deixar o cargo, na 
semana passada, acusou o 
presidente Jair Bolsonaro 
de tentar interferir politi-
camente na PF.

Alexandre de Moraes 
citou também trecho do 
pronunciamento de Bolso-
naro feito no mesmo dia, 
após as declarações de 
Moro, em que o presiden-
te contou ter se queixado 
ao então ministro da Jus-

tiça por não receber infor-
mações oriundas da PF. A 
Advocacia-Geral da União 
(AGU) chegou a informar 
que ainda estudava que 
medida seria adotada para 
reverter a liminar do STF. 

Com o decreto de Bol-
sonaro, Ramagem volta a 
comandar a Abin e o cargo 
de diretor-geral da PF fica 
vago novamente. A cerimô-
nia de posse de Ramagem 
estava marcada para esta 

quarta, no Palácio do Pla-
nalto. Continuam previstas 
para esta tarde a posse de 
André Mendonça, que ocu-
pa o comando do Ministé-
rio da Justiça e Seguran-
ça Pública com a saída de 
Sergio Moro, e de José Levi 
Mello do Amaral Júnior que 
vai para a AGU no lugar de 
Mendonça. Também nome-
ado ontem, Levi estava no 
cargo procurador-geral da 
Fazenda Nacional.

Alexandre Ramagem volta ao cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência após ter nomeação anulada 

Foto: Valter Campanato-Agência Brasil

Organização das Nações Unidas 
alerta para o aumento da pobreza

A Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agri-
cultura (FAO - Food and Agri-
culture Organization) alertou 
ontem, em seu novo relatório, 
para as consequências da pan-
demia do novo coronavírus na 
América Latina e no Caribe. 

A região, que observou 
uma piora na segurança alimen-
tar nos últimos anos, deve ter 
aumento da fome e da pobreza. 
A FAO apela aos governos para 
que declarem oficialmente a ali-
mentação e a agricultura como 
atividades estratégicas funda-
mentais, que requerem atenção 
e apoio especiais de todos os 
órgãos do estado, bem como da 
população em geral.

“Manter o sistema alimen-

tar vivo é essencial para que a 
crise da saúde não se transfor-
me em crise alimentar”, disse 
Julio Berdegue, representante 
regional da FAO.

A América Latina e o Caribe 
produzem e têm reservas sufi-
cientes para alimentar de forma 
adequada os seus habitantes 
nos próximos meses. Para a FAO, 
no entanto, o principal risco no 
curto prazo é não conseguir ga-
rantir o acesso à alimentação da 
população mais vulnerável, que 
está cumprindo as medidas de 
segurança sanitária e que, em 
muitos casos, perdeu sua prin-
cipal fonte de renda.

Em 2020, o número de 
pessoas pobres na região deve 
passar de 186 para 214 milhões 

de pessoas, enquanto o número 
de pessoas em extrema pobreza 
poderá aumentar de 67,5 para 
83,4 milhões. Isso significaria 
que entre 2019 e 2020 a taxa 
de pobreza regional passou 
de 30,3% para 34,7% e a taxa 
de pobreza extrema de 11,0% 
para 13,5%. As estimativas são 
da Comissão Econômica para 
América Latina e Caribe, a Cepal. 

A previsão para 2020 é de 
contração da economia regional 
em 5,3%, com quedas de 5,2% 
na América do Sul, 5,5% na Me-
soamérica e 2,5% no Caribe. O 
Brasil deve sofrer uma retração 
de 5,2%.

 Alimentos
Uma pessoa sofre de inse-

gurança alimentar quando não 
tem acesso físico, social e eco-
nômico a alimentos seguros e 
nutritivos suficientes para aten-
der suas necessidades e prefe-
rências alimentares e levar uma 
vida ativa e saudável.

De acordo com o relatório, 
a expressão mais extrema da 
insegurança alimentar é a fome, 
que em 2018 afetou 42,5 mi-
lhões de pessoas na região. 

Os efeitos da disseminação 
do novo coronavírus na segu-
rança alimentar variarão de 
acordo com as estratégias de 
saúde desenvolvidas em cada 
um dos países, e serão mais 
profundos quanto maior for a 
ausência de políticas comple-
mentares. 
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Governo Federal admite retorno, dirigentes se dividem e os infectologistas são contrários diante do pico de transmissão

Retomada dos treinos ainda 
não é consenso no futebol

Embora o governo fede-
ral tenha sinalizado que pre-
tende liberar o retorno do 
futebol brasileiro em breve, 
clubes, dirigentes, entidades 
e federações estaduais não 
estão em consenso sobre 
essa ideia. Se para alguns a 
pandemia do novo corona-
vírus deve ser deixada para 
trás e é o momento de vol-
tar aos treinos nos próximos 
dias, para outros ainda é pre-
ciso ter um pouco mais de 
paciência. Os times estão de 
férias coletivas até o fim de 
abril e devem se reapresen-
tar no início de maio.

Na segunda-feira o se-
cretário de Produtividade, 
Emprego e Competitividade 
do Ministério da Economia, 
Carlos da Costa, disse que 
jogos de futebol poderão 
ser retomados com portões 
fechados “em breve”. A de-
claração aumentou a expec-
tativa de federações estadu-
ais que já se movimentavam 
para conseguirem retomar o 
calendário dos campeonatos 
locais. Santa Catarina e Pa-
raná, por exemplo, enviaram 
aos respectivos governado-
res o pedido para os clubes 
serem autorizados a voltar 
aos treinos.

A CBF tem realizado reu-
niões com clubes, federações 
e médicos para elaborar uma 
cartilha de cuidados. A pos-
tura da entidade é mais de 
cautela e o objetivo é se ter 
uma validação de saúde pú-
blica antes de retomar com-
petições. A CBF já até entrou 
em contato com o Ministro 
da Saúde, Nelson Teich, so-
bre o tema. “Existe um pedi-
do para avaliar o retorno de 
jogos sem público, da CBF. 
Isso é uma coisa que esta-
mos avaliando”, disse Teich. 
A preocupação das equipes é 

principalmente com o preju-
ízo causado pela paralisação 
do calendário.

Mas pelo Brasil vários 
dirigentes têm mostrado 
posições firmes de que o fu-
tebol deve voltar o quanto 
antes. O Goiás divulgou até 
o detalhamento do formato 
dos treinos. As atividades 
voltam em maio, com os jo-
gadores divididos em grupos 
pequenos. O rival, Atlético-
GO, também quer promover 
a volta do elenco na sexta-
feira. “Vamos parar de sen-
sacionalismo e de achar que 
não se pode fazer nada. É 
preciso entender que o fu-
tebol é um meio de pessoas 
saudáveis, então vamos ter 
condições de enfrentar essa 
pandemia”, disse ao Estado o 
presidente do clube, Adson 
Batista.

Uma outra equipe com 
posição favorável à retoma-
da é o Flamengo. “Certamen-
te nós vamos voltar. Estamos 
chegando perto desse mo-
mento, que todos aguardam. 
Estamos tomando todas as 
medidas de segurança para 
preservar os atletas. Breve-
mente, vamos retomar os 
treinos, jogos com portões 

fechados e jogos com torci-
da”, afirmou o vice-presiden-
te geral e jurídico Rodrigo 
Dunshee.

No Paraná, a federação 
local é uma das articuladoras 
do retorno. “O futebol precisa 
ganhar fôlego com o retorno 
dos Estaduais em maio. Isso é 
importante para ajudar o ca-
lendário da CBF. Vamos tomar 
as precauções necessárias. 
Esperamos que nos próximos 
dias o governo estadual nos 
libere”, disse o presidente da 
Federação Paranaense de Fu-
tebol, Hélio Cury.

Nos bastidores, dirigen-
tes e clubes consideram que 
a troca recente no Ministério 
da Saúde vai mudar o enten-
dimento sobre os protocolos 
médico para o retorno dos 
times aos treinos. Há um en-
tendimento de que a chegada 
de Teich vai significar em nor-
mas mais maleáveis do que 
as aplicadas pelo antecessor, 
Luiz Henrique Mandetta.

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) analisa o ce-
nário de forma diferente. A 
entidade tem produzido o 
protocolo médico com a aju-
da dos clubes e avisa que só 
vai permitir o retorno dos ti-

mes aos treinos quando tiver 
a total liberação de autorida-
des municipais, estaduais e 
federais.

No Ceará, a federação 
estadual prefere esperar 
mais um pouco do que pa-
gar o preço pela ansiedade. 
“É melhor ficarmos mais uns 
dias em casa do que voltar a 
treinar, ter mais casos de co-
ronavírus e depois ter uma 
nova quarentena”, afirmou o 
presidente da Federação Ce-
arense, Mauro Carmélio. “Eu 
tenho certeza que a CBF e os 
clubes vão tentar um retorno 
responsável, seguro e pauta-
do em orientações do Minis-
tério da Saúde”, comentou 
o presidente do Fortaleza, 
Marcelo Paz.

Em Pernambuco, o 
Sport defende ser necessário 
voltar a jogar apenas quan-
do várias autoridades esti-
verem de acordo sobre essa 
questão. “É uma decisão que 
um presidente de clube não 
pode tomar individualmente 
e sim aguardar que haja um 
indicativo do Ministério da 
Saúde e em consonância com 
as secretarias de saúdes dos 
Estados”, afirmou o presi-
dente do clube, Milton Bivar

Segundo médicos in-
fectologistas consultados 
pelo Estado, o melhor é não 
se pensar em futebol agora, 
mesmo que seja apenas para 
se voltar aos treinos e fazer 
jogos com os portões fecha-
dos “Não sabemos ainda se 
atingimos ou não o pico de 
transmissão. Os números 
são crescentes, a cada dia 
aumenta a quantidade o ca-
sos novos e óbitos. Se a pan-
demia continuar mostrando 
números ascendentes, seria 
irresponsável uma retomada 
do futebol”, explicou o pro-
fessor da Unesp Alexandre 
Naime.

