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Grupo estuda ampliação 
de medidas restritivas
Situação crítica da região metropolitana de João Pessoa foi tema de reunião, ontem, entre governador e prefeitos. Página 13
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Operação Previna-se fiscaliza cumprimento do isolamento 
social durante o fim de semana, na Paraíba. Página 3

Brasil tem mais de 700 mortes em um 
dia e se aproxima dos 10 mil óbitos. Número 
de casos chega a 145 mil. Página 4

Por causa da covid-19, clubes paraibanos 
vêm perdendo receita com baixa 
arrecadação da loteria. Página 16
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NA PARAÍBA

A crise em números
MORTES

NO BRASIL MORTES

NO MUNDO

MORTES

2.030
145.328

3.926.724

114
9.897

273.034

*Dados confirmados até as 21h de ontem

CASOS

CASOS

CASOS

Morre, em João Pessoa, 
a ex-deputada Lúcia Braga
Ex-primeira-dama do Estado, conhecida como “a mãe dos 
pobres”, morreu em decorrência de uma infecção, ontem à 
tarde em um hospital de João Pessoa, aos 85 anos. Página 4

Políticas

Foto: Secom-PB

Por videoconferência, João Azevêdo 
conversou com prefeitos de JP, Conde, 
Cabedelo, Santa rita e Bayeux sobre 
o endurecimento do isolamento social 
para evitar a propagação do coronavírus
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Onde o sol nasce primeiro Um passeio pelo Seixas, bairro 
onde fica localizado o ponto mais oriental das Américas. Página 8

Aposentado? Que nada! De acordo com o IBGE, a Paraíba 
possui 113 mil idosos no mercado de trabalho. Página 12

Quase 50 mil paraibanos 
regularizaram título de eleitor
Balanço preliminar foi divulgado ontem pelo TrE-PB. 
Prazo para acertar as contas com a Justiça Eleitoral terminou 
quarta-feira e atendimento foi realizado pela internet. Página 13
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A pandemia de covid-19 fez com que muitas pessoas percebessem 
que restava um pouco de consciência e sensibilidade no fundo de suas 
mentes e corações. Pessoas que andavam esquecidas de si mesmas e de 
todas ao redor, preocupadas unicamente com os fatos do passado e os 
planos para o futuro, deslembradas do presente, ou seja, da vida real; 
do aqui e agora.

Teria tocado-lhes o espírito cenas de corpos sendo retirados às 
pressas de necrotérios improvisados nos hospitais superlotados de in-
fectados pelo coronavírus; de caixões sendo empilhados como peque-
nos contêineres fúnebres, de destino incerto, e de valas comuns sendo 
preenchidas pelos desassistidos do sistema, com os familiares choran-
do à distância.

Dizem que o mundo não voltará à normalidade depois da pandemia 
de covid-19. Mas que tranquilidade era essa? A de milhões de pessoas 
vivendo abaixo da linha de pobreza? De milhões de seres humanos as-
solados pela fome e doenças provocadas pelos diversos conflitos arma-
dos? Ou de milhões de refugiados que vagam pelo mundo como zumbis 
em busca de uma pátria que os acolha?

Quantas cidades sírias, por exemplo, não foram destruídas pelo 
“fogo amigo” ou bombardeios multinacionais, após o que mães retira-
ram os corpos dos filhos e filhos retiraram os corpos dos pais, despeda-
çados sob os escombros de suas casas, enquanto, em outras geografias, 
milhões de pessoas tomavam café com torradas, assistindo a esses e 
outros dramas no primeiro jornal da manhã.

Milhões de pessoas emprestavam corpo e alma à normalidade, en-
quanto jovens tinham a vida ceifada por serem negros e pobres; fazen-
das mantinham trabalhadores em regime de escravidão; presídios ame-
açavam explodir em virtude da superlotação e reservas indígenas eram 
invadidas por criminosos, ávidos por tomar à força terras prenhes de 
ricas madeiras e raros minérios.

O mundo, portanto, passado o surto de covid-19, não deve mesmo 
voltar à normalidade. Se a lição for aprendida, é necessário remodelar a 
maneira como as pessoas se relacionam entre si e com a natureza. Uma 
sociedade mais solidária, mais afetiva e mais equânime deve nascer das 
cinzas da pandemia, para que a Terra seja pacífica e não volte a ser uma 
galeria de atrocidades. 
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A beleza de ser mãe

Artigo Dom Manoel Delson
arquidioesepb.org.br@arquipb

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

George Coelho comemorou 
a liberação de R$ 600 mi-
lhões, pelo Governo Fede-
ral, para todas as prefeitu-
ras do país, dos quais R$ 9,4 
milhões serão destinados 
aos municípios paraibanos. 
Mas cobrou dívida anterior: 
o governo teria deixado de 
repassar R$ 22 milhões, re-
ferentes aos exercícios de 
2018 e 2019..

Falta pagar 2018 e 2019
Do presidente da Federação 
das Associações de Municípios 
da Paraíba (Famup), George 
Coelho, referindo-se à aglome-
ração de pessoas em lotéricas, 
que põe em risco as medidas de 
quarentena: “As lotéricas estão 
descobertas. Estamos tendo 
problemas com o acúmulo de 
pessoas. Precisamos estabele-
cer parcerias [com os proprie-
tários] para resolver isso”.

Ontem, o governador João Azevêdo 
(Cidadania) projetou que a pandemia 
do coronavírus vai mudar a vida das 
pessoas, mesmo quando o período 
mais severo for superado. “Seria ma-
ravilhoso anunciar que vamos voltar 
à normalidade, mas não é possível, 
agora. E quando voltarmos será um 
novo ‘normal’.  

“Será um novo “normal”

“aproveitador traveStido de gerador de opinião”, 
aFirma governador Sobre quem cria Fake newS

riSco à quarentena

Diz a máxima que “mentira tem pernas curtas”. Para fazer valer esse dito popular, o Governo do 
Estado criou um endereço eletrônico exclusivamente para desmentir fake news e restabelecer 
a verdade, nesse momento em que notícias falsas relacionadas ao enfrentamento da pande-
mia do coronavírus se espalham pelas redes sociais. Quer saber a verdade dos fatos? Basta 
acessar o link https://paraiba.pb.gov.br/fakenao. Na página, há referência quanto às san-
ções previstas na legislação para quem produz ou divulga informações falsas e que, muitas 
vezes, atingem o nível de calúnia. “Divulgar fake news é crime, de acordo com o Artigo 41 da 
Lei de Contravenções Penais, que prevê prisão de 15 dias a seis meses. A pessoa que comete 

este tipo de crime ainda poderá ser incluída na Lei Nº 11.659, que estabelece multa 
para quem divulgar, por meio eletrônico, notícias falsas sobre epidemias, ende-

mias e pandemias no Estado”. A propósito de quem, deliberadamente, cria 
fake news, por motivos escusos, o governador João Azevêdo (foto) endure-

ceu o discurso ao ser provocado a falar sobre a prática condenável, numa 
emissora de rádio: “Aproveitador travestido de gerador de opinião, com 

interesses eleitoreiros. São os aproveitadores de momento”. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O cadastro de pessoas para recebimento de be-
nefícios nesse período de pandemia, por parte 
do Governo Gederal, vai oferecer radiografia 
mais completa daqueles que vivem em vulne-
rabilidade social. “Talvez a gente conheça os 
desassistidos deste país, pessoas invisíveis e que 
não estão no Bolsa Família. Teremos uma nova 
leitura do perfil dessa população”, avalia o go-
vernador João Azevêdo. 

teremoS nova leitura do perFil
de deSaSSiStidoS, diz governador

agricultoreS e internet

produtoS Sem agrotóxicoS

Dezenas de agricultores de assentamentos da 
reforma agrária e de pequenas comunidades 
rurais da Paraíba estão comercializando seus 
produtos pela internet, durante a pandemia 
de covid-19 – antes do isolamento social, eles 
atuavam na Central de Comercialização da 
Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo, 
zona sul de João Pessoa.

A falta de intimidade dos pequenos agricultores com 
as ferramentas de internet não foi impedimento para 
a viabilização do delivery com produtos sem agro-
tóxicos, graças a uma parceria entre a prefeitura de 
João Pessoa e a UFPB. O link do serviço está no site 
da prefeitura e no portal https://laser.ci.ufpb.br/agri-
cultura-familiar/.

O mundo inteiro reconhece gran-
diosamente o valor de se celebrar o 
Dia das Mães. A maternidade tem um 
lugar privilegiado nas relações hu-
manas. Para a Igreja, a maternidade 
é uma missão. Toda mãe deve ajudar 
na educação dos filhos, e educa pelo 
caminho seguro das virtudes. 

O Papa Francisco, de forma muito 
acertada, nos diz com simplicidade o 
sentido da maternidade: “De fato, as 
mães são o antídoto mais forte contra 
o propagar-se do individualismo ego-
ísta (…). São elas que testemunham a 
beleza da vida. Sem dúvida, uma so-
ciedade sem mães, seria uma socieda-
de desumana, porque as mães sabem 
testemunhar sempre, mesmo nos pio-
res momentos, a ternura, a dedicação, 
a força moral.”

Para o Papa, a dedicação materna ajuda a formar sociedades humaniza-
das. Contudo, os nossos dias assistem escandalosamente a escolha egoística 
de mulheres que abraçam o casamento mas optam por uma vida familiar sem 
a alegre e trabalhosa presença de filhos. 

Em uma de suas homilias, o Papa Francisco ensinou-nos algo muito belo 
e que expressa com profundidade o significado da maternidade humana: 

“A fé se transmite num ventre mater-
no, o ventre da Igreja. Porque a Igreja é 
mãe, a Igreja é feminina. A maternidade 
da Igreja se prolonga na maternidade da 
mãe, da mulher”. 

Quantas verdades nestas palavras: 
A maternidade da Igreja se prolonga na 
maternidade da mãe! A beleza do ser 
mãe educa o homem a constantemente 
reorganizar sua vida a partir da genero-
sidade, do sacrifício e da dedicação. As 
nossas mães são verdadeiros sinais de 
amor gratuito e de dedicação ao outro. 

Peçamos à Nossa Senhora, modelo de 
maternidade, que nos ajude a viver com 
paciência este tempo de isolamento so-

cial, sendo sinal de gratuidade mútua em nossos lares. Que a dedicação da 
Virgem Maria afugente essa pandemia que tanto tem feito sofrer os homens 
e mulheres de boa vontade. 

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
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 Peçamos à Nossa Senhora, 
modelo de maternidade, que 

nos ajude a viver com 
paciência este tempo de 

isolamento social, sendo sinal 
de gratuidade mútua em 

nossos lares   

Foto: Divulgação
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Batizada de ‘Previna-se’, a ação foi iniciada ontem à noite em todo o Estado com mais de 650 viaturas e 1,6 mil policiais
A Polícia Militar de-

flagrou, ontem à noite, 
mais uma edição da Ope-
ração Previna-se, que vai 
fiscalizar o cumprimento 
do isolamento social du-
rante o fim de semana, na 
Paraíba. O trabalho conta 
com a atuação de 1.623 
policiais e 651 viaturas, 
em pelo menos 116 cida-
des. Amanhã, quando é 
celebrado o Dia das Mães, 
haverá um reforço do po-
liciamento nas ruas, para 
evitar crimes e o descum-
primento das medidas.

A Região Metropoli-
tana de João Pessoa, que 
concentra mais de 60% 
dos casos confirmados de 
covid-19 terá uma aten-
ção especial, com reforço 
de 756 policiais e 298 via-
turas. 

O trabalho será coor-
denado pelo próprio co-
mandante-geral da PM, 
coronel Euller Chaves, que 
comentou sobre como será 
a atuação da corporação 
nas ruas. 

“Realizaremos pontos 
de orientação em vários 
locais, buscando a cons-
cientização das pessoas 
sobre o momento que 
estamos passando, prin-
cipalmente neste fim de 
semana, que vai definir 
o cenário dos próximos 
dias, tanto sobre novas 
medidas a serem adotadas 
pelo Estado, quanto sobre 
a curva da doença na Pa-
raíba. A população precisa 
compreender que, mais do 
que nunca, é momento de 
ficar em casa e só sair se 
realmente for necessário”, 
destacou.