Outro infectologista, 
Marcelo Otsuka, afirma que 
promover qualquer retorno 
do futebol neste momento é 
precoce. “É difícil dizer se o 
Brasil está preparado para 
a retomada do futebol. Hoje, 
a quantidade de envolvidos 
para a realização de uma 
partida, é muito maior que 
22 jogadores e isso pode re-
presentar um risco para as 
pessoas”, explicou o médico, 
que atua como coordenador 
do Comitê de Infectologia 
Pediátrica da Sociedade Bra-
sileira de Infectologia (SBI).

Ciro Campos e 
Raul Vitor
Agência Estado

Em decorrência da pandemia, além dos 
efeitos nefastos na saúde das pessoas e na 
economia dos países, os eventos desportivos 
também tem sido assolados de tal forma que 
os organizadores não vislumbraram alter-
nativa, salvo o seu cancelamento.  Por todo o 
mundo, dirigentes dão publicidade ao desejo 
de continuidade das competições após ter-
minado o isolamento social. Entretanto, após 
um período de suspensão das atividades, 
em razão das determinações do Governo, os 
eventos desportivos tem sido cancelados.

Inicialmente foram cancelados os famo-
sos eventos curtos com datas marcadas em 
locais com surto de coronavirus estabelecido, 
tais como UFC, etapas de Fórmula 1, Marato-
na de Berlim, World Bowling, Tour de France, 
Copa dos Campeões Internacionais, MotoGP, 

entre outros. A partir de então, de maneira 
chocante, eventos de grande porte como 
Jogos Olímpicos, Copa América e Eurocopa 
foram adiados para 2021, contudo estabele-
cendo a necessidade da extinção da pandemia 
e/ou criação de vacina para sua ocorrência.

Assim, um a um, o esporte foi parando 
em escala mundial, chegando aos campeona-
tos nacionais, após verificação por parte dos 
dirigentes da impossibilidade de retorno em 
datas próximas de acordo com as determina-
ções dos Governos.

Realizando uma linha do tempo, verifica-
se que as partidas foram sendo adiadas ou 
disputadas com portões fechados nos países 
após o início do surto local, como na China, 
depois Itália e rapidamente se espalharam 
pelo mundo, demonstrando, com clareza 

solar, a gravidade da pandemia e seus efeitos 
sobre todas as esferas de nossas vidas.

Como dito, primeiro houve a suspensão 
dos campeonatos com a promessa de retorno 
assim que ultrapassada a crise, após período 
de inatividade, as organizadoras começaram 
a anunciar o adiamento de torneios ainda não 
iniciados e o cancelamento das disputas em 
andamento.

 Em 24 de abril, o Campeonato Holan-
dês inaugurou a etapa de cancelamento de 
competições nacionais; no dia 27 de abril 
foi a vez da Associação de Futebol Argentino 
cancelar a temporada no país; no dia seguinte 
o Campeonato Francês se juntou ao grupo 
que tende a aumentar nos próximos dias, pos-
to que os Governos tem sido cada vez mais 
obedientes às determinações dos Órgãos de 

Saúde, como a Organização Mundial de Saúde, 
para evitar aglomerações.

No Brasil, alguns esportes já cancelaram 
a temporada em andamento, como a Super-
liga de Vôlei, enquanto que no futebol temos 
a suspensão por tempo indeterminado das 
atividades, desde os Estaduais até a Liberta-
dores, com única exceção para o Amazonense, 
finalizado antecipadamente, mas ainda sem a 
definição se será cancelado ou encerrado.

Desta forma, os efeitos drásticos do 
Covid19 no esporte vão clarificando o tom 
da luta da humanidade contra um inimigo 
invisível e assustador que tem paralisado 
as atividades por todo o mundo, ainda sem 
nenhum indicativo de prazo para a conten-
ção do vírus por meio natural ou através da 
criação de uma vacina.

Covid-19 - Cancelamentos

Eduardo Araújo 
eduardomarceloaraujo@hotmail.com | colaboradorFutebol real

 É difícil dizer se o 
Brasil está preparado 
para a retomada do 

futebol. A quantidade 
de envolvidos para a 
realização de uma 

partida é muito maior 
que 22 jogadores.

Foto: Julia Abdul-Hak/Federação Foto: Anderson Stevens/Sport Club do Recife Foto: Marcelo Baltar

O presidente da Federação Paranaense, Hélio Cury, é favorável ao retorno dos treinos; já o presidente do Sport Recife, Milton Bívar, espera pelas autoriades de saúde, e Dunshee Abrantes, do Fla, defende logo a retomada do futebol
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Federação, clubes e jogadores estão preocupados e Campeonato Paraibano não deve recomeçar em maio

Atividades só voltarão na PB
com aval dos orgãos de saúde

Cresce a expectativa 
que o futebol no Brasil pos-
sa retornar no mês de maio. 
Em vários estados, as fede-
rações já se movimentam 
para o retorno das compe-
tições estaduais, a princípio, 
com jogos de portões fecha-
dos. Na última terça-feira 
(28), a CBF se reuniu com al-
guns presidentes de federa-
ções, via internet, e sugeriu 
a data de 17 de maio como 
referência para o início dos 
campeonatos estaduais, mas 
deixou claro que depende da 
realidade de cada estado, e 
da permissão das autorida-
des de saúde. Aqui na Paraí-
ba, a possibilidade deste re-
começo no dia 17 é pequena, 
segundo o diretor executivo 
da FPF, Otamar Almeida.

“Olha, a nossa presiden-
te participou dessa reunião. 
Nós temos uma posição so-
bre o assunto. Vamos pri-
meiro consultar o governo 
estadual e os municipais, 
daí tomaremos uma decisão. 
Mas a princípio, o dia 17 de 
maio fica fora da nossa rea-
lidade. O mais provável é o 
retorno no início de junho”, 
disse o dirigente.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Secretaria de 
Saúde do Estado, o secretá-
rio Geraldo Medeiros prefe-
riu não se pronunciar ainda 
a respeito do assunto, por-
que está aguardando o final 
do Decreto do Governador, 
determinando a suspensão 
de todas as atividades, in-
clusive esportivas, que está 
em vigor até o próximo dia 
3 de maio.

O presidente do Botafo-
go, Sérgio Meira, concorda 
com o diretor executivo da 
FPF, que a data sugerida pela 
CBF está muito em cima.

“Acho que não vai rei-
niciar nesta data. É preciso 
primeiro ver como está a 
curva do coronavírus e sa-
ber qual as orientações das 
autoridades de saúde. Acre-
dito em um retorno no início 
de junho. Nós aqui no Bota-
fogo só vamos retornar às 
atividades, após sabermos a 
data de reinício do Campeo-
nato Paraibano. Ainda tere-
mos uma fase de preparação 
da equipe e isto demanda 
um certo tempo”, disse o 
presidente do Belo.

Para o presidente do 
Atlético de Cajazeiras, Alis-
son Lira, o clube está pron-
to para qualquer data. “Nós 
só pedimos que nos avise 
com uns 15 dias de antece-
dência para que eu possa 
reunir meus jogadores, pois 
a maioria está em São Pau-
lo. Se o Governo da Paraíba, 
juntamente com a FPF e a 
CBF liberarem, nós estamos 
prontos para concluir este 
Campeonato”, disse o diri-
gente do Trovão Azul.

Já o presidente do CSP, 
Josivaldo Alves, acha que a 
competição já deveria ter 
concluído  a fase de classi-
ficação, com portões fecha-
dos, antes da paralisação. 
“Fui voto vencido, mas iria 
evitar os problemas que es-
tamos enfrentando, porque 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

apenas 4 equipes teriam que 
continuar com os elencos, e o 
prejuízo não seria tão grande 
para as demais equipes. Acho 
que dia 17 talvez não, mas lá 
para o dia 20 é perfeitamen-
te possível. Não acredito que 
voltaremos com o público, o 
que seria o ideal, mas isto não 
podemos mais ter, então va-
mos concluir logo o Campeo-
nato com jogos sem público”, 
disse Josivaldo.

Para os jogadores, a an-
siedade em voltar é grande, 
mas eles se preocupam com 
a saúde. Um deles é o lateral 

esquerdo Mário Sérgio, do 
Botafogo. 

“Se as autoridades de 
saúde autorizarem com fe-
deração e os clubes acei-
tando, nós estamos prontos 
para recomeçar o trabalho. 
Este é um problema global, 
não só do Brasil e da Paraí-
ba, e eu sei que os dirigentes 
não serão negligentes. Nós 
atletas queremos muito vol-
tar, mas é uma coisa que en-
volve nossa saúde e de nossa 
família. Vamos ver se será 
viável o retorno no dia 17, ou 
se prolonga um pouco mais”, 

concluiu o atleta do Belo.
Para o lateral Felipe, do 

Atlético de Cajazeiras, é uma 
questão muito complicada 
que tem de um lado o cora-
ção e  o profissionalismo e 
do outro a razão e a saúde.

“Se os órgãos de saúde 
garantirem a integridade de 
todos e tiverem medidas que 
liberem a volta dos treinos e 
jogos, sem correr risco, sem 
perigo de proliferação da 
doença, tudo bem, estamos 
treinando fisicamente e claro 
que vamos recuperar a forma 
ideal em pouco tempo. Estou 

de acordo. Pelo coração, nós 
jogadores, imprensa, torce-
dores e diretoria queremos 
que volte o mais rápido pos-
sível, mas por outro lado, 
temos que pensar na saúde 
também, porque nós atletas 
temos melhor imunidade, 
mas podemos contrair o ví-
rus e sermos assintomáticos 
e aí transmitir para as outras 
pessoas”, afirmou.

Mineiro, volante do Bo-
tafogo, pensa que o futebol 
deve voltar o mais rápido 
possível. “Se todo mundo se 
cuidar direitinho, obedecer 

às normas dos órgãos de 
saúde, com o aval da Fede-
ração, não haverá proble-
ma nenhum em voltar. Esta 
paralisação está gerando 
muito descontrole em todos 
os aspectos. Precisamos ter-
minar logo o Campeonato 
Estadual para focar no Bra-
sileiro. Vai ser bom para as 
empresas que trabalham 
com o futebol, enfim, para 
todo mundo será positivo. 
Se continuar esperando, não 
vamos recomeçar tão cedo 
as competições”, afirmou o 
jogador do Belo.