O uso de máscaras em 
ambientes públicos será 
fiscalizado e cobrado, 
com base no Decreto Es-
tadual Nº 40.217, do dia 2 
de maio de 2020. 

A atuação também 
vai apoiar o cumprimento 

dos decretos que proíbem 
o acesso a alguns espaços, 
a exemplo de praias e par-
ques. Serão várias moda-
lidades de policiamento 
mobilizadas, inclusive de 
tropas especiais.

Desde o começo do 
período de restrições so-
ciais para evitar o avanço 
do novo coronavírus na 
Paraíba, com a publicação 
do Decreto Estadual Nº 
40.135, de 20 de março de 
2020, a Polícia Militar já 
atendeu 1.715 solicitações 
de descumprimento das 
medidas sanitárias, sendo 
que mais da metade foi na 
grande João Pessoa.  

Vai ter música
Paralelamente às 

ações de fiscalização do 
cumprimento das medi-
das e de prevenção aos 
crimes, a PM estará com o 
Policiamento Musical Soli-
dário percorrendo bairros 
para levar música para as 
pessoas que estão den-
tro de casa, obedecendo 
o isolamento social. Essa 
interação, através das can-
ções, é uma forma de agra-
decer pela consciência e 
contribuição das pessoas 
com o momento em que 
vivemos, no qual a atitude 
de cada um pode fazer a 
diferença para todos.

PM realiza operação para 
garantir o isolamento social 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

NOTA 
WILLS LEAL

A Academia Paraibana de Letras comunica, 
com muito pesar, o falecimentodo confrade 
WILLS LEAL, jornalista, professor, escritor, crí-
tico de cinema com efetiva militança  nas letras, 
nas artes e na defesa do patrimônio histórico e  
cultural  dos paraibanos. Teve presença des-
tacada como promotor e agente pioneiro do 
turismo na Paraíba. 

Nascido em Alagoa Nova, em 18 de setem-
bro de 1936, foi dos primeiros com formação 
acadêmica em jornalismo, curso a que somou 
Filosofia e Línguas Neolatinas e  Língua e Li-
teratura Francesa. Militante pioneiro da crítica 
cinematográfica, fundador e presidente da Asso-
ciação dos Críticos Cinematográficos da Paraíba, 
deixa escrita em dois ricos volumes  a presença 
influente da Paraíba na história do cinema bra-
sileiro. É valioso o legado escrito de seu amor à 
cidade de João Pessoa: Memorial da Festa das 
Neves, No tempo do lança-perfume, A saga de 
um grande clube, Era feliz e não sabia, O real e 
virtual no turismo da Paraíba

Como acadêmico, no convívio e na atuação da 
entidade, permanece a irrequietude operosa do 
seu espírito. É uma grande perda para a nossa 
Casa, a APL.

A Diretoria

Mudanças de horários foram organizadas para garantir maior segurança sanitária para os trabalhadores da cidade de Lucena que usam a balsa

Foto: Evandro Pereira

Transporte

Horários da balsa de Cabedelo 
sofrem mudanças a partir de hoje

Os horários das bal-
sas que fazem a travessia 
Cabedelo/Costinha/Forte 
Velho serão reduzidos a 
partir da manhã de hoje. 
O objetivo é evitar aglome-
rações de passageiros nas 

embarcações, como forma 
de prevenção da dissemi-
nação do novo coronavírus.

A decisão sobre as 
alterações  foi acordada 
entre o Conselho Execu-
tivo do Departamento de 

Estradas de Rodagem da 
Paraíba (DER/PB) e do 
Comitê de gerenciamento 
da Prefeitura Municipal de 
Lucena.

As modificações fo-
ram feitas com o objetivo 

de atender, apenas, aos 
trabalhadores do municí-
pio e não ao turismo, pois 
o momento é de distan-
ciamento social, decreta-
do pelo governador João 
Azevêdo.

AtEnção Aos novos Horários:

n CABEDELO/ COSTINHA: 6h, 7h, 8h, 17h, 18h e 19h

n  COSTINHA/ CABEDELO: 6h30, 7h30, 8h30, 17h30, 18h30 e 19h30

n CABEDELO/ FORTE VELHO: 6h, 7h, 8h, 17h, 18h e 19h

n FORTE VELHO/ CABEDELO: 6h30, 7h30, 8h30, 17h30, 18h30 e 19h30

O governo do Estado am-
pliou, ontem, o plantão das 
equipes da Polícia Militar que 
atuam no Programa Integra-
do Patrulha Maria da Penha. O 
serviço de monitoramento das 
mulheres com medidas prote-
tivas será agora em regime de 
24 horas. O plantão da equipe 
multidisciplinar já funcionava 
nesse sistema e, agora, as ro-
tas policiais serão incluídas. 
Antes, as rotas eram feitas pela 
polícia das 7h até as 19h.

No total, 222 mulhe-
res são acompanhadas pelo 
Programa Patrulha Maria da 
Penha, serviço coordenado 
pela Secretaria da Mulher e 
da Diversidade Humana, em 
parceria com a Secretaria de 
Segurança e Defesa Social, por 
meio da Polícia Militar, Polícia 
Civil e Tribunal de Justiça da 
Paraíba, que permite o acesso 
on-line de todas as medidas 
expedidas e o acompanha-
mento da execução.

Segundo a secretária da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Lídia Moura, o aten-

dimento especializado para 
mulheres com medidas pro-
tetivas expedidas ou que es-
tão em processo de expedição 
tem como foco o atendimento 
também no horário notur-
no. “O plantão das técnicas 
da equipe multidisciplinar já 
funciona no regime de 24 ho-
ras. No entanto, nas urgências 
à noite, a ronda policial era 
feita acionando as guarnições 
do 190. Agora teremos a guar-
nição da PMP atuando no pe-
ríodo noturno e  aumentando 
a proteção dessas mulheres. 
Isso significa uma maior pro-
teção  dessas mulheres, prin-
cipalmente neste período de 
isolamento social”, explica a 
secretária Lídia Moura.

A sede do Programa Inte-
grado Patrulha Maria da Penha 
teve adequações de segurança 
tanto para as técnicas quanto 
para as usuárias. O atendi-
mento presencial ficou restri-
to aos casos emergenciais, das 
8h às 13h. E o atendimento 
virtual continua disponível 
24h, em regime de plantão.

Patrulha Maria da 
Penha será 24 horas

Diante da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19), 
as igrejas em todo o Bra-
sil não podem fazer missas 
presenciais. Porém, algumas 
programaram celebrações 
especiais para amanhã, Dia 
das Mães. Na Paraíba, irão 
acontecer missas virtuais 
com exibição de fotos em ho-
menagem às mães. 

A Paróquia Cristo Rei, 
em Mangabeira em João Pes-
soa, está recebendo através 
do Instagram e do Whatsa-
pp, fotos das famílias com 
suas mães. Todos os regis-
tros serão impressos e colo-
cados em uma estrutura de 
madeira com mais de dois 
metros, ao redor da Imagem 
de Nossa Senhora de Fátima. 

De acordo com o asses-
sor de comunicação da pa-
róquia, Ronaldo dos Anjos, a 
celebração ocorrerá através 
de uma live transmitida a 

partir das 10h pelo Insta-
gram e no canal do Youtube.

Já em Mandacaru, 
também na capital parai-
bana, diversos retratos de 
mães com seus filhos se-
rão expostos virtualmente, 
durante a abertura e en-
cerramento das missas de 
amanhã, na Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus. As 
celebrações serão às 8h e às 
17h. Ambas serão exibidas 
no Canal do YouTube (Pa-
róquia Sagrado Coração de 
Jesus Mandacaru).

Na Paróquia Jesus Ma-
ria e José (municípios de 
Caldas Brandão e São José 
dos Ramos), as fotos, por 
sua vez, serão impressas e 
colocadas nos bancos, mas 
também publicadas nas re-
des sociais da igreja. Além 
disso, também haverá uma 
missa ao vivo, às 9h, pelo 
Facebook (Jesus Maria José) 
e Instagram (@paroquiaje-
susmariaejosee). Já foram 
recebidas mais de 50 fotos.

igrejas terão missas 
especiais para as mães

A Região Metropolitana 
de João Pessoa, que 
concentra mais casos 
de covid-19, terá o 

reforço de 765 policiais 
militares e 298 viaturas 
que farão abordagens 

visando orientar a 
população.

Juliana Cavalcanti
Especial para A União



Casada com o ex-governador Wilson Braga, ela foi deputada federal e estadual e teve atuação destacada na área social     

Faleceu no final da tar-
de de ontem, a ex-deputada 
e ex-primeira-dama da Pa-
raíba, Lúcia Braga. Ela es-
tava internada no Hospital 
Nossa Senhora das Neves, 
em João Pessoa, desde a se-
mana passada, e não resistiu 
a um quadro de infecção. 

Aos 85 anos, Antônia 
Lúcia Navarro Braga, foi 
hospitalizada com pneumo-
nia e realizou testes para o 
coronavírus (covid-19), o 
que não chegou a ser con-
firmado. 

Ela era esposa do ex-
governador Wilson Braga, 
que também foi internado 
com quadro de pneumo-
nia e tinha previsão de 
alta, mas permanece no 
hospital.

Lúcia Braga era assis-
tente social e formada em 
Direito. Durante sua atuação 
política, foi a primeira mu-
lher a ser eleita deputada fe-
deral da Paraíba, pelo então 
PFL (atual Democratas), no 
ano de 1986. Ela compôs a 
bancada feminina e partici-
pou da Assembleia Nacional 
Constituinte que elaborou a 
Constituição de 1988. 

Mudando sua filiação 
para o PDT, foi reeleita em 

1990 votando, no Congresso 
Nacional, a favor do impea-
chment do então presidente 
Fernando Collor, em 1992. 
Disputou a eleição para o 
governo do Estado em 1994, 
perdendo o pleito para An-
tônio Mariz. Contudo, nos 
anos seguintes, exerceu 
mandatos de deputada esta-
dual pelo PSB e pelo PSL.

Sua última disputa 
eleitoral ocorreu em 2002 
quando foi eleita deputada 
federal pelo PSD. Como pri-
meira-dama (1982-1986), 
teve destaque na área social, 
sendo presidente da Funda-
ção Social do Trabalho. 

Lúcia e Wilson tiveram 
três filhos: Marcelo e Patrí-
cia, já falecidos, e Mariana, 
além de três netos e dois 
bisnetos.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Lúcia Braga morre vítima de 
infecção aos 85 anos em JP
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Governador João Azevêdo lamenta a perda
A morte da ex-deputada Lúcia 

Braga foi lembrada por várias entidades 
que, por meio de notas, manifesta-
ram pesar à família e aos amigos. O 
governador João Azevêdo manifestou 
profundo pesar pela morte da ex-de-
putada Lúcia Braga através de nota 
oficial e por meio de uma rede social. 
“Foi com profundo pesar que soubemos 
do falecimento da ex-deputada federal 
Lúcia Braga. Trabalhamos na Funsat, na 
construção de casas e na urbanização 
de favelas, onde foi presidente, Senti-
mentos aos familiares”. 

Em nota, o Governo do Estado 
lembrou a trajetória de Lúcia Braga na 
vida publica, suas ações ao lado das 
pessoas mais carentes e o fato dela ser 
casada com o ex-governador Wilson 
Braga. “Lúcia Braga era casada com o 
ex-governador Wilson Braga e na vida 
pública ocupou os cargos de deputada 

estadual e deputada federal, sendo a 
primeira mulher paraibana a ser eleita 
para este último cargo político, com 
participação na Assembleia Nacional 
Constituinte que elaborou a Constitui-
ção de 1988. Assistente social de for-
mação, nas gestões do marido à frente 
do Governo da Paraíba e da Prefeitura 
de João Pessoa, a então primeira-dama 
se destacou no trabalho social em prol 
das famílias mais carentes”, diz o texto.

O prefeito de João Pessoa, Luciano 
Cartaxo (PV), destacou a presença da ex
-primeira dama na vida política desde a 
década de 80. “Nos solidarizamos com 
a família e amigos, com Wilson Braga, 
que perde uma grande companheira 
de toda a vida, uma mulher altiva, que 
deixa um legado na história política do 
estado e do Brasil pelo seu pioneirismo 
e pela forma como representou a força 
da mulher paraibana", afirmou Cartaxo.

Na Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), onde Lúcia ocupou 
cadeira, o presidente Adriano Galdino 
(PSB), em nome de todos os deputados 
e servidores da Casa de Epitácio Pessoa, 
lamentou o falecimento decretou luto 
do Poder Legislativo por três dias. “Lúcia 
foi a primeira-dama do estado, onde se 
notabilizou com a alcunha de ‘mãe dos 
pobres’ pelo seu trabalho dedicado aos 
mais pobres”, destacou o texto.

A Federação das Associações de 
Municípios da Paraíba (Famup) também 
destacou o trabalho de Lúcia Braga. 
“Sempre estava disposta a contribuir 
com a população e desempenhou um 
papel importante na política paraibana, 
não apenas como primeira-dama, mas 
como parlamentar, buscando sempre 
defender os interesses do Estado e dos 
paraibanos”, destacou George Coelho, 
presidente da Famup.

Com 10.222 novos 
casos confirmados de co-
vid-19, o Brasil chegou a 
145.328 pessoas infec-
tadas, um aumento de 
7,5% em relação a ontem, 
quando foram registradas 
135.106 pessoas nessa 
condição. A atualização foi 
divulgada pelo Ministério 
da Saúde ontem). O núme-
ro foi o segundo mais alto, 
abaixo apenas do recorde 
de quarta-feira, quando os 
novos casos atualizados 
somaram 10.503. Foram 
751 novas mortes confir-
madas em 
apenas 24 
horas.

A 
marca de 
9.897 re-
presentou 
um acrés-
cimo de 
8,2% em 
relação a 
quinta-fei-
ra, quan-
do foram 
contabilizados 9.146 fa-
lecimentos. O número le-
vou a um novo patamar, 
depois de uma semana 
na casa dos 600 óbitos ao 
longo da semana. A letali-
dade ficou em 6,8%.

Segundo o boletim 
epidemiológico divulga-
do, até ontem foram iden-
tificadas 107 mil hospi-
talizações por Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), cerca de 606% 
em relação ao mesmo 
período do ano ante-

rior. Deste total, 27.086 
são por covid-19, sen-
do 37.101 classificados 
como não especificados 
e 38.096 em investigação. 
Ou seja, o número de hos-
pitalizações pode crescer 
caso essas investigações 
atestem o diagnóstico de 
infecção com o novo co-
ronavírus. 

Leitos
Na entrevista coleti-

va no Palácio do Planalto, 
a secretária substituta de 
Atenção à Saúde do Mi-
nistério da Saúde, Cleusa 
Bernardo, explicou que o 
órgão não conseguiu êxito 

nos editais 
para a con-
t r a t a ç ã o 
de dois mil 
novos lei-
tos anun-
ciados no 
mês de 
abril. Até o 
momento, 
foram lo-
cados 540 
leitos aos 
estados. 

“A empresa que tinha 
feito o compromisso de 
entregar 2.540 leitos não 
conseguiu. Já estamos no 
3º edital para entregar o 
restante”, explicou Cleusa 
Bernardo.

Além disso, também 
não saiu, até o momento, 
o levantamento de ocupa-
ção de leitos. No dia 14 de 
abril, o ministério editou 
norma que obriga os hos-
pitais a fornecerem essas 
informações às respecti-
vas secretarias de saúde.

País tem novo recorde  
com 751 mortes em 24h
Jonas Valente 
Agência Brasil 

As novas mortes 
registradas ontem 
representaram um 

aumento de 8,2% ao 
boletim divulgado 

na quinta-feira

Arrecadação de impostos caiu 12,71% no 
mês de abril, aponta boletim da Sefaz-PB

O desempenho dos três im-
postos estaduais (ICMS, IPVA e 
ITCD) sofreu uma queda no mês 
de abril, de acordo com o “Bo-
letim da Sefaz-PB dos Impactos 
da covid-19”, que teve a sua se-
gunda edição publicada ontem. 
A retração, que chegou 12,71%, 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado, é de-
vido às consequências econô-
micas causadas pelo isolamento 
social na Paraíba, devido ao pe-
ríodo atual de pandemia. 

Enquanto em 2019 houve 
uma arrecadação de R$ 501,1 
milhões dos impostos, em 2020, 
esse valor caiu para R$ 437, 4 
milhões, sofrendo uma variação 

de R$ 63,7 milhões. Todos os im-
postos apresentaram variações 
negativas, em 8,78% (ICMS), 
50,57% (IPVA), e 78,93% (ITCD). 

A queda percentual do Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) é o 
que causa maiores impactos, 
já que é responsável por 93% 
da arrecadação do Estado. Os 
setores que não apresentam 
serviços essenciais durante o 
período de isolamento social 
foram os que apresentaram 
menores contribuições e cau-
saram a retração no impos-
to. Entre eles está a Indústria 
(R$25 milhões), varejo (R$ 
23,18 milhões) e comunicações 
(R$ 4,53 milhões). 

Por outro lado, serviços 
que estão sendo mais necessá-

rios durante o período de qua-
rentena, apresentaram alta. Os 
atacadistas (R$ 14,45 milhões) 
e o setor de petróleo, combus-
tíveis e lubrificantes (R$ 4,11 
milhões). Ao todo, oito setores 
apresentaram queda no ICMS 
e três tieram alta.

Cinco gerências
A arrecadação de ICMS nas 

cinco Gerências Regionais da Se-
faz-PB, registrou uma retração 
de 5,29%. Enquanto em 2019 
a arrecadação nas cinco gerên-
cias foi de R$ 333, 9 milhões, em 
2020 esse valor caiu para R$ 316, 
2 milhões. Apresentando uma 
variação de R$ 17, 7 milhões. 

A queda foi ocasionada 
principalmente por conta do 
resultado da 1ª Região, que 

concentra 76, 8% da arreca-
dação de ICMS do Estado. Ela 
apresentou queda de 4,68%. 
Dos R$17, 7 milhões perdidos 
no mês, R$ 11, 9 milhões fo-
ram da 1ª gerência.  Em termos 
percentuais, as maiores baixas 
foram da 4ª e 2ª gerências, com 
-23, 46% e -10, 13%, respecti-
vamente. A 5ª região registrou 
-8,14% e a 3ª -4,12%. 

Notas Fiscais
Um dos indicadores para 

medir a atividade econômi-
ca é a variação na quantidade 
de emissões de Notas Fiscais 
Eletrônicas (NF-e e NFC-e). No 
mês de abril, a emissão desses 
documentos caiu em 22,45%, 
em comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

O velório e o 
sepultamento da 

ex-primeira-dama 
terá a presença 

apenas de familiares 
mais íntimos e será 

em um cemitério 
particular da capital

Lúcia Braga ocupou vários cargos, entre eles o de presidente da Fundação Social do Trabalho quando era primeira-dama, no período de 1982-1986

Foto: Ortilo Antônio
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IBGE e saúde na PB
Pesquisa aponta que Paraíba tinha a terceiro maior 
quantidade de enfermeiros do Brasil em 2019. Dados servem 
para avaliar como o Estado se encontra agora.  Página 7
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Principal objetivo é entender novas relações com os espaços públicos e os padrões de deslocamento das pessoas

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Pesquisa analisa estilos de 
vida com efeitos da covid-19

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

A pandemia do novo co-
ronavírus trouxe uma série 
de mudanças no cotidiano 
da população mundial. Es-
sas alterações no do dia a 
dia se transformaram em 
objeto de uma pesquisa na-
cional que tem como título 
um questionamento: ‘Como 
a covid-19 está mudando 
sua relação com a cidade?’. 
O resultado poderá servir de 
diretriz para os municípios 
no período pós-pandemia. 

Realizada pela Rede Bra-
sileira de Urbanismo Cola-
borativo, a pesquisa on-line 
pretende analisar as mudan-
ças comportamentais e de in-
fraestruturas urbanas a par-
tir da pandemia. O principal 
objetivo é entender as novas 
relações com os espaços pú-
blicos e os padrões de deslo-
camento das pessoas em dife-
rentes cidades do país.

Na Paraíba, a avaliação 
teve início na última segun-
da-feira, dia 4, e é coordena-
da pelo Laboratório de Rua 
(LabRua) uma associação 
sem fins lucrativos localiza-
da no município de Campina 
Grande. Em menos de uma 
semana, cerca de mil pes-
soas responderam ao ques-
tionário. 

“São vários coletivos 
que estudam as cidades para 
podermos ter um panorama 
nacional. Aqui no Estado, 
vamos analisar essas mu-
danças que estão ocorren-
do no espaço público, se há 
pessoas que precisam tra-
balhar e não estão contando 
com transporte público. Se, 
por conta disso, passaram a 
usar mais o carro, por exem-
plo. Com esse diagnóstico, 
podemos nos preparar para 
o futuro das cidades, mas 
ainda não sabemos se vai 

mudar, o que vai mudar”, 
observou a professora Aída 
Pontes, diretora-presidente 
do LabRua e presidente do 
Instituto de Arquitetos do 
Brasil – departamento da 
Paraíba (IAB-PB). 

“Buscamos o máximo 
possível de cidades dife-
rentes para entender como 
é a realidade em diversas 
localidades, a existência 
de transporte público, em 
quantos está funcionando, 
ter uma amostra, indepen-
dente do tamanho da cidade 
e dos decretos, e comparar 
com as diversas regiões do 
Brasil”, explicou. “Vamos 
analisar também a incidên-
cia da doença e onde ela 
está, saber se o bairro tem 
mais ou menos infraestrutu-
ra, relacionar as caracterís-
ticas urbanas com a doença”, 
acrescentou. 

Para responder às per-
guntas do questionário, que 
é on-line. Para ter acesso, 
basta acessar o link< ht-
tps://bit.ly/redeurbcolab-
covid-cidade>

Diretrizes futuras
Ainda não é possível 

afirmar de que forma a 
pesquisa vai ajudar a com-
preender esse momento e 
as suas consequências, mas 
a ideia é que a análise dos 
dados sirva como norte para 
o momento em que a pande-
mia der uma trégua. 

“A busca mesmo é en-
contrar diretrizes para os 
próximos dias. A nossa ideia 
é fazer uma nota com os prin-
cipais resultados indicando 
algumas ações que podem 
ser tomadas (pelos municí-
pios). Em termos de Paraíba, 
queremos dialogar, principal-
mente nas cidades onde tem 
transporte público e alguma 
estrutura, para buscarmos a 
melhor solução”, concluiu.

Sem vacina, o caminho é uma nova adaptação
Enquanto cientistas correm 

contra o tempo em busca de uma 
vacina contra o novo coronavírus, a 
previsão é que ocorra uma série de 
adaptações. Shopping, por exem-
plo, é local de passeio para uma 
parcela da população, mas por ser 
uma área fechada, a presença no 
espaço deve ser reduzida. 

“Será preciso dar prioridade 
a praças, parques, locais abertos. 
Talvez tenhamos que repensar, 

respeitando certas distâncias en-
quanto não se acha uma vacina. 
Temos que nos adaptar no período 
de isolamento, na transição. É pro-
vável que tenhamos outros cenários 
de adaptação e queremos ver como 
eles poderão ser adaptados”, ana-
lisou a presidente do LabRua. Entre 
as mudanças, poderá ser fortaleci-
da a adoção do modelo drive thru 
pelos shoppings e a entrega de 
produtos e refeições em domicílio. 

“Há uma importância nos 
parques, se conversa sobre o ho-
rário de abertura. É prioridade ter 
o distanciamento, mas isso exige 
uma qualidade no espaço público”, 
acrescentou. Há ainda, segundo 
ela, a questão do transporte, de 
entender como está a mobilidade, 
considerando que enquanto alguns 
estão trabalhando em casa, outros 
têm que sair e quem não tem carro, 
precisa do transporte público.

Foto: Agência Brasil

Com pandemia, tendência é que vários 
padrões de comportamento sejam 
mudados e adotados pelas pessoas

Em uma semana, a Pa-
raíba teve o acréscimo de 
811 novos casos de con-
taminação de coronavírus 
confirmados e 42 mortes. 
Com o rápido crescimento, 
o Estado viu a taxa de ocu-
pação de leitos de UTI su-
bir consideravelmente. No 
domingo, 50% dos leitos 
disponíveis de  UTI adulto 
estavam ocupados. Nessa 
sexta-feira o número é de 
52%. A propagação de casos 
da doença também aumen-
tou de 65 para 92 municí-
pios atingidos no mesmo 
período de tempo.