Sérgio Meira, do Botafogo, a exemplo de Otamar Almeida, da FPF, não vê chances de recomeçar em maio. Já o lateral Mário Sérgio, do Botafogo, diz que só volta a jogar se tiver garantias

Foto: Divulgação/Botafogo/PB

Foto: TVTorcedor

Foto: Ortilo AntônioFoto: Ortilo Antônio

Quando o futebol voltar, provavel-
mente em junho, as arquibancadas 
estarão vazias por conta ainda da 
pandemaia do coronavírus
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de leite, Suplementos e Alimentação Nasogástrica para atender as demandas 
Judiciais da Secretaria de Saúde do Município de Areia-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00032/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00196/2020 - 29.04.20 - F F 

SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR - R$ 23.851,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
Pavimentação em Paralelepípedos da Rua Felipe Santiago Chianca - Areia/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA IMPERIAL 
- R$ 138.341,40.

Areia - PB, 29 de Abril de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
Construção de Calçadão com Quiosques - Areia/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LJS CONSTRUTORA EIRELI - R$ 109.982,24.

Areia - PB, 29 de Abril de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil, para prestar 

serviços na Construção e Reforma do prédio onde funcionará o Pronto Socorro Municipal de Araruna/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Orçamento de 2020 
- Recursos Próprios do Município: 03.001 SEC.DE SAUDE 10 302 0012 1060 CONSTRUÇÃO DE 
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL Elemento de Despesa: 4.49.0.51 99 Obras e Instalações. 
VIGÊNCIA: até 25/10/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: 
CT Nº 00035/2020 - 28.04.20 - PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - R$ 308.380,24.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) CASAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO COM 
RECURSOS DA FUNASA, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - Valor: R$ 
390.977,59. 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 Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 29 de abril de 2020
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada em construção civil, para construção de 01 (uma) quadra poliesportiva descoberta, 
localizada na aldeia vila São Miguel - anexo EMEF Centro Social São Miguel, neste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 99308-7720. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/portal-da-transparencia ou 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 29 de Abril de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, 
COM RECURSOS PROPRIOS. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - Valor: R$ 483.757,72 e em segundo lugar 
a empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – Valor R$ 487.474,43. 
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 Comis-
são Permanente de Licitação, Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, no horário 
das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.
prefeitura@gmail.com. 

Barra de Santana - PB, 29 de Abril de 2020.
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Barra 
de Santana, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 004/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 
E DERIVADOS DE PETROLEO, DE FORMA PARCELADA, para atender as necessidades desta 
municipalidade. DATA DA ABERTURA: 14 DE MAIO DE 2020, ÀS 09H30MIN (HORÁRIO LOCAL). 
Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3346-1066. Local: www.comprasgovernamentais.gov.br/Nº da UASG: 980454/Edital: www.compras-
governamentais.gov.br / www.barradesantana.pb.gov.br/licitacoes ou e-mail: bsantana.prefeitura@
gmail.com e ainda www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santana - PB, 29 de Abril de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Barra 
de Santana, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 005/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
NOVO ZERO KM E MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, CONFORME CONVENIO NR 
0031519-1/2019. DATA DA ABERTURA: 14 DE MAIO DE 2020, ÀS 11H30MIN (HORÁRIO LOCAL). 
Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3346-1066. Local: www.comprasgovernamentais.gov.br/Nº da UASG: 980454/Edital: www.compras-
governamentais.gov.br / www.barradesantana.pb.gov.br/licitacoes ou e-mail: bsantana.prefeitura@
gmail.com e ainda www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santana - PB, 29 de Abril de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMI-
LIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PNAE DESTE MUNICÍPIO. Novo prazo para entrega da 
documentação: 26/05/2020, 09:00 horas, Local: Sala da CPL, Sede da Pref. Mun. de Cuité, sito a 
Rua 15 de novembro, 159, Térreo, Centro. O Edital poderá ser retirado no mesmo endereço, no 
horário de 08:00 às 12:00. Dúvidas contatar pelo telefone (83) 3372-2246/2447 ou através do e-mail 
licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br, www.cuite.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Cuité/PB, em 29 de abril de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros perecíveis (carne, frango, ovos, linguiça, bebida láctea, presunto 

e queijo), verdura e fruta para todas as secretarias, órgãos e programas da Prefeitura Municipal 
de Conceição/PB. DOTAÇÃO: GABINETE DO PREFEITO; 12.122.1002.2003 - Manutenção das 
atividades do Gabinete do Prefeito; 03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 04.122.1003.2005 
- Manutenção das atividades da Sec. de Administração; 04.000 - SECRETARIA DE FINANAÇAS; 
04.123.1004.2007 - Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças; 05.000 - SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO; 12 361 1009 2008 Alimentação Escolar do Mais Educação - Fundamental; 12 368 
1009 2009 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental; 12 306 1009 2010 manutenção 
da merenda escolar - creche; 12 365 1009 2011 Merenda Escolar da Educação da Pré-Escola; 12 
368 1009 2012 Manutenção da Merenda Escolar para o EJA; 12.365.1009.2013 - Programa Brasil 
Carinhoso; 12.368.1009.2014 - Manut. das Atividades do Salário Educação; 12.368.1009.2015 - 
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; 12.366.1009.2020 - Prog. de Apoio aos Sistemas 
de Ensino para Atendimento ao EJA; 12.366.1009.2021 - Programa Brasil Alfabetizado - PBA; 
12.368.1009.2022 - Manutenção de Outros Programas do FNDE; 12.361.1009.2024 - Outras 
Despesas do FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%; 12.365.1009.2026 - Manutenção das 
Atividades de Educação Infantil; 12.368.1009.2028 - Manutenção de Outras Despesas de Educação 
de Jovens e Adultos; 12.368.1009.2029 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação; 
06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.1012.2032 - Programa de Melhoria e ao Acesso 
da Qualidade (RAB-PMAQ-SM); 10.301.1012.2039 - Outros Programas do Bloco de Atenção Básica 
de Saúde - SUS; 10.301.1012.2040 - Cofinanciamento dos Programas do Bloco de Atenção Básica; 
10.302.1012.2041 - Teto Munic. de Média e Alta Complex. Ambul. e Hospitalar; 10.302.1012.2043 
- Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME); 10.302.1012.2045 - Teto Municipal Rede Brasil 
Sem Miséria (BSOR-SM); 10.302.1012.2048 - CAPS IN - Incentivo ao Custeio dos Centros At. 
Psicossocial (PI); 10.302.1012.2049 - Cofinanciamento dos Prog. de Media e Alta Comp. Amb. e 
Hospitalar; 10.304.1012.2050 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária; 10.305.1012.2051 - Piso Fixo de 
Vigilância e Promoção em Saúde; 10.301.1012.2075 - Programa de Atenção Básica - PAB-FIXO; 
10.301.1012.2077 - Manutenção do Programa Mais Médicos; 10.301.1012.2076 - Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Saúde; 07.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; 
04.122.1003.2053 - Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente; 08.001 - 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 04.122.1003.2056 - Manutenção da Secretaria de 
Ação Social; 14.244.1014.2058 - Manutenção das Atividades de Controle Social; 08.243.1014.2059 
- Manutenção do Conselho Tutelar; 08.244.1014.2060 - Manutenção do Programa de Segurança 
Alimentar; 08.244.1014.2061 - Benefícios Eventuais - Instituídos na LOAS e regulamentados p/ 
Lei Municipal; 08.244.1014.2062 - Programa Criança Feliz; 08.244.1014.2063 - BPC na Escola; 
08.244.1014.2064 - Serviço de Proteção Social Básica - PBF/PAIF/SCFV; 08.244.1014.2065 - 
Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CMAS; 08.244.1014.2066 - Piso Fixo de Média 
Complexidade - PAEFI; 08.244.1014.2067 - Manut. e Gerenciamento do Programa Bolsa Família 
- IGDPBF; 08.244.1014.2068 - Manutenção de Outros Programas do FNAS; 08.244.1014.2069 - 
Cofinanciamento dos Serviços, Prog. e Projetos de Gestão do SUAS; 14.244.1014.2078 - Manut. 
do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA; 08.244.1014.2080 - Cofinanciamento 
Estadual dos Serv., Prog., Projetos e Benefícios do SUAS; 09.000 - SECRETARIA DE CULTURA, 
DESPORTO E LAZER; 04.122.1003.2070 - Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer; 
10.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO; 04.122.1003.2073 - Manutenção 
da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo; 11.000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO - 04 782 1003 2083 - Manutenção da Superintendência Municipal de 
Trânsito; 12.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA - 04 124 1003 
2084 Manutenção da Secretaria de Controle Interno e Transparência - ELEMENTO DE DESPESA 
- 3390.30 00 001- MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: EDNALDO LOPES LEITE 
- MERCADINHO SÃO LUCAS - R$ 115.665,00.