A ampliação de casos 
e de municípios atingidos 
se dá, principalmente, pela 
queda brusca de cumpri-
mento das medidas restriti-
vas de isolamento social. Na 
última sexta-feira, o índice 
de isolamento da população 
de acordo com a InLoco que 

monitora a adesão às me-
didas em todo o país, a Pa-
raíba registrava 55,3% em 
contraste, o balanço dessa 
sexta-feira registrou o nú-
mero de 43,5%. A meta de 
cumprimeito do isolamento 
ideal, de acordo com as au-
toridades de saúde do Esta-
do, é de 70%.

Nessa sexta-feira, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) confirmou novos 181 
casos de covid-19 e 3 óbitos 
em 24 horas. Neste momen-
to, o Estado tem 2.030 casos 
confirmados e 114 mortes. 
Do número total, 490 pa-
cientes já se recuperaram 
e 2.414 casos já foram des-
cartados. No momento, 53% 
das UTI disponíveis estão 
ocupadas e a taxa de letali-
dade 5,62%.

A Região Metropolitana 
de João Pessoa segue com 
aumento rápido de leitos 
de UTI em ocupação. Nessa 
sexta-feira, a região chegou 
a confirmar o índice de 84% 

Paraíba registra 811 casos em uma semana 

de leitos de UTI adulto da 
rede pública ocupados.

Óbitos
De acordo com o bo-

letim de ontem da SES, os 
óbitos confirmados foram 
de três idosos acima de 60 
anos. 

Todos os pacientes 
são residentes da Região 
Metropolitana de João 
Pessoa sendo: Um homem 
de 78 anos, sem comorbi-
dade,  residente em  João 

Pessoa. O paciente teve 
início dos sintomas no dia 
27 de abril e o falecimen-
to nessa quinta-feira; Uma 
mulher de 64 anos, com 
problema renal e diabetes, 
que residia em Cabedelo 
e teve o óbito nessa sex-
ta-feira; E um idoso de 66 
anos, residente em Santa 
Rita sem nenhum históri-
co de doença, com início 
dos sintomas no dia 27 de 
abril e falecimento nessa 
quinta-feira.

Municípios atingidos
Nos 223 municípios pa-

raibanos, 39,48% estão com 
casos da doença, ou seja, a 
doença está presente em 92 
municípios. Entre os mais 
afetados estão João Pessoa 
(1.062); Santa Rita (169); 
Campina Grande (89) Ca-
bedelo (84), Patos (65); 
Bayeux (62); Guarabira 
(60); Caaporã (33), Alhan-
dra (24); Sousa (22); Conde 
(19);  Pedras de Fogo (18); 
Mari (15); Condado (11). 

Casos no Stena Premium
De acordo com a Compa-

nhia Docas da Paraíba (Do-
cas-PB), mais dois tripulantes 
do navio petroleiro Stena Pre-
mium apresentaram sintomas 
do novo coronavírus e volta-
ram a ser testados para confir-
mar a contaminação na última 
terça e aguardam resultados 
de exames. O navio está atra-
cado no Porto de Cabedelo, na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, há duas semanas.

Os tripulantes com co-
ronavírus deverão cumprir 
quarentena dentro do navio. 
Por nota, a Docas-PB informou 
que o período de quarentena 
no navio se reinicia. Segundo a 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Cabedelo, os pacientes es-
tão estáveis e já foram medi-
cados. O petroleiro já teve seis 
confirmações de tripulantes 
contaminados pelo vírus. Dois 
deles chegaram a ser removi-
dos para hospitais particula-
res de João Pessoa, mas já re-
ceberam alta.

Mais dois tripulantes do navio Stena 
Premium testaram positivo para 
covid-19 e estão em quarentena

Foto: Marcus Antonius

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com
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De 16 de março até o dia 6 deste mês, 38 veículos roubados foram tirados de circulação, a maioria entre João Pessoa e Cabedelo

PRF aumenta apreensão de 
veículos durante pandemia

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Pelo menos três veículos de luxo foram apreendidos nesse período em estradas federais na Paraíba

O grande número de infrações é praticado por pilotos de motos; por diversas vezes a PRF flagrou crianças nos veículos sem a mínima proteção

A Polícia Rodoviária Fe-
deral já recuperou 83 veícu-
los roubados nas rodovias 
federais na Paraíba no pe-
ríodo de isolamento social 
surgido em decorrência da 
crise do covid-19, período 
de 16 de março a 6 de maio, 
o que representa um núme-
ro 168% maior ao registrado 
no mesmo período do ano 
anterior, quando foram re-
cuperados 31 veículos rou-
bados. Segundo Keila Melo, 
superintendente da PRF no 
Estado, isso ocorre por causa 
do fluxo menor de veículos 
nas rodovias federais.

De 16 de março até o 
último dia 6, a Polícia Ro-
doviária Federal já contabi-
lizou 175 pessoas detidas 
cometendo diversos crimes. 
Esse número, lembra Keila, 
aumentou no isolamento so-
cial. No mesmo período do 

ano anterior o número regis-
trado foi de 148 detenções, o 
que representa um aumento 
de 18%.

As apreensões de droga 
também tiveram aumento. 
Durante o período do isola-
mento social foram apreen-
didos 7,3 kg de cocaína, 4 kg 
de crack e 5 kg de maconha. 
Em 2019, quando o perído 
era normal foram apreendi-
dos 2,5 kg de cocaína, 126 
gramas de maconha e 480 
gramas de crack.

Desde o início do iso-
lamento social por conta 
da pandemia, a PRF vem 
intensificando as ações de 
combate ao crime em todo  
o Estado, com a realização 
de abordagens a veículos 
suspeitos em pontos fixos 
de fiscalizações e também 
nas rondas em todas as ro-
dovias federais que cortam 
o Estado. “Para garantir a 
segurança dos policiais, to-
das as fiscalizações e pro-

Além das ações de comba-
te ao crime, a Polícia Rodoviária 
Federal tem realizado fiscaliza-
ções nos locais com maior in-
cidência de acidentes graves. 
Grande parte desses acidentes 
com pessoas feridas com gravi-
dade registrados nas rodovias 
federais da Paraíba envolve 
motocicletas. “Por isso, a PRF 
está intensificando as fiscaliza-
ções de motos.”, cita Keila. 

Durante as fiscalizações, 
a irregularidade mais flagrada 
pela PRF é de pessoa conduzin-
do motocicleta sem habilitação. 
Esse tipo de infração é um dos 

principais fatores para o regis-
tro de acidentes graves com 
motocicletas, já que o condutor 
que não possui habilitação não 
conhece as regras de circulação 
e acaba se envolvendo em aci-
dentes.

Em menos de uma sema-
na, os policiais rodoviários, 
durante fiscalizações no trecho 
entre João Pessoa e Cabedelo, 
flagraram motos transportan-
do crianças, com os pais e o 
mais incrível, todos sem capa-
cetes. De acordo com o Artigo 
144 do Código Nacional de 
Trânsito, transportar criança 

menor de sete anos ou que não 
tenha, nas circunstâncias, con-
dições de cuidar de sua própria 
segurança é considerada infra-
ção gravíssima com penalidade 
de multa no valor de R$ 293,47 
e sete pontos na CNH, além do 
recolhimento do documento de 
habilitação como medida admi-
nistrativa.

A rodovia que requer 
maior atenção da Polícia Ro-
doviária Federal é a BR-230, 
no trecho entre João Pessoa 
e Cabedelo considerado o de 
maior incidência de aciden-
tes, mesmo porque liga as 

duas cidades de maior fluxo 
de turistas no Estado. Além 
desse período de isolamento 
social por conta da covid-19, 
nas épocas de festejos juninos 
e de fim de ano, a PRF tam-
bém realiza policiamento re-
forçado nas rodovias.

“A preocupação da PRF é 
que uma pessoa ferida em aci-
dente de trânsito irá ocupar um 
leito hospitar e neste momento 
de crise na saúde pública é im-
portante que os leitos estejam 
disponíveis para o tratamento 
de pessoas infectadas pelo co-
vid-19”, conclui Keila Melo.

A PRF registrou no perío-
do do isolamento social duas 
ocorrências de recuperação 
de cargas roubadas. A pri-
meira ocorrência foi registra-
da no dia 22 de abril. A PRF 
na Paraíba prendeu quatro 
homens, três armas de fogo, 
libertou dois motoristas que 
eram mantidos como reféns 
no momento da ação  policial, 
recuperou um veículo rouba-
do que estava sendo utilizado 
pelos criminosos e também 
recuperou duas carretas car-

regadas com 57 toneladas de 
leite em pó avaliadas em mais 
de R$ 1 milhão de reais.

Em outra ocorrência, re-
gistrada no dia 3 de maio na 
BR-101, no município de Ca-
aporã, nas proximidades da 
Barreira Sanitária, a PRF na 
Paraíba recuperou uma carre-
ta com carga roubada. A car-
reta foi roubada em Pernam-
buco e recuperada na Paraíba 
com 28 toneladas de leite em 
pó. A carga era avaliada em R$ 
700 mil.

Ações visam diminuir os acidentes com motos

cedimentos são realizados 
com o uso de máscaras de 
proteção. Além disso, são 
disponibilizados álcool em 
gel e óculos de proteção”, 
esclarece Keila.

Segundo a superinten-
dente, muitos desses veícu-
los roubados recuperados 
pela PRF durante as abor-
dagens estavam clonados e 
adulterados. Dos 83 veículos 
roubados que foram apreen-
didos, 54 deles eram clona-
dos. “Os veículos clonados 
circulam com placas de ou-
tros veículos com as mesmas 
características que não pos-
suem restrições de roubo ou 
furto”, explica. 

A fraude só é possível de 
ser identificada através de 
minuciosa fiscalização aos 
itens de identificação veicu-
lar, tais como numeração de 
chassi e motor. Esse tipo de 
fiscalização é demorado e 
exige do policial um treina-
mento específico de Identi-

ficação Veicular - IV. “Muitos 
dos veículos recuperados 
foram adquiridos através 
de sites de compra e venda, 

sendo que os compradores 
não realizaram os procedi-
mentos administrativos de 
transferência dos bens para 

o próprio nome. Algumas das 
ocorrências foram de veícu-
los avaliados em mais de R$ 
100 mil”, esclarece.

Cargas são recuperadas

Fotos:  Polícia Federal

SAIBA MAIS 
A PRF disponibiliza o Sistema Sinal para registro de ocor-
rências de veículos roubados ou furtados. Qualquer pes-
soa que tenha seu veículo roubado pode acessar o site 
www.prf.gov.br/sinal e registrar a ocorrência. Os dados 
são checados e imediatamente encaminhados para os ce-
lulares funcionais dos policiais de serviço. As informações 
podem ser repassadas também através do telefone de 
emergência 191 A PRF ressalta que o registro no sistema 
sinal não exclui a necessidade do registro na Polícia Civil.

As cargas de leite recuperadas haviam sido roubadas em Pernambuco
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Em 2019, Estado registrava terceira maior quantidade de enfermeiros do Brasil. Este ano, números já são maiores
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Dados do IBGE ajudam a 
avaliar sistema de saúde      

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Em dezembro de 2019 a 
Paraíba registrava o terceiro 
maior número de enfermeiros 
do Brasil, a cada 100 mil habi-
tantes. Os dados foram divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
no último dia 7. Além da distri-
buição nacional dos enfermei-
ros, outros números disponi-
bilizados pelo instituto foram 
relacionados à distribuição de 
leitos de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs), de médicos, 
de respiradores e outros dados 
ligados ao combate à covid-19, 
doença causada pelo novo co-
ronavírus. O levantamento foi 
feito em parceria com a Funda-
ção Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os 
dados foram divulgados para 
auxiliar no monitoramento 
quantitativo em relação ao 
novo coronavírus. Isso facili-
ta saber o quanto os estados 
vêm avançando nesta área de 
combate.