Conceição - PB, 27 de Abril de 2020.
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 Homologação
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial 
nº 00015/2020, que objetiva: Aquisição de gêneros perecíveis (carne, frango, ovos, linguiça, bebida 
láctea, presunto e queijo), verdura e fruta para todas as secretarias, órgãos e programas da Prefeitura 
Municipal de Conceição/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - EDNALDO LOPES LEITE - MERCADINHO SÃO 
LUCAS. CNPJ: 10.509.186/0001-62. Item(s): 2-3-4-5-9-10-11. Valor: R$ 115.665,00 

Publique-se e cumpra-se.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

OBJETO: Aquisição de gêneros perecíveis (carne, frango, ovos, linguiça, bebida láctea, presunto 
e queijo), verdura e fruta para todas as secretarias, órgãos e programas da Prefeitura Municipal de 
Conceição/PB. A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas através de Portaria, e observadas as disposições 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal, e subsidiariamente da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, 
modalidade Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: Aquisição de gêneros perecíveis (carne, 
frango, ovos, linguiça, bebida láctea, presunto e queijo), verdura e fruta para todas as secretarias, 
órgãos e programas da Prefeitura Municipal de Conceição/PB; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a: - EDNALDO LOPES LEITE - MERCADINHO SÃO LUCAS. CNPJ: 
10.509.186/0001-62. Item(s): 2-3-4-5-9-10-11. Valor: R$ 115.665,00 

Conceição - PB, 23 de Abril de 2020.
KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa 
-, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA 
FOPAG. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3306-1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 29 de Abril de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa 
-, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas 
e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306-1057. 
E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 29 de Abril de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2020, 
que objetiva: Contratação para aquisição parcelada de refeições para atender as necessidades mu-
nicipais; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CICERA BEZERRA 
DA SILVA 00816196427 - R$ 7.000,00; ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO 05477535431 - R$ 
3.000,00. Camalaú - PB, 29 de Abril de 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2019

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2019, que objetiva: 
Contratação de empresa do seguimento da construção civil, destinada a execução dos serviços de 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO de Ruas na Zona Urbana do Município de Cuitegi/PB, 
conforme SICONV Nº 878834 - CONTRATO Nº 1061700-51/2018; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO EIRELI - R$ 234.808,59. E, convocamos a empresa acima mencionada 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. 

Cuitegi - PB, 29 de Abril de 2020. 
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 2.05.003/2020

Processo Administrativo Nº 2.05.042/2020
Torna público para o conhecimento dos interessados  que  face a Impugnação interposta pela 

empresa Multi Quadros e Vidros Ltda, fora acatada seus fundamentos, porém por motivo de celeri-
dade processual, retiram-se os seguintes itens  091,171,172 e 173, para que assim possamos seguir 
a presente, sendo tais itens licitados em outro certame com as referidas retificações.

Quanto a impugnação da empresa Sieg Apoio Administrativo Ltda Me, ao que se refere o item 
8.3.3 do Edital (qualificação Econômico Financeira) será aceito Balanço Patrimonial do ano de  2018, 
por ser atualmente o período exigível por lei, em virtude da Pandemia do Covid 19; E Quanto ao 
prazo de entrega dos produtos, permanece sem alterações, Portanto segue a Licitação PREGÃO 
ELETRÔNICO 2.05.003/2020 com os demais itens com a data marcada dia 04 de Maio de 2020, 
através do Portal de compras do Governo Federal

Campina Grande - PB, 29 de Abril de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de blocos intertravados, destinados à Secretaria de Infra-Estrutura para construção do Parque da 
Estação, mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais deter-
minados pelo setor competente - 2º CHAMADO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Duas Estradas - PB, 28 de Abril de 2020
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de blocos intertravados, destinados à Secretaria de Infra-Estrutura para construção do Parque da 
Estação, mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais deter-
minados pelo setor competente - 2º CHAMADO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Duas Estradas - PB, 28 de Abril de 2020
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

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 moda-
lidade Pregão PresencialRP 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia com a reforma e 

ampliação da Escola Tancredo Neves, localizada no município de Ibiara, atendendo ao Convênio 
nº 451/2019 celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia e a 
Prefeitura Municipal de Ibiara-PB.

O Prefeito Constitucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:
 HOMOLOGAR e ADJUDICAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a 

Lei, considerando que foram observados os prazos recursais, fica convocado a licitante vencedora 
para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei. 

Vencedora: 
A empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – ME, cadastrada no CNPJ Nº 17.415.942/0001-33, 

sendo declarada vencedora com o valor global de R$ 98.102,14 (noventa e oito mil, cento e dois 
reais e quatorze centavos).

IBIARA-PB, 27 de Abril de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00003/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos II, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Decreto N° 9.312/2018.
OBJETO: Contratação temporária de serviços jurídicos especializados na área de direito tributário, 

com vistas a assessorar os agentes fiscais na recuperação de créditos fiscais junto aos órgãos de 
Telecomunicações, mais precisamente a restituição  de valores decorrentes de pagamento de Taxa 
de Localização de Funcionamento (TLF) das Torres instaladas no Município, correspondente aos 
últimos 05 (cinco) anos, pela contratação direta com a empresa EDILZA BATISTA ADVOGADAS 
ASSOCIADAS, cadastrada no CNPJ nº 34.345.982/0001-75, com o valor global de R$ 17.200,00 
(dezessete mil e duzentos reais).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Ibiara -  PB, em  22 de Abril de 2020.

 FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00003/2020

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

inciso II da Lei nº 8.666/93, e Decreto N° 9.312/2018 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 00003/2020, HOMO-
LOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, Contratação temporária de serviços jurídicos especializados 
na área de direito tributário, com vistas a assessorar os agentes fiscais na recuperação de créditos 
fiscais junto aos órgãos de Telecomunicações, mais precisamente a restituição  de valores decor-
rentes de pagamento de Taxa de Localização de Funcionamento (TLF) das Torres instaladas no 
Município, correspondente aos últimos 05 (cinco) anos, a empresa EDILZA BATISTA ADVOGADAS 
ASSOCIADAS, cadastrada no CNPJ nº 34.345.982/0001-75, com o valor global de R$ 17.200,00 
(dezessete mil e duzentos reais).  

             Ibiara, em 22 de Abril de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: contratação de empresa para elaboração de projetos, dispensa de licitação 
00003/2020. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: EDILZA BATISTA ADVOGADAS ASSOCIADAS.
OBJETO: Contratação temporária de serviços jurídicos especializados na área de direito tributário, 

com vistas a assessorar os agentes fiscais na recuperação de créditos fiscais junto aos órgãos 
de Telecomunicações, mais precisamente a restituição  de valores decorrentes de pagamento de 
Taxa de Localização de Funcionamento (TLF) das Torres instaladas no Município, correspondente 
aos últimos 05 (cinco) anos

VALOR GLOBAL R$: 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).   
PRAZO: 31.12.2020.

Ibiara - PB, em 23 de Abril de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00017/2020 com o seu objeto para aquisição de material 
médico hospitalar, conforme edital. Com as licitantes classificadas em todas as fases deste certame, 
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. Cadastrada no CNPJ nº 08.674.752/0001-40, vencedora com o 
valor global de R$ 81.829,80 (oitenta e um mil oitocentos e vinte nove reais e oitenta centavos) e a 
empresa PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA, cadastrada no CNPJ nº 09.210.219/0001-
90, vencedora com o valor global de R$ 128.836,84 (cento e vinte e oito mil oitocentos e trinta e 
seis reais oitenta e quatro centavos).

OBS: PUBLICADO POR INCORREÇÃO
Ibiara - PB, 20 de Abril de 2020.

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00017/2020, para aquisição de material médico hospitalar destinado à Secretaria de 
Saúde do Município de Ibiara-PB e HOMOLOGO o seu objeto à empresa: CIRURGICA MONTE-
BELLO LTDA, vencedora com o valor de R$ 81.836,84 (oitenta e um mil, oitocentos e trinta e seis 
reais e oitenta e quatro centavos) e PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA, cadastrada 
no CNPJ nº 09.210.219/0001-90, vencedora com o valor global de R$ 128.836,84 (cento e vinte 
e oito mil oitocentos e trinta e seis reais oitenta e quatro centavos),conforme carta proposta e 
Resultado de julgamento.

OBS: PUBLICADO POR INCORREÇÃO
 Ibiara - PB, 22 de Agosto de 2020.

FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33002/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA 
DE GASTRONOMIA - PARTE I EM JOÃO PESSOA A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através 
da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, comunica aos interessados, que, fica determinado 
que a reunião para abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, dar-se-á no dia 
30/04/2020, às 13:30 horas, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 29 de abril de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEPLAN

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07018/2020 – SEPLAN
PARTES:
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA: NV CONSTRUÇÕES EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CENTRO 

DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC
PRAZO EXECUÇÃO: 04 (quatro) semanas
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 08 (oito) semanas.
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33015/2019.
VALOR: R$ 119.605,16 (cento e dezenove mil seiscentos e cinco reais e dezesseis centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SEINFRA: 
a) 11.107.04.122.5084.1086 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO 

DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
b) Natureza da despesa: 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
c) Fonte de recurso: 1001 – Recursos ordinários;
d) PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o artigo 37 da Consti-

tuição Federal.
João Pessoa, 22 de abril de 2020.

SACHENKA BANDEIRA DA HORA CPF - nº 669.988.404-20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

CONTRATANTE
NV CONSTRUÇÕES EIRELI

DANIEL VILAR ESTRELA MOREIRA - CPF Nº 113.046.154-80
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O   D E   L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 05.672/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.029/2020
DATA DE ABERTURA: 07/05/2020 – ÀS: 08:45 hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NE-

CESSIDADES DA ABERTURA DO HOSPITAL PRONTOCOR NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA 
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID 19). 

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Srº. Everaldo 
Francisco da Silva Junior, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da chave 813679, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas 
com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, 
no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 
7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores,  Decreto nº 
10.282/2020 e a Medida Provisória de nº 926 de 20 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 
9.465 de 22 de março de 2020, como também a lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e Decreto 
Municipal nº 9.470/2020; Decreto Municipal 8.642/15.