O número referente aos 
enfermeiros foi recolhido com 
base no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde, o 
DataSUS, com informações das 
redes pública e privada. Os da-
dos de antes da pandemia mos-
tram que a Paraíba contava com 
149 enfermeiros a cada 100 mil 
habitantes. Ocupando o tercei-
ro lugar no ranking nacional, o 
Estado ficou atrás apenas do 
Distrito Federal, com 198, e do 
Tocantins, com 178. Na época, 
a população da Paraíba estava 
estimada em pouco mais de 4 
milhões de pessoas.

A pesquisa também ava-
liou esse número a partir dos 
municípios mais populosos do 
Estado. Com relação a isso, a 
cidade de Patos contava com 
230 profissionais da Enferma-
gem a cada 100 mil habitantes. 
Em segundo lugar ficou a ca-
pital paraibana, João Pessoa, 
com 221 e, por fim, Campina 
Grande, com 139 enfermeiros.

A Paraíba também regis-
trava, no período da pesquisa, 
o terceiro maior número de 
médicos da região Nordeste, 
com cerca de 155 trabalhado-

res a cada 100 mil habitantes, 
como informou o IBGE. Na re-
gião, os dois maiores números 
foram observados em Sergipe, 
com 162, e em Pernambuco, 
com 157 médicos a cada 100 
mil habitantes. Os números 
entre os municípios paraiba-
nos eram de 327 profissionais 
na capital, 290 em Campina 
Grande, 154 em Patos e 74 em 
Santa Rita, na Região Metro-
politana de João Pessoa.

Com relação à distribui-
ção dos leitos de UTI, a pes-
quisa do IBGE com a Fiocruz 
observou que a Paraíba ocupa-
va o segundo lugar em maior 
número do Nordeste, com 
12 leitos para cada 100 mil 
habitantes. O Estado estava 
empatado com o Rio Grande 
do Norte, ficando atrás apenas 
do vizinho, Pernambuco, com 
16 leitos. A melhor colocação 
do país ficou com o Distrito 
Federal, contabilizando 30 lei-
tos – a mesma taxa que o mu-
nicípio de João Pessoa. Outros 
municípios paraibanos, como 
Campina Grande, registraram 
31 leitos a cada 100 mil habi-
tantes; Santa Rita com 29 e 
Patos com 17.

A pesquisa verificou o nú-
mero de respiradores e, em 
dezembro de 2019, a Paraíba 
possuía 21 aparelhos para 
cada 100 mil habitantes. “A 
proporção está bem abaixo 
da maior do país, observada 
no Distrito Federal (63), mas 
considerando a região Nor-
deste, a Paraíba  ficou atrás, 
apenas, da relação verificada 
em Pernambuco (29), além de 
ser a mesma taxa constatada 
no Ceará, em Sergipe e no Rio 
Grande do Norte”, conforme 
destacou o IBGE.

Epidemia mostra novos dados
Em 2020, com a pandemia do 

novo coronavírus, esses números 
aumentaram consideravelmente 
no Estado. Segundo o Conselho 
Regional de Enfermagem, são cer-
ca de 40 mil profissionais, entre 
enfermeiros, técnicos de enfer-
magem e auxiliares. Isso equivale 
a, aproximadamente, 995 profis-
sionais da Enfermagem para cada 
100 mil habitantes. 

De acordo com o Conselho 
Regional de Medicina, são 8.282 
médicos com registros ativos no 
Estado. A partir disso, verifica-se 
uma média de 206 profissionais 
para cada 100 habitantes.

Com base nas informações da 
Secretaria de Estado da Saúde, a 
Paraíba possui 674 leitos ativos, 
entre UTIs e enfermarias, voltados 
para a covid-19.

Segundo Coren, já são cerca de 40 mil profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares em 2020

Foto: Prefeitura de São José de Sabugi

Combate à covid-19

Edital aberto a doações para saúde na PB

Com o intuito de possi-
bilitar que sejam realizadas 
doações para o sistema de 
saúde da Paraíba, o Gover-
no do Estado publicou, na 
última quinta-feira (7), um 
manifesto no Diário Oficial 
do Estado. O material é um 
edital para as pessoas, tan-
to físicas como jurídicas,  
que têm interesse em rea-
lizar algum tipo de doação 
para ajudar no combate a 
covid-19 na Paraíba. 

De acordo com o se-
cretário de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Gil-
mar Martins, a iniciativa de 
doações começou após a 
sociedade começar a pro-
curar o Governo do Estado, 
com o interesse de ajudar. 

“Há 15 dias, por conta do 
enfrentamento ao coro-
navírus, as pessoas come-
çaram a se organizar para 
encontrar uma forma de 
contribuir. Algumas clas-
ses empresariais, cidadãos, 
pessoas físicas, começaram 
a contactar o Estado para 
saber como poderiam aju-
dar”, disse. 

Inicialmente, a Secre-
taria de Estado de Saúde, 
começou a gerenciar as 
doações. No entanto, o 
secretário explicou que o 
governador do Estado, João 
Azevêdo, fez uma reunião 
com alguns gestores para 
organizarem uma forma 
prática e transparente para 
as doações, criando assim 
o manifesto. “A Secretaria 
de Saúde,  além de estar na 
linha de frente em defesa 

daqueles que estão acome-
tidos pela covid-19, ainda 
tinham que tentar resolver 
essa questão burocrática 
da doação. O governador 
também sempre muito 
atento a tudo, decidiu que 
um grupo de gestores do 
Estado, fizesse um traba-
lho visando a captação de 
forma organizada desses 
recursos”. 

Qualquer pessoa, de 
qualquer naturalidade, 
tanto cidadãos como em-
presas, podem realizar a 
doação através de trans-
ferência bancária ou de 
produtos que auxiliem os 
hospitais estaduais, como 
máscaras entre outros 
equipamentos de seguran-
ça. “Quem não é profissio-
nal da área e não sabe qual 
equipamento pode com-

Campina 
não vai 
abrir 
cemitérios

O prefeito de Campi-
na Grande, Romero Ro-
drigues, anunciou ontem 
o endurecimento nas me-
didas, no comércio, para o 
controle e a consolidação 
da política pública isola-
mento social. A meta é 
proteger cada vez mais a 
saúde da população, ten-
do em vista a pandemia do 
coronavírus. Ele também 
comunicou sua decisão em 
manter fechados os cemi-
térios municipais neste 
domingo, 10, Dia das Mães.

O pronunciamento 
de Romero Rodrigues foi 
feito por meio das redes 
sociais. Acompanhado da 
secretária municipal de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Rosália Lucas, 
Romero esclareceu que, 
quanto ao comércio, tem 
sido observada nos últi-
mos dias, sobretudo no 
centro da cidade e nos 
bairros, uma intensa mo-
vimentação de veículos e 
de pedestres, daí a neces-
sidade de uma fiscalização 
mais rigorosa por parte do 
Procon Municipal tendo 
em vista importância de 
se evitar a disseminação 
do covid-19. 

Segundo o prefeito, 
a meta não é punir ou re-
primir tanto consumido-
res quanto empresários 
do ramo comercial, mas, 
prioritariamente, nesse pri-
meiro momento, orientar 
e acompanhar o cumpri-
mento de medidas preven-
tivas contra o coronavírus, 
esperando que todos com-
preendam a gravidade do 
momento, numa época em 
que a prioridade é a preser-
vação de vidas. 

Dia das Mães
Quanto à passagem 

do Dia das Mães, o prefeito 
faz um apelo à população 
em relação à compra de 
presentes por mecanismos 
alternativos, a exemplo do 
sistema de delivery, meio 
importante para favorecer 
a própria classe comercial 
campinense, que enfrenta 
um dos seus mais graves 
momentos de crise. 

Também disse que, 
neste domingo, os cemité-
rios da cidade estarão ex-
cepcionalmente fechados 
para visitação. Lembrou 
tratarem-se de locais insa-
lubres para se frequentar, 
além de, pelo dia, haver o 
risco de aglomerações.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

SERVIÇO 

Para mais informações: www.paraiba.pb.gov.br. 

Saiba mais:
Informações: 
n Para doações físicas - Ilra Nóbrega - 3211 9098

n Para doações 
financeiras - 
Paloma - 3211 9026
Email disponível: doacoescovid@ses.pb.gov.br

n Conta para transferência bancária 
Banco do Brasil
Agência 1618-7
Conta: 13.968-8
Fundo Estadual de Saúde do Estado da Paraíba 
CNPJ 03.609.595/0001-75

 Os dados foram 
divulgados para 

auxiliar no 
monitoramento 

quantitativo em relação 
ao novo coronavírus

prar ou se ele é pertinente 
para o momento, pode en-
contrar no  manifesto um 
anexo com as referências 
e especificações de mate-
riais médico-hospitalares 

que possam ser adquiridos 
diretamente por uma em-
presa ou por um cidadão 
que faça a doação de for-
ma direcionada”, explicou 
o secretário.

Romero Rodrigues: para evitar 
aglomarações no Dia das Mães

Foto: Codecom/CG



É aqui onde o sol nasce primeiro, no bairro que mantém suas origens e se mescla com o crescimento imobiliário

José Alves
zavieira2@gmail.com

Seixas: morando no ponto 
mais oriental das Américas

No ponto mais orien-
tal das Américas repousam 
piscinas naturais, mora-
dores antigos e novos se 
misturam em gerações, a 
tradição da pesca artesanal 
mantém o valor ribeirinho, 
tudo isso numa paisagem 
paradisíaca em meio à ur-

banidade que se ergue em 
João Pessoa. O Seixas, tão 
bem lembrado na música 
da compositora paraibana 
Cátia de França (Ponta do 
Seixas), reverbera o baru-
lho das ondas do mar e en-
che os olhos o azul do céu 
que espreita o bairro, cuja 
praia é um dos cartões pos-
tais da cidade.

É assim que, situado na 

Zona Sul da cidade, o Seixas 
encanta seus moradores, 
que o traduzem como “um 
lugar abençoado”. Tendo 
o mar como o quintal ou 
como o jardim das casas, é 
a tranquilidade longe das 
buzinas dos locais mais 
movimentados o que atrai 
tanto o morador Antônio de 
Pádua. 

“Nós temos a oportu-

nidade de ver o nascer do 
sol logo cedo. Quando eu 
falo que o lugar é tranqui-
lo é porque o bairro só tem 
duas entradas: pela orla, na 
base da caminhada ou pela 
PB-008 até seguir a pista à 
esquerda do posto de com-
bustível que dá acesso ao 
Seixas. Aqui, não temos o 
barulho do trânsito que do-
mina os demais bairros da 

cidade”, observou Pádua, 
que mora no primeiro con-
domínio vertical construí-
do na capital paraibana, o 
Village Atlântico Sul.

O bairro do Seixas, se-
gundo o último censo reali-
zado pelo Instituo Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), tinha uma população 
de 474 habitantes e 128 do-
micílios particulares. Mas es-

ses números vêm crescendo.

Crescimento
A expansão imobiliária 

com empresas construin-
do condomínios verticais é 
bem intensa. Mas por ser um 
bairro situado à beira mar, os 
condomínios só podem ter no 
máximo três andares. No lo-
cal, também deverão ser cons-
truídos redes hoteleiras.

Na ponta do Seixas...

Aquário Paraíba

O condomínio vertical

Tanto moradores da cidade e do Estado, quanto 
turistas que visitam João Pessoa ainda confundem 
onde exatamente fica o ponto Extremo Oriental das 
Américas. Para muitos, é no Farol do Cabo Branco, 
mas geograficamente esse trecho fica um pouco 
mais à frente, embaixo, na praia do Seixas, quando 
a maré está baixa, segundo explicou o geógrafo e 
especialista em meio ambiente, Klévio Duarte. 

Segundo historiadores, nos primeiros séculos do 
Brasil, o cabo de Santo Agostinho em Pernambuco 
era considerado o Extremo Leste do Brasil e das 
Américas. 

Por causa da pandemia causada pelo coronavírus, 
o Aquário está em recesso até que os órgãos públicos 
de saúde permitam a reabertura de espaços públicos. 
Instalado no bairro do Seixas, o Aquário Paraíba é um 
complexo de aquários e ambientes que retratam uma 
diversidade de organismos aquáticos vivos (peixes, elas-
mobrânquios, crustáceos, moluscos, corais, entre outros) 
e biomas existentes no Estado da Paraíba. Trata-se do 
único aquário temático do Estado. O empreendimento 
conta com mais de 80 espécies distribuídas em 30 tan-
ques, com capacidade para mais de 45 mil litros de água. 

O condomínio Village Atlântico Sul, segundo Antônio 
de Pádua, foi construído onde antes existia uma fazenda 
que pertencia a Benedito Queiroga. Ele teve a ideia de di-
vidir o local em lotes e começou a vender. “Na época, início 
da década de 70, começaram a surgir primeiro as áreas 
de camping mas logo depois, em 1979, empresários locais 
iniciaram a construção do primeiro condomínio vertical da 
Paraíba, momento em que também foi iniciada a urbani-
zação do Seixas e a bacia do Rio do Cabelo que divide o 
bairro do Seixas e o bairro da Penha.O condomínio ficou 
pronto em outubro de 1982 e atualmente tem 56 casas.
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Com 56 casas, empreendimento foi o primeiro a ser contruído na Capital Em 1941, o ponto mais extremo das Américas foi reconhecido no Seixas

Inúmeras espécies se concentram no único espaço do tipo na Paraíba

Pescadores da região continuam com a atividade da pesca artesanal
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GIRO NOS

Tradição da pesca se mantém viva no bairro
Assim como o bairro vizinho da Penha, o 

Seixas ainda guarda a história dos pescadores da 
região. São eles que abastecem os restaurantes 
locais e fazem da pesca artesanal uma caracte-
rística forte de homens e mulheres, que têm no 
mesmo mar que abriga as lindas piscinas naturais, 
a fonte de renda para seu sustento. Mesmo em 
meio à expansão imobiliária, a simplicidade das 
áreas pesqueiras permanece viva, lembrando a 
origem e os hábitos de seus primeiros moradores.

Com a evolução da cartografia por meio do uso 
de novas tecnologias, a ponta do Seixas na Paraí-
ba e a ponta de Pedras em Pernambuco passaram 
a disputar a categoria do ponto mais Oriental do 
continente americano. Foi o Ministério da Marinha 
que deu fim à questão. Uma equipe altamente pre-
parada e equipada foi a campo para determinar as 
coordenadas geográficas.

O assunto foi finalmente esclarecido em 1941 
pelas referidas equipes que chefiaram o trabalho, 
que determinaram com precisão as posições geo-
gráficas de ambas as pontas e estabeleceram defi-
nitivamente o Seixas como o ponto mais à leste da 
costa continental brasileira.

“Esse verde que chega a doer
Das águas de Tambaú
Se você me deixa, eu me arretiro
Não brigo contigo
Bem longe irei chorar, morar
Na Ponta do Seixas”

Ponta do Seixas
(Cátia de França)



Leila Pinheiro e o pia-
nista carioca Antonio Adolfo 
lançaram o disco Vamos Par-
tir Pro Mundo, físico e nas 
plataformas, com toadas mo-
dernas compostas por pelo 
próprio Adolfo junto com 
Tibério Gaspar, que morreu 
em 2017. O selo é da Deck. 
Com algumas canções que 
nos remetem aos anos 1970, 
Gaspar e Adolfo formavam a 
dupla que fornecia repertório 
para muitos artistas da MPB 
e fazia canções sob encomen-
da para trilhas de novelas e 
filmes, com harmonias bem 
construídas e letras que ti-
nham a ver com o espírito 
da época. O CD foi gravado e 
mixado por Roger Freret no 
Estúdio Tambor (RJ).

A canção que abre o dis-
co, ‘Dono do Mundo,’ e a séti-
ma faixa, ‘Domingo Azul’, por 
exemplos, foram originalmen-
te criadas para o disco Bra-
zil And Brazuka, de Antonio 
Adolfo, lançada pela FarOut 
Records, em 2006. Em entre-
vista A União, Leila e Adolfo 
ressaltam a importância des-
se álbum de regravações. “Na 
verdade, eu conheço a músi-
ca de Adolfo, desde menina 
(ela tinha apenas 9 anos). Há 
uns anos nos aproximamos e 
nos encontramos sempre nos 
shows. Ele lançou um CD cha-
mado Carnaval Piano Blues e 
me chamou muito a atenção 
na época, porque eram can-
ções de carnaval, só com o 
piano. Aí, eu brinquei: ‘Adolfo, 
nós podemos fazer esse mes-
mo disco cantado?”.

Feita a proposta, Adolfo 
foi à casa de Leila e ficaram 
um dia inteiro no estúdio: 
ele tocando piano e ela can-
tando. “Deixamos a conversa 
seguir, fomos nos falando. 

Em 2019, ele chegou para 
mim e disse: ‘Leila, eu quero 
gravar com você as canções 
que fiz com Tibério, que não 
tem nenhuma gravação de-
las nos últimos anos. Você 
gostaria de ser a intérprete 
desse disco?’ Eu nem sabia 
quais canções, mas topei na 
hora”, disse Pinheiro.

“Em 2018, fiz um son-
gbook, que era nossa vonta-
de – minha e do Tibério, que 
faleceu há três anos. Eu tinha 
planos de fazer um disco, já 
que são 54 músicas da nossa 
parceria. Aí, veio a ideia de 
convidar Leila Pinheiro, que 
é uma grande intérprete. A 
gente é fã um do outro. Con-
videi e ela topou. As coisas 
deram certo. Gravamos em 
agosto do ano passado. Não 
poderia ter uma intérprete 
melhor, ela tira o máximo 
das letras”, comentou Adolfo.

Vamos Partir pro Mundo 
é um disco bom e jazzístico, 
abarcando as duas fases da 
parceria de Adolfo e Tibério, 
que, nos anos 2000, voltaram 
a compor juntos. A faixa que 
batiza o disco foi a última 
que a dupla fez na primeira 
fase da parceria, justamen-
te quando partiram para o 
mundo. O pianista já estava 
fora do Brasil quando o le-
trista finalizou a música, ini-
cialmente registrada como 
‘Doris Monteiro’, em 1971. 

Leila ainda incluiu no álbum 
canções conhecidas nas vo-
zes de Elis Regina (‘Giro’), 
Claudette Soares (‘Ao Redor’) 
e Maysa (‘Tema Triste’), que 
estão nesse disco, além de 
‘Cláudia’, ‘Glória, Glorinha’, 
‘Alegria de Carnaval’, ‘Cami-
nhada’ e ‘Correnteza’.

Nenhuma é inédita, mas 
Leila Pinheiro não conhecia 
boa parte delas. Na seleção 
de repertório, a cantora quis 
destacar a atualidade das 
composições. ‘Teletema’ foi 
feita para a trilha da novela 
Véu de Noiva (1969), da Rede 
Globo, e presta homenagem 
de Tibério a uma namorada 
que morreu em um acidente 
de carro. “‘Teletema’ fez um 
sucesso incrível, a primeira 
novela com um tema assim. 
Era em preto e branco”, lem-
brou o músico.

‘Sá Marina’ é o maior 
sucesso de Antonio Adolfo e 
Tibério Gaspar e foi gravada 
e regravada por muita gente. 
Na voz de Simonal é fenome-
nal e não parava de tocar no 
rádio. “Nesse 40º arranjo, 
cheguei a uma harmonia bem 
diferente da original e tudo 
saiu tranquilo com a inter-
pretação grandiosa de Lei-
la”, apontou. A presença do 
percussionista Dadá Costa, 
tocando congas, traz influ-
ências da música caribenha. 
O solo da música faz refe-
rências, em uma meta-ho-
menagem, a Stevie Wonder, 
que consagrou sua própria 
versão da música (‘Pretty 
World’) com um solo de gaita. 
Nessa versão, a responsabili-
dade ficou por conta de Ga-
briel Grossi, grande sensação 
do instrumento.

“‘Sá Marina’ é nossa fi-
lha pródiga que fez sucesso 
no mundo e fez o povo can-
tar. Foi gravada também na 
França. Desde bandinha de 

coreto a músicos do jazz. Não 
tem um show que eu faço 
que não toque essa canção. 
Caiu como uma luva na voz 
de Leila”. Afinal, quem era 
Sá Marina? “Era uma profes-
sora que tinha outro nome, 
chamava-se Brasilina. Tibé-
rio morou em Sapucaia (RJ) 
e tinha essa professora que 
aparecia vestida de chita, 
descendo a ladeira, e ele ficou 
com essa imagem na cabeça. 
Aí, fez a letra”. Ou seja, esse 
disco nasceu de novo? “Sim. É 
um disco novo”, disse. Das 54 
músicas de Adolfo e Tibério, 
15 estão no CD.

Leila Pinheiro tem um 
total de 19 discos já lançados, 
sendo dois trabalhos dedica-
dos a bossa nova, outro em 
homenagem a Ivan Lins e Gon-
zaguinha (1945-1991), além 
da homenagem a Renato Russo 
(1960-1996), Guinga e Aldir 
Blanc (1946-2020), e Eduardo 
Gudin, dentre outros.

Em Vamos Partir Pro 
Mundo, Antonio Adolfo toca 
piano e piano elétrico Rho-
des, além de contar com as 
presenças de Roberto Menes-

cal (violão e guitarra), Jorge 
Helder (contrabaixo acús-
tico), Marcio Bahia (bateria 
e percussão), Dadá Costa 
(percussão), Marcelo Martins 
(flauta e flauta contralto), 
Jessé Sadoc (trompete) e Ga-
briel Grossi (harmônica).

‘Feito em Casa’
Desde 1987, quando An-

tonio Adolfo lançou Feito em 
Casa, que o músico é consi-
derado o pioneiro a lançar 
discos independentes. “Esse 
meu disco é um marco”, con-
tou. “Depois surgiram mi-
lhares de trabalhos indepen-
dentes. Até hoje faço meu 
trabalho em casa. Tenho feito 
mais instrumental”.

Adolfo confessa ter sauda-
des do companheiro das músi-
cas. “Tibério foi um grande par-
ceiro e amigo. Trabalhei com 
muita gente: Paulinho Tapajos, 
Chico Chaves, fiz arranjos para 
discos de Emílio Santigo e Nara 
Leão. Também fiz produções 
para Erasmo Carlos, Caetano 
Veloso (nos discos Joia e Qual-
quer Coisa), produzi Angela Ro 
Ro no CD Escândalo, toquei no 

disco Mar de Sophia, de Ma-
ria Bethânia, e de muita gente 
boa”, disse.

Leila Pinheiro lembrou 
que escolheu as canções sem 
nenhuma letra datada, mas a 
nova versão de ‘Pela Cidade’, 
a oitava faixa, parece ter sido 
feita para esse momento em 
que estamos vivendo no Bra-
sil – com pandemia e aberra-
ções políticas. “Hoje / janela 
aberta pro amanhecer / e as 
casas da cidade destrancam 
portas pra receber / A vida é 
novidade em cada coisa que a 
gente vê / Vamos pela cidade 
eu e você / Parques derra-
mam flores pra se colher / e 
todas as vidraças repartem 
cores do amanhecer / e a 
gente pelas praças ou pelas 
ruas sem ter porque / vamos 
que a vida renasceu / trans-
formou / Vamos que o mun-
do reviveu e girou”.

“É como se essa música 
tivesse renascido, mas todas as 
outras letras têm uma suavida-
de. É um grito de paz, ninguém 
aguenta mais esse momento 
em que estamos vivendo”, de-
sabafou Antonio Adolfo.