João Pessoa, 29 de Abril de 2020. 
Everaldo Francisco da Silva Junior

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33022/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA 
LIVRE NO COLINAS DO SUL EM JOÃO PESSOA. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através 
da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, comunica aos interessados, que, fica determinado 
que a reunião para abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, dar-se-á no dia 
30/04/2020, às 11:00 horas, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 29 de abril de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
ACESSIBILIDADE NO MERCADO CENTRAL EM JOÃO PESSOA. A Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, comunica aos interessados, que, 
fica determinado que a reunião para abertura do envelope contendo proposta comercial, dar-se-á 
no dia 04/05/2020, às 09h30min, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 29 de abril de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33004/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
MARIA CÉLIA FEITOSA EM PARATIBE, JOÃO PESSOA. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, 
através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, comunica aos interessados, que, fica de-
terminado que a reunião para abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, dar-se-á 
no dia 30/04/2020, às 14:30 horas, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 29 de abril de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 067/2020

Pregão Presencial nº 009/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada:Janaisa 
Ferreira de Araújo, CNPJ:19.722.663/0001-48. Valor contratado: R$ 41.951,88 (Quarenta e um mil, 
novecentos cinquenta e um reais, oitenta e oito centavos). Objeto: Aquisição parcelada de frutas e 
verduras, destinados as diversas Secretarias do Município de Livramento/PB, para o exercício de 
2020, conforme termo de referência. Fonte de recurso: Recurso Próprios do Município de Livra-
mento (Ordinários). Dotação:QDD/2020, ficando automaticamente incorporadas as dotações do 
orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.Vigência: Será até 13/04/2021. 
Partes:Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e a Sra. Janaisa Ferreira de Araujo, CPF nº 
097.460.224-82(Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 079/2020

Pregão Presencial nº 013/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Industria e 
Com. Moveis Kutz Eireli, CNPJ: 11.295.284/0001-07. Valor: R$ 22.932,00 (Vinte e dois mil novecentos 
e trinta e dois reais). Objeto: Prestar o fornecimento de 117 (Cento e dezessete) conjunto aluno / 
CJA-06-ABS (Para alunos com altura entre 1,59M e 1,88m, (Item: 4.2.11.9 - Termo de compromisso 
Par Nº 5225-2012). Fonte de recurso: Próprios do Município (Ordinários) e do Termo de comp. Par 
Nº 5225-2012. Dotação: QDD/2020. Vigência: 01 (um) ano. Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela 
contratante) e o Sr. Ruvin V. Freire Kutz, CPF: 864.953.184-04(Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 066/2020

Pregão Presencial nº 008/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratado: Janaisa 
Ferreira de Araújo, CNPJ: 19.722.663/0001-48. Valor contratado: R$ 84.900,00 (Oitenta e quatro mil 
e novecentos reais). Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza em geral, destinados as 
diversas Secretarias do Município de Livramento/PB, para o exercício de 2020. Fonte de Recurso: 
Recurso Próprios do Município de Livramento (Ordinários). Dotação: QDD/2020, ficando automa-
ticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício 
seguinte. Vigência: 01 (um) ano. Partes Contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e a 
Sra. Janaisa Ferreira de Araujo, CPF nº 097.460.224-82(Pela contratada). 

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 065/2020

Pregão Presencial nº 007/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada: Paulo 
Jose Maia Esmeraldo Sobreira, CNPJ: 09.210.219/0001-90.Valor contrato: de R$ 158.800,00 (cento 
e cinquenta e oito mil e oitocentos reais), pelo lote 2.Objeto:Prestar o fornecimento parcelado de 
material odontológico para os Postos de Saúde do município. Fonte de recurso: Recurso Próprios do 
Município de Livramento (Ordinários). Dotação: QDD/2020. Vigência: 01 (um) ano. Partes: Carmelita 
E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. José Alam Batista da Silva (Pela contratada). 

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

Prefeita

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 038/2020

Pregão Presencial nº 005/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada: Coroa 
Comercio E Fracionamento de Cereais Ltda, CNPJ: 21.391.428/0001-82.Valor: R$ 275.873,25, 
pelos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.Objeto: 
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar que serão fornecidas 
aos alunos da rede municipal de ensino do Município de Livramento/PB, para o exercício de 2020. 
Fonte de Recurso: Recurso Próprios do Município de Livramento. Dotação: QDD/2020. Vigência: 
01 (um) ano. Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. Ronaldo Lopes Figueiredo, 
CPF: 181.289.124-53(Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
   EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2020

Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Coroa Comercio e Fracionamento de 
Cereais Ltda, CNPJ: 21.391.428/0001-82. Valor: R$ 201.514,20 (Duzentos e um mil quinhentos 
e quatorze reais e vinte centavos), pelos item 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61. 
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados as diversas Secretarias do Município 
de Livramento/PB, para o exercício de 2020. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 004/2020. 
Fonte de Recurso: Recurso Próprios do Município de Livramento. Dotação: QDD/2020. Vigência: 
01 (um) ano. Partes Contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. Ronaldo Lopes 
de Figueiredo (Pela contratada).

Livramento - PB, 10 de abril de 2020
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 037/2020

Pregão Presencial nº 004/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: JF 
Carnes e Frios Comercio Eireli, CNPJ: 21.778.760/0001-02.Valor: R$ 102.412,80 (Cento e dois 
mil quatrocentos e doze reais e oitenta centavos), pelos itens 4, 8, 10, 17, 18, 19, 29, 37, 38, 39, 
40, 41, 46, 48, 51, 52, 55, 56. Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados as 
diversas Secretarias do Município de Livramento/PB, para o exercício de 2020. Fonte de Recurso: 
Recurso Próprios do Município de Livramento. Dotação: constante no QDD/2020. Vigência: 01 (um) 
ano. Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. João Ferreira de Oliveira Neto, CPF 
nº 102.416.404-74(Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO COMPRA E VENDA Nº 063/2020

Pregão Presencial nº 007/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada: Dental 
Costa Produtos Odontológicos Ltda, CNPJ: 11.054.242/0001-84.Valor Contratado: R$ 182.400,00 
(Cento e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), pelo lote 3.Objeto:Prestar o fornecimento parcelado 
de material odontológico para os Postos de Saúde do município. Fonte de recurso: Recurso Próprios 
do Município de Livramento (Ordinários). Dotação: QDD/2020. Vigência: 01 (um) ano. Partes: Car-
melita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. Francisco Joaquim de Lucena Pereira (Pela contratada). 

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 062/2020

Pregão Presencial nº 006/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada: Bomsu-
cesso Construções e Serviços Ltda, CNPJ: 16.826.093/0001-48.Valor contratado: R$ 373.950,00 
(trezentos e setenta e três mil novecentos e cinquenta reais) pelos itens 1, 2, 3, 4, 5.Objeto: Prestar 
serviço parcelado no transporte de alunos da zona rural para zona urbana de Livramento/PB, 
(mensal e por viagens), visando atender a demanda das Secretarias. Fonte de Recurso: Recurso 
Próprios do Município de Livramento (Ordinários). Dotação: 02.040- Secretaria de Educação, 
02040.12.361.1004.2011 - Desenvolver as Atividades do Fundeb 40%, 3.3.90.39.00.00 Outros 
Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica, 111, 113; Dotação: 02.040- Secretaria de Educação, 
02040.12.361.1004.2012 - Desenvolver as Atividades de Ensino Fundamental, 3.3.90.39.00.00 
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica, 111, 125; Fonte de recurso: Recurso Próprios do Muni-
cípio de Livramento (Ordinários). Dotação:02.040-Secretaria de Educação, 02040.12.361.1004.2011 
- Desenvolver as Atividades do Fundeb 40%, 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa 
Jurídica, 111, 113; Dotação:02.040 - Secretaria de Educação, 02040.12.361.1004.2012 - Desenvol-
ver as Atividades de Ensino Fundamental, 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa 
Jurídica, 111, 125. Vigência: 01 (um) ano.Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. 
Kenro K. R. da Silva (Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/2020

Pregão Presencial nº 010/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada: Elohim 
Comercial e Serviços Eireli, CNPJ: 20.934.278/0001-43. Valor: R$ 3.242,00 (Três mil duzentos e 
quarenta e dois reais) pelos itens: 3 e 7.Objeto:Prestar o fornecimento de mobiliário escolar.Fonte 
de Recurso: Recurso Próprios do (Ordinários) e do termo de compromisso Par Nº 201400795. 
Dotação: QDD/2020. Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. Hugo da Silva Martins 
(Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 070/2020

Pregão Presencial nº 010/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada:Geraldo 
Vidal da Nobrega, CNPJ: 18.995.457/0001-49. Valor: R$ 7.000,00 (Sete mil reais) pelo item 
9.Objeto:Prestar o fornecimento de mobiliário escolar. Fonte de Recurso: Recurso Próprios do 
(Ordinários) e do termo de compromisso Par Nº 201400795. Dotação: QDD/2020. Partes: Carmelita 
E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. Luis Henrique Alves Silva, (Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO COMPRA E VENDA Nº 068/2020

Pregão Presencial nº 010/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada: Aldo F. 
D. Dantas Eireli, CNPJ: 08.321.484/0001-82. Valor: R$ 2.559,00 (Dois mil quinhentos e cinquenta 
e nove reais), pelos itens 2, 6, 10.Objeto:Prestar o fornecimento de mobiliário escolar. Fonte de 
Recurso: Recurso Próprios do (Ordinários) e do termo de compromisso Par Nº 201400795. Dota-
ção: QDD/2020. Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. Lucas Gustavo Lima da 
Silva (Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 064/2020

Pregão Presencial nº 007/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada: In-Dental 
Produtos Odontológicos, Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ: 07.788.510/0001-14.Valor contratado: 
R$ 93.100,00 (Noventa e três mil e cem reais), pelo lote 1.Objeto:Prestar o fornecimento parce-
lado de material odontológico para os Postos de Saúde do município. Fonte de recurso: Recurso 
Próprios do Município de Livramento (Ordinários). Dotação: QDD/2020. Vigência: 01 (um) ano. 
Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. Edson Antônio da Silva (Pela contratada). 