Novas ‘lives’
Próxima segunda-feira começa a quarta edição do 
festival on-line Eu Fico em Casa PB, que terá 20 nomes 
inéditos na sua grade de programação. Página  11
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No novo disco, cantora interpreta famosas canções compostas pelo pianista com seu parceiro Tibério Gaspar

‘Vamos Partir Pro Mundo’ reúne 
Leila Pinheiro e Antonio Adolfo

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

Foto: Leo Aversa/Divulgação

No álbum, a dupla incluiu músicas 
que ficaram conhecidas nas vozes de 
Elis Regina (‘Giro’), Claudette Soares 
(‘Ao Redor’) e Maysa (‘Tema Triste’)

Das 54 músicas de Adolfo e Gaspar, 15 estão ‘modernizadas’ no CD

Através do QR Code acima, 
acesse a playlist do disco 
‘Vamos Partir Pro Mundo’ 

no Youtube
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música tivesse renascido, 
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Chamava-se Rita, mas poderia ser Antônia ou 
Josefa, nome de gente pobre. Quando a conheci, ela 
já parecia velha, embora sua identidade lhe atestasse 
ser mulher de 35 anos. Morava numa favela, parece-
me que a Beira Rio e podia se dizer que era mãe três 
vezes. Primeiro, porque, na casa onde trabalhava, 
ajudava a criar os dois filhos da dona, vinda de São 
Paulo, depois da separação. Segundo, porque ao se 
casar, o marido já trouxera um filho, fruto de anterior 
casamento fracassado. Terceiro, porque – cansada 
dos filhos dos outros – resolveu ter, também, sua 
própria filha com quem dividia os poucos reais que 
lhe sobravam no fim do mês.

Era pau pra toda obra. Cozinhava bem, arruma-
va a casa com gosto pela limpeza e, sobretudo, se 
esmerava quando se tratava de cuidar das crianças. 
Fazia-se mãe por inteiro, fossem os meninos seus 
filhos ou não. Não tinha cara feia nem enjeitava tra-
balho: estava sempre pronta a aceitar o reforço do 
salário, na tarefa mais pesada de preparar o jantar 
especial ou ajudar no almoço de domingo de ami-
gos e parentes da patroa.

Se não era uma bela mulher, mantinha um corpo 
saudável, sem gordura aparente, embora os vincos 
das primeiras rugas já teimassem em aparecer no 
rosto sofrido pelo rigor das necessidades da vida 
dura e difícil que enfrentou desde os tempos de me-
nina, daquelas meninas que sequer têm o direito de 
conhecer os pais.

Rita pra lá, Rita pra cá, ajudando, trabalhan-
do, ganhando e usando os ganhos para fazer da 
filha o que ela não conseguiu ser – uma professora 
diplomada. Assim seguia na vida, sempre com um 
sorriso nos lábios, sem mágoas pela pobreza que 

Deus lhe deu, sem palavras de heresia pela sorte 
que não lhe bafejou.

Um dia foi ao médico fazer um exame de rotina 
e o doutor descobriu um carocinho no seio. Parecia 
que não era coisa grave, mas foi recomendada a fazer 
um exame mais aprofundado. Foi aí que veio a terrí-
vel constatação: Rita estava com câncer de mama e o 
caso merecia cuidados sérios e urgentes.

Fez a primeira cirurgia e teve que amputar a 
mama atingida pelo mal. Ainda assim, não perdeu o 
sorriso dos dentes alvos que sempre se mostraram 
em momentos de alegria. Só que agora era um sorrir 
triste, próprio de quem está sofrendo pelo que não 
merecia, mas consciente do que está por vir.

Foram poucos meses de intenso sofrimento, 
quando a quimioterapia não conseguiu debelar a 
doença que enfrentou com verdadeiro estoicismo. 
Seu corpo foi perdendo a forma e cada vez mais 
sobrava dentro do vestido. Os cabelos caíram e de 
noite, quando acordava sobressaltada, Rita só pensa-
va na morte que estava a caminho e nas crianças que 
ia deixar órfãs.

Foi definhando a cada dia que passava e, em 
menos de seis meses, finalmente descansou. A morte 
a surpreendeu com o mesmo sorriso nos lábios, que 
foi a marca registrada de Rita, corajosa mulher parai-
bana, três vezes mãe. Sorriso que a acompanhou du-
rante toda a vida e que hoje é apenas uma lembrança 
daquele pedaço do corpo que jaz em tosca sepultura 
num cemitério qualquer da cidade. 

É a Rita e a outras tantas pobres mães anônimas, 
que rendo minha homenagem, com especial saudade, 
neste sábado, véspera do segundo domingo de maio, 
festejado Dia das Mães.

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com | colaborador

Rita, três vezes mãe

Quando estamos ainda na fase da expectativa 
de um acontecimento indesejável, ficamos nutrin-
do a esperança de que algo pode mudar e que não 
há razão para o desânimo ou o desespero. Entre-
tanto quando constatado o inevitável, a sensação 
de que o “pode ser” se transformou em “vai ser”, só 
restam duas alternativas: aceitar pacificamente, 
mesmo que em situação de sofrimento, ou resistir, 
de forma a que o “por vir” seja amenizado. 

O estado de inquietação e de tensão provoca-
do pela nova realidade não pode fazer do “medo” 
um argumento para a submissão, a passividade, a 
inércia. O cenário a ser enfrentado exige coragem 
e determinação, ainda que se tenha, em alguns ins-
tantes, o sentimento de que será uma luta um tanto 
quixotesca. É preciso ter competência para admi-
nistrar a angústia e as apreensões. Caminhar con-
tra a corrente é para os fortes e destemidos. 

Quando o mundo aparenta ter enlouquecido, 
se faz necessário que surjam vozes de bom sen-
so, na tentativa de fazer prevalecer o conceito de 
responsabilidade, inibir a ação dos insensatos, 
abrandar o coração dos inconsequentes. Assustar-
se com o futuro e recuar não vai diminuir a afli-
ção. Pelo contrário, vai tornar o resignado refém 
do infortúnio, aceitando a perda de controle dos 
próprios passos. 

Ao nos depararmos com as alternativas: acei-
tar ou resistir, nos colocamos entre a opção de nos 
mantermos presos aos problemas sem qualquer 
reação, ou nos dispormos a aprender caminhar na 
escuridão até que seja encontrada a luz do fim do 
túnel. Embora seja a trilha mais difícil, em conse-
quência dos grandes desafios a serem certamente 
confrontados, o verbo “renunciar” jamais deverá 
ser conjugado. Quem abre mão de lutar pelo que 
acredita é um covarde, um “joão ninguém”, um in-
divíduo que não respeita nem a si mesmo. 

Se o indesejável aconteceu, e o momento tor-
nou-se crucial diante de uma realidade que se 
apresenta, contrariando anseios e ideais, a hora é 
de levantar-se, sacudir a poeira e dar a volta por 
cima, como diria o compositor Paulo Vanzollini.

Aceitar ou resistir

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui

Foto: Divulgação

Banda Seu Pereira e Coletivo 401 foi um dos seis contemplados do Estado

Colunista colaborador

Sertão da Paraíba, Paulista, verão 
de 1978. Como em toda cidade do 
interior do Nordeste, naquela tarde 
a temperatura estava muito elevada, 
faltava água para os animais, a pasta-
gem há muito tempo secara, a fome 
dos rebanhos era algo muito triste 
de se ver. O Sertão tem algo de miste-
rioso e surpreendente, sempre com 
a alternância de períodos de secas e 
períodos de inverno que é quando a 
transformação é geral na paisagem, 
trazendo alegria para os sertanejos 
bastante sofridos.

Neste clima, os ânimos se reno-
vam, e tudo é festa. Com a fartura de 
legumes e quando havia a cultura do 
algodão o chamado “ouro branco”, o 
sertanejo podia saldar as contas com 
o patrão quando vivia na condição de 
meeiro ou comprar roupas novas para 
toda família e poder participar das 
festas tradicionais da região. Talvez 
tenha sido neste cenário cheio de 
dificuldades que nasceu a mais pura e 
legítima poesia do povo.

Nesse ambiente, lembro-me de 
quando conheci Belarmino de França, 
uma lenda do mundo da cantoria. Foi 
uma emoção muito forte quando na-
quele verão abrasador tive a honra de 
poder conversar com um ser humano 
fantástico. Imaginava ser impossível 
para um jovem de 17 anos estar dian-
te de um grande poeta, não somente 
na magnitude de seus versos e glosas, 
mais porque Belarmino de França 
era de uma estatura que me dava a 
impressão de aproximadamente dois 
metros de altura, a cor muito branca, 
magro e muito conversador.

Pois bem, Belarmino de França, 
poeta popular, repentista, glosador, 
nasceu a 26 de dezembro de 1894, na 
cidade de Pombal, Estado da Paraíba, 
no sítio Várzea da Serra, mais preci-
samente no antigo Distrito de Paulis-
ta, o qual foi elevado à categoria de 
cidade em 1961. Era filho de Vicente 
Manoel de França e Maria Benvinda 
Fernandes. Contraiu núpcias com 

Emerentina Dantas de Sousa no dia 
22 de outubro de 1922, de cujo enlace 
matrimonial nasceram os seguintes 
filhos: Federalino Dantas de França, 
Rita, Benigno, Almira, Alzira, Maria, 
Padre Sólon, Raimundo e Benedito 
Dantas de França. A exceção de padre 
Sólon, todos os filhos viviam da agro-
pecuária, em diferentes propriedades 
do município de Paulista. O poeta 
faleceu nessa mesma terra, em 20 de 
março de 1982.

Seu Belo, como também era 
conhecido, teve seu ensino fundamen-
tal em uma escola rudimentar, que 
frequentou apenas 45 dias, o suficiente 
para instigar sua grande sabedoria. 
Mas o que verificamos é que, aliado à 

sua privilegiada inteligência, sua verda-
deira escola foi os caminhos dos ser-
tões, a lida na fazenda Várzea da Serra, 
de cujo solo, água represada, a bonança 
dos invernos ou mesmo nos caustican-
tes anos de seca, entre os “elementos 
naturais da natureza”, ele retirava seus 
próprios frutos e a subsistência da sua 
grande família.

Quando idoso, dizia: “Já me con-
sidero velho para a lembrança dos 
moços. O mundo de vocês, não foi o 
meu. O meu, foi diferente, com cheiro 
gostoso de café torrado em casa, 
balidos de ovelhas, cururu cantando 
nas lagoas, romãs cor-de-rosa, e um 
alvorecer, orvalhando flores. Meus 
amores foram muitos, para só ficar 
um... Às vezes, de olhos cerrados, me-
dito a vida. E na cabeça dos serrotes, 
cumprimento as lagartixas... E piso o 
chão que me viu nascer, apanhando 
gafanhotos e borboletas amarelas. 
Amarelas e irisadas, grandes e pe-
quenas. Como tudo fica longe, sinuo-
samente evocativo”.

A verdade é que – entre a be-
leza da serra e a quietude da então 
povoação, vila e depois cidade de 
Paulista – viveu o poeta Belarmino 
de França, sempre alegre e de bem 
com a vida, improvisando versos e 
repentes que representava os gritos 
da sua alma, a memória do seu povo, 
o ardente amor à natureza, o cotidia-
no da vida sertaneja, tudo inspira-
do, cantado e decantado em versos 
e prosas, legado que ficará para 
sempre na memória dos amantes da 
poesia popular nordestina.

Sendo a abelha um inseto tão pequeno
Tem em si armas para defender-se
Colhe das flores o mel para manter-se
E lhe dá um suave doce ameno
O pirilampo vagueia mui sereno
Imitando a uma luz acesa
Que apaga e acende de surpresa
Quando está voar na amplidão
São prodígios do autor da criação
Quanto é grande o poder da natureza!

Belarmino de França,
O trovador do sertão

Cultura popular Irani Medeiros 
medeirosirani@gmail.com | colaborador

Foto: Divulgação

Repentista nasceu em 1894, na cidade de Pombal

Destaque

‘Arte como respiro’ realiza 
seleção de músicos da PB

Os paraibanos Renato Marinho, Seu Pereira e Coletivo 
401, Beto Brito, Odete de Pilar, Vieira e Salomão Soares 
foram os selecionados para o segundo edital da série Arte 
como respiro: múltiplos editais de emergência, do Itaú 
Cultural, lançado no início do abril, com a proposta de 
acolher e apoiar os artistas sujeitos a atuar isoladamente 
e sem remuneração durante o período de recolhimento.

Voltado aos projetos de música, nas categorias Auto-
ral e Podcast, recebeu mais de 12 mil inscrições de todo 
o país. Foram selecionados 200 trabalhos dos 26 estados 
e Distrito Federal, que serão apresentados ao longo dos 
próximos meses.