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 072/2020

Pregão Presencial nº 010/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada: Emilly 
Industria e Comercio de Moveis Ltda, CNPJ: 07.239.645/0001-20. Valor: R$ 2.880,00 (Dois mil 
oitocentos e oitenta reais), pelos itens 1 e 5.Objeto:Prestar o fornecimento de mobiliário escolar. 
Fonte de Recurso: Recurso Próprios do (Ordinários) e do termo de compromisso Par Nº 201400795. 
Dotação: QDD/2020. Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. Mozart de Araújo 
Santos (Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2020

Pregão Presencial nº 010/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada:S D de A 
Ferreira & Cia Ltda, CNPJ: 26.889.181/0001-42. Valor: R$ 7.130,00 (sete mil cento e trinta reais) 
pelos itens 4 e 8.Objeto:Prestar o fornecimento de mobiliário escolar. Fonte de Recurso: Recurso 
Próprios do (Ordinários) e do termo de compromisso Par Nº 201400795. Dotação: QDD/2020. 
Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. Ronaldo Pereira da Silva (pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
EXTRATO DE CONTRATO COMPRA E VENDA Nº 075/2020

Pregão Presencial nº 012/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada: Aldo F. 
D. Dantas Eireli, CNPJ: 08.321.484/0001-82. Valor: R$ 51.414,00 (cinquenta e um mil quatrocen-
tos e quatorze reais).Objeto:Prestar o fornecimento de Condicionadores de Ar de 22.000 BTUS. 
Fonte de Recurso: Recurso Próprios do Município (Ordinários) e do Termo de compromisso Par 
Nº 202001744-5. Dotação: QDD/2020. Vigência: 01 (um) ano. Partes:Carmelita E. V. Sousa (pela 
contratante) e o Sr. Lucas Gustavo Lima da Silva (pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 074/2020

Pregão Presencial nº 011/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada: Emilly 
Industria e Comercio de Moveis Ltda, CNPJ: 07.239.645/0001-20. Valor: R$ 27.550,00 (Vinte e sete 
mil quinhentos e cinquenta reais) pelo item 2.Objeto:Prestar o fornecimento de mobiliário escolar, 
Berço com colchão, Conjunto coletivo tamanho 01 (CJC-01). Fonte de Recurso: Recurso Próprios 
do Município (Ordinários) e do Termo de compromisso Par Nº 202000626-6. Dotação: QDD/2020. 
Vigência: 01 (um) ano. Partes: Carmelita E. V. Sousa (pela contratante) e o Sr. Mozart de Araújo 
Santos (pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 073/2020

Pregão Presencial nº 011/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada: Aldo F. 
D. Dantas Eireli, CNPJ: 08.321.484/0001-82. Valor: R$ 11.096,00 (Onze mil e noventa e seis reais) 
pelo item 1.Objeto:Prestar o fornecimento de mobiliário escolar, Berço com colchão, Conjunto 
coletivo tamanho 01 (CJC-01).Fonte de Recurso: Recurso Próprios do Município (Ordinários) e do 
Termo de compromisso Par Nº 202000626-6. Dotação: QDD/2020. Vigência: 01 (um) ano. Partes: 
Carmelita E. V. Sousa (pela contratante) e o Sr. Lucas Gustavo Lima da Silva (pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA 
COMISSÃO DE PREGÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.044/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020
O município de Malta através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação para 

Aquisição de caixões e URNAS funerária com e sem translado destinada á Secretaria de Ação 
Social para as pessoas carentes deste município, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I.

 ABERTURA: 13:00hs no dia 20 de maio de 2020;
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB, de 08:00 as 

12:00hs, http://malta.pb.gov.br/, https://tramita.tce.pb.gov.br/
Malta-PB, 29 de abril de 2020

Ricardo De Sousa Nascimento
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.045/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020
OBJETIVO Contratação dos serviços de forma parcelada de recarga de cartuchos para im-

pressoras a jato de tinta e remanufaturamento de tonner, Para Impressora a laser com troca de 
cilindro e chip, manutenção de impressora e computadores, conforme especificações e quantitativo 
constante Termo de Referência Anexo I,

A reunião dia 25 de maio de 2020 as 08:00hs, na sala da CPL informação no endereço sala da 
CPL, Rua Manoel Marques nº 67, centro de 08 as 12:00 hs, site do http://malta.pb.gov.br/, https://
tramita.tce.pb.gov.br/

Malta - PB, 29 de abril de 2020
RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020. 040/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020
OBJETO: Aquisição Parcelada de equipamentos mobiliários, eletrônicos, eletrodomésticos 

destinados as secretarias do município de malta conforme termo de referência e anexo I do edital
ABERTURA: Dia 18 de maio de 2020 as 10:00hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel Marques 

Fernandes, nº 67, Centro MALTA- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.
Malta- PB  29 de abril de 2020

RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020. 041/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 
OBJETIVO: Aquisição de forma parcelada de material Elétrico, destinados as atividades de todas 

as secretarias do município conforme discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital.
ABERTURA: 13;00hs do dia 18 de maio de 2020.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel Marques 

Fernandes, 67 – Centro, MALTA - Estado da Paraíba. Informações de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h. http://malta.pb.gov.br/, https://tramita.tce.pb.gov.br/

MALTA-PB, 29 de abril de 2020.
RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.042/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de informática destinado as atividades do município 

de malta conforme termo de referência e anexo I do edital.
A reunião será no dia 20 de maio de 2020. ás 08:00hs,
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB de 08:00 as 

12:00 de segunda a sexta. http://malta.pb.gov.br/, https://tramita.tce.pb.gov.br/
MALTA - PB, 29 de abril de 2020.

RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO 
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.043/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020
OBJETIVO: aquisição parcelada de GÁS - GLP envazado em botijão de 13kg, a fim de atender 

as necessidades das Secretarias do município, conforme especificações constantes no termo de 
referência anexo I do edital.

A reunião dia 20 de maio  de 2020 as:10:30hs, na sala da CPL informação no endereço sala da 
CPL, Rua Manoel Marques nº 67, centro de 08 as 12:00 hs, site do http://malta.pb.gov.br/, https://
tramita.tce.pb.gov.br/

Malta - PB, 29 de abril de 2020.
RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.046/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020 
O município de MALTA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação para 

Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e deslocamento de 
SPLINT destinado a todas as secretarias do município de malta, conforme especificações no 
edital e seus anexos.

ABERTURA: as 10:30hs no dia 25 de maio de 2020
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB de 08:00 as 

12:00hs de segunda a sexta. http://malta.pb.gov.br/, https://tramita.tce.pb.gov.br/
Malta - PB, 29 de abril de 2020.

RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020. 039/2020
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020

OBJETIVO: Contratação e prestação de serviços de limpeza/lavagem completa dos veículos, 
próprios e locados, que atuam em prol da Prefeitura Municipal de malta, com fornecimento do ma-
terial de consumo, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários a realização dos serviços.

A reunião será no dia 18 de maio de 2020 as 08:00 horas,
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00 hs, site 

do http://malta.pb.gov.br/, https://tramita.tce.pb.gov.br/
Malta - PB, 29 de abril de 2020.

Ricardo de Sousa Nascimento
Pregoeiro Oficial/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

COMUNICADO – ERRATA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2019
O Presidente da CPL comunica a quem interessa que seja DESCONSIDERADA a Publicação 

feita no Diário Oficial do Estado e no Jornal A União no dia 23.04.2020, que se refere a Homolo-
gação e Adjudicação da Tomada de Preço n.° 00004/2019 - Objeto: Contratação de uma empresa 
especializada em construção civil, para construção de 03 (três) Quadras Poliesportiva tipo: Padrão, 
nas seguintes localidades: E.M.I.E.F: Cacique João Francisco Bernardo - Local: Aldeia Estiva Ve-
lha, E.M.I.E.F: Teodolino Soares Lima - Local: Aldeia Camurupim e E.M.I.E.F: Deputado Eduardo 
Ferreira - Local: Aldeia Caeira, neste município. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625.1111
Marcação - PB, 29 de abril de 2020

Luan Fabricio Pereira de Oliveira
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2019

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção 
de 03 (três) Quadras Poliesportiva tipo: Padrão, nas seguintes localidades: E.M.I.E.F: Cacique 
João Francisco Bernardo - Local: Aldeia Estiva Velha, E.M.I.E.F: Teodolino Soares Lima - Local: 
Aldeia Camurupim e E.M.I.E.F: Deputado Eduardo Ferreira - Local: Aldeia Caeira, neste município. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: NATHALIA FARIAS 
DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - Valor: R$ 390.528,21. 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 Manoel 
Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 36251111. E-mail: licitacaogovma@gmail.com. 

Marcação - PB, 29 de abril de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa para construção de passagens molhadas nas comunidades 
de cabrais e gravata no município de Monte Horebe -PB. LICITANTE HABILITADO: M L DANTAS 
CONSTRUCOES EIRELI - EPP. LICITANTE INABILITADO: FFJ CONSTRUTORA LTDA, por não 
atender ao item 8.2.9 disposto no instrumento convocatório. 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 10:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Pedro Gondim, 220 - Centro - Monte Horebe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3492-1032. E-mail: montehorebecpl@gmail.com. 

Monte Horebe - PB, 29 de Abril de 2020
DELIALDO JOSÉ SILVA DE MARIZ

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de empresa para Construção de Pavimentação em paralelepípedo do 
estacionamento do cemitério Monte da Saudade, no município de Monte Horebe -PB. LICITANTE 
HABILITADO: M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI - EPP. LICITANTE INABILITADO: FFJ 
CONSTRUTORA LTDA,não atendeu ao item 8.2.9disposto no instrumento convocatório. 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 10:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Gondim, 220 - Centro - Monte Horebe - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3492-1032. E-mail: monteho-
rebecpl@gmail.com. 

Monte Horebe - PB, 29 de Abril de 2020
DELIALDO JOSÉ SILVA DE MARIZ

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2020, que objetiva: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços 
advocatícios; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RODRIGO 
MAIA ADVOCACIA - R$ 22.500,00. Matinhas - PB, 02 de abril de 2020 - JOSENILDO BERNADO 
DA SILVA– Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços advocatícios. 

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020. DOTAÇÃO: 01.010 Câmara 
Municipal de Vereadores - 01 031 0002 2001 Manutenção das Atividades Legislativas, no elemento-
dedespesa 33.90.39.00 –OutrosServiçosdeTerceiros- Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 31/12/2020. 
PARTES CONTRATANTE: Câmara Municipal de Matinhas neste ato representado pelo Presidente 
da Câmara Municipal, o Sr. JOSENILDO BERNADO DA SILVAe: CT Nº 00101/2020 - 01.04.20 - 
RODRIGO MAIA ADVOCACIA - R$ 22.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Governador Antônio Mariz, 144 – Centro- Matinhas - PB, às 13h30min horas do dia 13 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3637-1000. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Matinhas - PB, 29 de Abril de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial
 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: PRESTAÇÃODOSSERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAISDECONSULTORIA EAS-

SESSORIACONTÁBIL, ESPECIALIDADE NA ÁREADAADMINISTRAÇÃOPÚBLICA. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Clausulas Quarta e Sexto do contrato, vinculado ao Pregão Presencial nº 00001/2019 
e incisoIIdoart.57daLeiFederalnº8.666/93. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Matinhas e: CT Nº 00201/2019 - 
TALLES HERMINIO SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Professor 
João Rodrigues, 03, sala 1, Centro, Pocinhos – PB, CEP: 58.150-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 
15.747.087/0001-32 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 08 (Oito) meses, ficando a vigência 
do mesmo com inicio em 30.04.20 a 31.12.20, e alterando o valor contratual para R$ 62.000,00. 

Matinhas – PB, 23.04.2020.
JOSENILDO BERNADO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Matinhas

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE SOFTWARE ESPECIFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 
DE POCINHOS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: E-TICONS 
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA L - R$ 17.400,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 

DE SOFTWARE ESPECIFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 
DE POCINHOS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Pocinhos: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE POCI-
NHOS: 02.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS - 01 031 1001 2030 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - 33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - 33.90.39 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 31/12/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Pocinhos e: CT Nº 00501/2020 - 13.01.20 - E-TICONS 
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA L - R$ 17.400,00.

 Pocinhos - PB, 13 de Janeiro de 2020
JORGE ALBERTO DE SOUZA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISODE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00016/2020, em favor do fornecedor: MARCONI ITALO GERVAZIO 
GOMES LOPES, CPF: 086.973.074-65, tendo como objeto:Locação de um imóvel localizado a Rua 
Pedro Leite Montenegro, s/n°, Ouro branco, CEP: 58.765-0000, nesta cidade de Piancó-PB, desti-
nado a sede do Programa Criança Feliz deste Município, com o VALOR GLOBAL de R$ 14.400,00 
(quatorze mil e quatrocentos reais), em consequência fica a mesma convocada a assinar o termo 
contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais. 

Piancó- PB, 29 de abril de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA N° 00016/2020

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
LOCADOR:MARCONI ITALO GERVAZIO GOMES LOPES, CPF: 086.973.074-65
OBJETIVO:Locação de um imóvel localizado a Rua Pedro Leite Montenegro, s/n°, Ouro bran-

co, CEP: 58.765-0000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado a sede do Programa Criança Feliz 
deste Município.

VALOR MENSAL: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).
VALOR GLOBAL: R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

Piancó- PB, 29 de abril de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

ESTADO DA PARAIBA
MUNICÍPIO DE PITIMBU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS

1º TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
002/2019, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019, 
O Fundo Municipal de Saúde de Pitimbu, Estado da Paraiba, CNPJ: 10.557.425/0001-50, e a Em-
presa SM CORDEIRO DE MELO EIRELI – EPP, CNPJ: 05.560.250/0001-08, pactuam nos termos 
da legislação vigente o 1º Termo de Realinhamento de Preços, conforme a tabela descritiva abaixo:

Item Produto Preço Atual % de Reajuste Preço Reajustado
I Ar Condicionado 9.000 BTUS 1.155,00 6,15 1.226,05

II Ar Condicionado 24.000 BTUS 2.550,00 18,28 3.016,09

Permanecem em pleno vigor, todas as cláusulas e condições ajustadas na Ata de Registro de 
Preços nº 002/2019.

Pitimbu, 29 de abril de 2020.
GEILCE AZEVEDO BARBALHO

GESTORA DO F.M.S 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, através da Comissão Permanente de Lici-
tação, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar no dia 20.05.2020 às 15h30min, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada à Rua Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB, Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS DE N.° 01.2020, destinada a Contratação de empresa nos 
serviços pertinentes para pavimentação de vias públicas, conforme projeto técnico. Recursos Pró-
prios / Convênio. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do 
Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário 
compreendido entre 14h00min e 18h00min.

Pilõezinhos - PB, 28 de abril de 2020
FRANCINALDO FERREIRA ALVES

Presidente da Comissão

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

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

destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução 
FNDE n.º 26 de 17 de junho de 2013, até dezembro de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada 
Pública nº 00001/2020. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão á 
conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FPM/
PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕE-
ZINHOS e: DATAS DOS CONTRATOS: 06.04.2020. JONATAS MACHADO ALVES – CONTRATO 
Nº 00090/2020 - CPF: 096.828.404-30 - DAP: SDW0096828404300404181154 - R$ 4.530,00. 
HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS – CONTRATO Nº 00091/2020 - CPF: 033.640.724-69 - DAP: 
SDW0033640724690404171131 - R$ 20.000,00. AGAMENON BATISTA DOS SANTOS – CONTRA-
TO Nº 00092/2020 - CPF: 970.722.067-87 - DAP: SDW0970722067870612190722 - R$ 12.100,00. 
FRANCISCO ALVES FERREIRA JÚNIOR – CONTRATO Nº 00093/2020 - CPF: 031.833.014-
82 - DAP: SDW003183314823005160438 - R$ 6.750,00. MARISA AUGUSTO – CONTRATO 
Nº 00094/2020 - CPF: 018.438.324-29 - DAP: SDW0018438324291903180801 - R$ 19.310,00.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e obser-
vado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 001/2020, que objetiva: 
Aquisições de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados 
a Merenda Escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: JONATAS MACHADO ALVES - DAP: SDW0096828404300404181154 - R$ 4.530,00; 
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HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS - DAP: SDW0033640724690404171131 - R$ 20.000,00; 
AGAMENON BATISTA DOS SANTOS - DAP: SDW0970722067870612190722 - R$ 12.100,00; 
FRANCISCO ALVES FERREIRA JÚNIOR - DAP: SDW003183314823005160438 - R$ 6.750,00; 
MARISA AUGUSTO - DAP: SDW0018438324291903180801 - R$ 19.310,00.; 

.Pilõezinhos - PB, 02 de Abril de 2020.
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 15 
de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE PLACAS, LONAS E BANNER’S DE SINALIZAÇÃO INTERNA E 
EXTERNA DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA. 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 005/06; Decreto Municipal nº 125/14; 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) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.
br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 29 de Abril de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito constitucional

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 08:30 horas do dia 19 de maio de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA CONSTRUÇÃODE UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA RUA 
RUBENS LOPES DE SOUZA, CENTRO, QUEIMADAS - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 29 de abril de 2020
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 08:30 horas do dia 18 de maio de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO TAVARES DA SILVA, NO BAIRRO DO CASTANHO, 
QUEIMADAS - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 
Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 29 de abril de 2020
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 14 de maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 29 de Abril de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:00 horas do dia 13 de maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE LEITE E 
FÓRMULAS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 29 de abril de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 13 de maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CARGA DE 
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÕES. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 29 de abril de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2020, que objetiva: Aquisição de 
Equipamentos diversos, destinado a Implementação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 
Conforme Portaria n.° 1580, Proposta n.° 12457150000113004, Processo Ministério da Saúde - MS 
25000.112107/2019-49; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALDO 
F. D. DANTAS EIRELI - R$ 9.662,00; DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 
31.189,90; EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 5.625,00; GERALDO VIDAL 
DA NOBREGA - ME - R$ 15.960,00; LIFEFARMA COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALAR 
EIRELI - EPP - R$ 78.283,10; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA - R$ 7.020,00; NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - R$ 
9.242,00; R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI - R$ 6.460,68; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE 
ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 8.097,50.

Rio Tinto - PB, 29 de Abril de 2020
JOSÉ FERNANDES GORGONHO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00017/2020. OBJETO: Aquisição de Equipamentos Diversos, 

Destinado a Implementação da Unidade de Pronto Atendimento (upa), Conforme Portaria N.° 1580, 
Proposta N.° 12457150000113004, Processo Ministério da Saúde - Ms 25000.112107/2019-49. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias conse-
cutivos, 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: ALDO F. D. DANTAS 
EIRELI - CNPJ 08.321.484/0001-82. DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
- CNPJ 16.826.043/0001-60. EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ 
07.239.645/0001-20. GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - CNPJ 18.995.457/0001-49. LIFE-
FARMA COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALAR EIRELI - EPP - CNPJ 06.281.452/0001-75. 
MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 14.402.647/0001-54. 
NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ 14.209.485/0001-32. R. 
P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI - CNPJ 13.729.630/0001-43. THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE 
ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - CNPJ 19.918.905/0001-73. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3291-2222.

Rio Tinto - PB, 29 de Abril de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:00 hs do dia 04 de Maio 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00021/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em oftalmologia, 
voltados para consulta para diagnóstico/avaliação de glaucoma (fundoscopia, tonometria e campi-
metria), acompanhamento e avaliação de glaucoma por fundoscopia, tonometria e campimetria e 
tratamento oftalmológico de pacientes para glaucoma monocular e binocular em todas as linhas de 
tratamento, a fim de atender as necessidades da população do município de Rio Tinto - PB, conforme 
o Termo de Referência e Tabela SUS. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Assis Chateaubriand, 
S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Telefone: (083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 29 de Abril de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 15 
de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
Empresa Especializada na Elaboração de Prestação de Contas de Convênios Federais e Estaduais 
com Especialização nos seguintes Sistemas SICONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB E CGIPACTO 
DE, Forma Parcelada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 00001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.
pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 29 de Abril de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 09:00 horas 
do dia 15 de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESADESTINADA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DES-
TINADA AOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS DE 
FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 00001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.
pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 29 de Abril de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 11:00 horas 
do dia 15 de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, ME-
DIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 00001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.
pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 29 de Abril de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 14:00 horas 
do dia 15 de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 00001. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefo-
ne: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 29 de Abril de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Aviso de abertura de envelopes de Habilitação
Concorrência nº 0001/2020

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de São José do Sabugí-
-PB, informa a todos os interessados a abertura do envelope de Habilitação ref. a Concorrência 
nº 0001/2020.

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MODELO FNDE 
COM 12 SALAS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO BÁSICO EM ANEXO.

A CPL comunica p/ conhecimento que a abertura será às 14h00h do dia 12 de Maio de 2020, 
na Sala de Licitações desta Prefeitura. 

São José do Sabugí - PB, 29 de Abril de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio da 
Câmara Municipal, sediada na Rua Manoel Teodorico, s/n - Centro – São José do Sabugí - PB, 
às 14:00 horas do dia 15 de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3467-
1016. E-mail: camara@saojosedosabugi.pb.gov.br.com. Edital: www.camarasaojosedosabugi.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

São José do Sabugí - PB, 29 de Abril de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Republicação de Pregão Eletrônico nº 040/2020

A Pregoeira 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 
parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades das 
secretarias/órgãos demandantes da Prefeitura Municipal de Sousa/PB. Abertura das propostas dia 

13 de maio de 2020, às 9:00 horas(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos 
www.tce.pb.gov.br ewww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, 
Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 29 de abril de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Concorrência Pública nº 001/2020
Processo nº 024/2020

Contratação de empresas para execução de serviços especializados visando a execução da 
Estrutura metálica da coberta e reforma do Mercado Público Municipal, no Centro de Santa Rita, PB.

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
foi protocolado nos dias 27 e 28 de abril de 2020, recurso das empresasLRM CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, CNPJ: 07.750.950/0001-82e COFEM CONSTRUÇÕES, SERVI-
ÇOS, TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELE –ME,CNPJ: 17.440.286/0001-29, respectivamente. O 
teor dos recursos encontra-se à disposição dos interessados na sede da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, Praça Getúlio Vargas, n° 40B, centro, Santa 
Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas.

Santa Rita, 28 de abril de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERALMENTE AO CONTRATO N.º 
10201/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim, CNPJ nº 08.882.862/0001-05
CONTRATADO: DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - CNPJ nº 04.612.555/0001-45
OBJETO: O presente Termo tem como objetivo a rescisão do contrato, referente a Aquisição 

parcelada de Medicamentos que não compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, com o 
maior percentual de desconto, constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde de São José do Bonfim - PB.

FUNDAMENTO: CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO – RESCISÃO CONTRATUAL - A rescisão 
contratual poderá ser: a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enume-
rados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n ° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Assim a rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no 
Art. 79 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o artigo 78º da Lei 8.666/93 e suas alterações, X – a 
dissolução da sociedade ou falecimento do contratado.

DATA DA RESCISÃO: 27 de Abril de 2020.
ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

O Pregoeiro do município de São José do Bonfim torna público o adiamento do Pregão Presen-
cial que estava prevista a sessão pública para o dia 30 de Abril de 2020 às 15:00 horas, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviço para ACESSO 
A INTERNET e manutenção nos pontos localizados na Zona Rural e Urbana no município de São 
José do Bonfim/PB. Dessa forma fica a sessão adiada para o dia 07 de maio de 2020, ás 11:30 no 
mesmo local da reunião anteriormente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Justificativa: motivo de força maior. 

São José do Bonfim - PB, 29 de Abril de 2020
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

O Pregoeiro do município de São José do Bonfim torna público o adiamento do Pregão Presencial 
que estava prevista a sessão pública para o dia 30 de Abril de 2020 às 14:00 horas, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de veículos com motoristas para 
Transporte de Estudantes da Zona Rural para as Escolas situadas na Zona Urbanas do Município 
de São José do Bonfim/PB. Dessa forma fica a sessão adiada para o dia 07 de maio de 2020, ás 
10:30 no mesmo local da reunião anteriormente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Justificativa: motivo de força maior. 

São José do Bonfim - PB, 29 de Abril de 2020
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Aviso de Tomada de Preço 004/2020

A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 19 de maio de 2020, ás 09h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Serra Grande, Situada a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande-PB, 
procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço.

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 PUBLICAS RURAIS NO MUNICIPIO DE SERRA 
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GRANDE, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Informações no site http://serragrande.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e e-mail: cplserragrande@gmail.com. todos os dias úteis 
das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 28 de abril de 2020.
José Andreson Filho
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 026/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 001/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação das empresas 
participantes no Processo Administrativo de Nº 026/2020 e Tomada de Preço de nº 001/2020, que 
tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Pavimentação em Paralelepípedos 
de Diversas Ruas, localizadas no Distrito de São José da Batalha Zona Rural do Município de 
Salgadinho-PB, de acordo com o seguinte julgamento que segue:   

NOME CNPJ SITUAÇÃO
D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 31.900.447/0001-40 HABILITADA

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014.  

Salgadinho-PB, 29 de Abril de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 026/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 001/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa o que se fara Abertura do Envelope de nº 002, referente a Proposta de Preço 
da Empresa Habilitada no Respectivo processo licitatório no Dia 08 de Maio de 2020, as 13h00min.   

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014.  

Salgadinho-PB, 29 de Abril de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DIDATICO E EXPEDIENTE, DE FORMA PARCELDA, DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - R$ 206.711,90; 
GALVÃO MAGAZINE LTDA - R$ 153.121,65.

Triunfo - PB, 02 de Abril de 2020
JOSE MANGUEIRA TORRES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO E EXPEDIENTE, DE FORMA PARCELDA, 

DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILI-
DADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Triunfo: 02.010 GABINETE DO PREFEITO 04 122 2002 2002 MANUT. DOS SERV.
DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA 02.020 SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 04 123 
2003 2003 MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS 02.030 SEC.DE ADMINISTRACAO 04 122 2002 
2004 MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS 02.040 SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 
15 451 1006 2008 MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA 15 452 1006 2009 MANUT.DA LIMPEZA 
PUBLICA 15 452 1006 2010 MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO 02.050 SEC.DE 
SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 1002 2013 MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/
FMS 10 301 1002 2014 MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS 10 301 1002 
2021 MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS 02.060 SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO 12 
361 1003 2019 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) 12 361 1003 2039 MANUT.
DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE 02.070 SEC.DE ACAO SOCIAL 08 243 1001 2024 ASSIS-
TENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS 08 244 1001 2026 MANUT.DA ASSISTENCIA 
COMUNITARIA/FMAS 12 365 1004 2027 MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE 08 244 1001 
2036 PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL 02.080 SECRETARIA DE 
TURISMO 23 695 1011 2037 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO 02.090 SEC.DE AGRI-
CULTURA E MEIO - AMBIENTE 20 605 1008 2030 MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO 
DE ALIMENTOS 02.100 SECRETARIA DE CULTURA 13 392 1005 2032 MANUT.DAS ATIV.ART.E 
CULTURAIS 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e: CT Nº 00017/2020 - 02.04.20 
- ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - R$ 206.711,90; CT Nº 00018/2020 - 02.04.20 - GALVÃO 
MAGAZINE LTDA - R$ 153.121,65.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILA-
RES) POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA, 
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO 
DE TRIUNFO - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Triunfo - PB, 04 de Abril de 2020
JOSE MANGUEIRA TORRES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de peças, filtros e aces-
sórios para manutenção da frota de veículos pertencentes a este município do tipo: automóveis de 
pequeno porte, mediante solicitação e entrega parcelada, conforme as demandas deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 005/17; e le-
gislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 28 de Abril de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de peças, filtros e aces-
sórios para manutenção da frota de veículos pertencentes a este município do tipo: Ônibus, micro-
-ônibus e caminhões diversos, mediante solicitação e entrega parcelada, conforme as demandas 
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal 
nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33951478. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 27 de Abril de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00009/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES) POR MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A 
ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - PB. 
ABERTURA: 02/04/2020 as 10:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 19/03/2020.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 003/2020

REGISTRO Nº 20-00418-6
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC), 

NO MUNICÍPIO DE PATOS - 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: 03 de junho de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 29 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 N° 054/2020 - 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 20/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRE-
VENTIVA E CORRETIVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, 
destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, 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 20-00343-5.
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 PARA 2ª CHAMADA          
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 90013
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

pública, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA , para conhecimento dos 
interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que re-
gulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto Federal nº 10.024/2019, e 
subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 14/05/2020 às 9h 
(nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, desti-
nado à Secretaria de Estado da Saúde – SES/CEDMEX.

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

Cadastro da CGE nº 20-00235-5
                                                                                                          João Pessoa, 29 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° 089/2020 - 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 14/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail 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 20-00416-9.
João Pessoa, 29 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2020 

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 900502020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

considerando que a primeira chamada foi DESERTA, 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 14/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, 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 gelic06@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 20-00274-3
                                                                                                          João Pessoa, 29 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ 09.112.236/0001-94
EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO

- CARTA CONVITE -001/2020.
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação de referência 

á carta convite nº 001-2020, que objetiva: IMPLANTAÇÃO E ADPTAÇÃO DA REDE SANITÁRIA no 
Hospital Napoleão Laureano, sendo a empresa com o menor preço, para a execução da obra, onde 
saiu vencedora a empresa FJ SOARES SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA - ME 
(CNPJ: 18.304.045/0001-15) com o valor global de R$ 102.544,92 (Cento e dois mil quinhentos 
e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) o qual tornamos público a Homologação e 
Adjudicação do referido processo licitatório. 

João Pessoa, 09/03/2020.
Tadeu Bandeira Arnaud

Presidente da Comissão de Licitação
 
A EMPRESA, SUPER POP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS 
LTDA, CNPJ: 36.885.159/0001-88, VEM POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU 
A SEMABY (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - BAYEUX) AS LICENÇAS: PRÉVIA, INSTALAÇÃO 
E OPERAÇÃO PARA FUNCIONAMNETO COMERCIAL.
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