A diversidade de estilos musicais também marca o 
resultado. Entre os selecionados estão trabalhos auto-
rais de artistas de destaque na música instrumental ou 
em suas regiões como Amaro Freitas, de Pernambuco, 
Makely Ká, de Minas Gerais, The Baggios, de Sergipe, ou 
Josyara, da Bahia, além de artistas reconhecidos nacio-
nalmente como Elomar Figueira Mello, Nelson Sargento, 
Jards Macalé, Zélia Duncan e Odair José; assim como jo-
vens compositores e compositoras. 

Os trabalhos selecionados neste edital serão apre-
sentados ao público de acordo com a agenda organiza-
da pela equipe do Itaú Cultural, dentro do prazo de até 
dois meses.
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Edição do festival Eu Fico em Casa 
PB conta com 20 artistas inéditos

Na próxima segunda-fei-
ra, a quarta edição do Eu Fico 
em Casa PB estreia com mais 
quatro noites de programa-
ção cultural independente. 
Nesta semana, participam 20 
artistas que não tinham se 
apresentado nas edições ante-
riores, em uma programação 
com início às 19h, sendo cinco 
apresentações por noite. As 
transmissões ao vivo aconte-
cem no canal do Youtube e no 
Instagram oficial do festival 
(@EuFicoEmCasaPB). 

Cada apresentação tem 
duração de 30 minutos e 
pode variar entre o formato 
escolhido pelo artista, como, 
por exemplo, voz e violão, 
slam e discotecagem. A rea-
lização se dá através de uma 
videochamada realizada pe-
las apresentadoras Gi Ismael 
e Val Donato, que é transmi-
tida pelos perfis oficiais do 
evento. A iniciativa realiza 
uma vaquinha on-line pela 
qual é possível arrecadar um 
retorno financeiro para os ar-
tistas participantes.  

A idealizadora  e uma das 
organizadoras do webfesti-
val, Dina Faria, informou que 
ao final desta edição, o even-
to terá exibido apresentações 
de todos os artistas inscritos: 
121. “Estamos com expecta-
tivas altas, como sempre, e 
esperamos que o evento con-
tinue sendo um sucesso, que 
as pessoas continuem acom-
panhando e que continue-
mos aumentando o número 
de visualizações, para que a 
arte paraibana saia cada vez 
mais de suas divisas”.

O músico Daniel Pina en-
cerra a primeira noite desta 
edição com seu repertório 
autoral, com voz, violão e a 
participação de Maria Kami-
la, com quem lançou, no iní-
cio deste ano, o single Nossa 
Rotina, o último trabalho an-

tes da quarentena. “Ela vai 
participar desta apresenta-
ção, considerando também o 
lançamento do videoclipe e a 
realização do show, que ocor-
reram em janeiro”.

Por ter meia hora para 
apresentar seu repertório, 
Pina realizou uma seleção es-
pecial e totalmente autoral. 
Além do violão, ele adianta 
estudar a possibilidade de to-
car também o baixo acústico 
e de explorar outras formas 
de microfonar. 

As canções escolhidas 
pretendem sintetizar os prin-
cipais trabalhos do músico, 
desde o começo da carrei-
ra até o single mais recente. 
“Lenine, que é um dos meus 
grandes ídolos, estará repre-
sentado no repertório com a 
canção ‘Bem Mais”. adianta. 

Para Pina, a arte é uma 
fuga da realidade, através da 
qual possibilita o bem-estar 
da população. “Tenho visto 
muita gente falando bestei-
ra. A política nacional está 
uma bagunça. Por isso, devo 
apresentar da maneira que já 
costumo fazer, sem pressio-
nar ninguém para seguir uma 
rotina específica na quaren-
tena. É mais um show para 
distrair em relação ao que 
estamos passando”.

Jambo Jones também se 
apresenta na estreia da edi-
ção. A partir das 20h, ele rea-
liza um show inteiramente 
instrumental. “Normalmen-
te toco com outros músicos, 
mas essa será a segunda vez 
que eu me apresento assim, 
gravando cada instrumento 
separadamente e montando 
no computador. Depois, vou 
manipulando esse som e os 
canais ao vivo”, explica. Nesta 
apresentação, ele toca guitar-
ra, baixo e saxofone. 

O repertório de Jambo 
é dedicado, bem como o de 
Daniel Pina, para possibilitar 
uma distração do momen-
to pesado provocado pelo 

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Divulgação

As ruas da cidade são janelas que nos mostram diver-
sas histórias, cada lugar descortina seu passado através 
do cotidiano dos seus habitantes, dos usos que se fizeram 
e se fazem dos espaços públicos ou privados. Atualmente 
as novas ruas de uma cidade são antecipadamente nomi-
nadas com uma numeração ou ganham o indistinto nome 
de ‘rua projetada’, até serem oficialmente batizadas, geral-
mente por Projetos de Lei na câmara de vereadores. Até 
nisso os antigos eram mais charmosos e práticos, denomi-
navam de ‘Rua Nova’ aqueles novos logradouros, também 
temos outros epítetos comuns de cidades antigas como 
rua direita, oitão da Matriz... Entre o fim do Século 19 e 
início do 20, Campina Grande teve uma Rua Nova, atual-
mente a conhecemos com o nome do revolucionário de 
1817 ‘Peregrino de Carvalho’. Desse passado nos restam, 
além do traçado, duas casas defronte a Feirinha de Frutas 
em estilo eclético, as únicas que restaram. Uma delas está 
bem próxima de não mais existir.

Os ipês enfeitavam Campina Grande em plena pri-
mavera de 2016, numa manhã preciosamente ensolarada, 
tive o peito carregado de coragem pelo calor e ofuscamen-
to de um sol que parecia descer para a altura de cruzeiro. 
Saí de casa às sete achando que já eram onze, coisas de 
quem está no alto da Borborema. Visitei um amigo marce-
neiro que me prestou um grande serviço em adaptar uma 
prancha de madeira que precisava de um certo reparo. 
Sabendo de minha predileção pela história da cidade, me 
confidenciou: “Sabes aquela casinha antiga, bem boniti-
nha, de frente a feirinha de frutas? Vai ser vendida! Acho 
que vão derrubar”. “Mas o quê? Impossível!”, Respondi. A 
Rua Peregrino de Carvalho está exatamente no perímetro 
do cadastramento do Centro Histórico de Campina Gran-
de (Decreto 25.139 de 28 de junho de 2004) e nada nessa 
área pode ser modificado. Estava me valendo da operosa 
desenvoltura do Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico do Estado da Paraíba (Iphaep), que, há pelo menos 
cinco anos, vinha realizando um admirável trabalho sob 
a direção de Cassandra Figueiredo Dias. Ele retrucou: “A 
dona disse que estão negociando e pode ser vendida para 
uma farmácia, se for vendida, você acha que vão botar 
uma farmácia do jeito que tá? Vão nada, derruba tudo, faz 
um prédio alto e moderno cheio de mármore”.

O tempo passou e, entre julho e agosto de 2018, iniciou 
uma reforma que retirou uma “latada” lateral. De imedia-
to, denunciamos o fato ao Iphaep, soubemos também que 
outras denúncias também chegaram ao órgão, que pronta-
mente acionou o proprietário, foi aí que se descobriu que o 
número 370 da Rua Peregrino de Carvalho havia sido com-
prado por uma rede de farmácias e que pretendia abrir no 
local mais uma filial. O Iphaep esclareceu o que significava 
o tombamento e fui informado que o proprietário garantiu 
que ia preservar o contexto histórico do prédio e do lugar. 
A obra foi embargada em 29 de agosto. Na semana seguin-
te, o prédio aparece com as portas e janelas abertas, ten-
do início ao saque de seus materiais “mais nobres”: telhas, 
fiação, apetrechos internos, passaram a ser “levados” por 
“vândalos”, modus operandi bastante conhecido na cidade. 
O abandono atrai o saque e joga a opinião pública contra o 
lugar que vira antro de bandidos e consumidores de droga, 
enquanto isso, uma demolição pontual segue e o objetivo 
do proprietário se faz.

Construída em 1925 compondo a ‘Rua Nova’, a edifi-
cação de um pavimento em estilo eclético com elementos 
decorativos na fachada e detalhes na platibanda testemu-
nhou páginas sensíveis da história de Campina, de suas 
janelas era possível ver a passagem de animais tangidos 
que iam na direção de um pátio (onde hoje é a Rodoviária 
Velha) e eram comercializados, dando àquela rua o singelo 
nome de ‘Emboca’. Suas cercanias foram habitadas por da-
mas da noite, baixo meretrício informado pelo historiador 
Fábio Gutemberg. Ao longo de sua história foi residência 
dos Agra e era ladeada pela conhecidíssima enfermaria de 
Seu Manoel Barbosa, o enfermeiro do povo. Testemunhou 
a partir de 1958/59 a construção do Terminal Rodoviário 
de Passageiros Cristiano Lauritzen, conhecido como Ro-
doviária Velha após a edificação da ‘Nova’ no Catolé, na 
década de 1980.

Durante esse impactante momento de pandemia que 
vivemos, com comércio fechado e distanciamento social, 
ocorre o que eu temia. Na última quarta-feira, um tapume 
alto de zinco foi instalado encostado à fachada, usando-a 
como suporte e ferindo os detalhes com buracos, obstru-
ção essa que vai de fato esconder a completa demolição da 
construção, ferindo brutalmente a história do Emboca e 
da cidade, atitude criminosa feita sorrateiramente em um 
momento tão sensível. Essa destruição se junta a outras e 
marca sensivelmente de forma negativa o Centro Históri-
co da cidade, o que deixaremos para a posteridade?

Dessa vez, na 
Rua do Emboca

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Colunista colaborador

Daniel Pina encerra a noite de estreia da nova edição com seu repertório autoral

isolamento social causado 
pela crise da disseminação 
do covid-19. “Tentei trazer 
algumas músicas que pudes-
sem contribuir para a paz de 
espírito, mais imersivas, para 
relaxar mesmo”.

A linguagem da apre-
sentação deverá integrar um 

disco do músico, que, segun-
do o próprio, provavelmente 
será lançado ainda durante 
o período de quarentena. 
“Será o resultado de algumas 
parcerias que fiz em João 
Pessoa e Campina Grande 
nesses últimos 15 anos”, re-
vela Jambo Jones.

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no Youtube 

do Eu Fico em Casa PB

PROGRAMAÇÃO DO
#EuFiCOEMCAsAPB 

segunda-feira (Dia 11):

n 19h - Erick de Almeida 
n 19h30 - Gel Venttannia 
n 20h - Jambo Jones 
n 20h30 - Henrique 
Ornellas 
n 21h - Daniel Pina

Dia das Mães

Vários artistas farão ‘lives’ amanhã

Este é um novo momen-
to para a indústria fonográ-
fica. Há quase dois meses e 
atentos ao noticiário sobre a 
pandemia, os brasileiros pas-
saram a ficar mais em casa. 
Ao mesmo tempo, diversos 
shows agendados tiveram de 
ser cancelados para não pro-
mover aglomerações.

Amanhã, diversos artis-
tas já anunciaram que farão 
lives no YouTube para entre-
ter aqueles que estão em casa. 
Zezé Di Camargo & Luciano 
vão trazer, para o mundo 
virtual, a turnê Românticos 
Demais, às 16h30. A apresen-
tação, com direção de Fábio 
Lopes, trará grandes clássicos 
como ‘É o Amor’, ‘Dois Cora-
ções e uma História’ e ‘Cora-
ção está em Pedaços’.

Às 17h, Daniela Mer-
cury, Preta Gil e Luiza Possi 
farão a live Festival do Dia 
das Mães. Serão três pocket 
shows, mas cada uma estará 
na sua própria casa. O obje-
tivo do evento é arrecadar 

Foto: Guto Costa/Divulgação

fundos para o projeto Mães 
da Favela, iniciativa da Cen-
tral Única das Favelas (Cufa) 
e que apoia famílias em si-
tuação de vulnerabilidade.

Até Zeca Pagodinho, 
que no início se mostrou re-
sistente à realização de lives, 
decidiu fazer sua transmis-
são própria no Dia das Mães. 
Antes, o cantor disse que não 
poderia se apresentar por 
não ter ninguém para tocar 
com ele. “(Quero voltar) aos 
palcos para a gente cantar 
nosso samba com palma, 

drinks, brindes. Enquanto 
isso, estou aqui ouvindo Beth 
Carvalho, Aniceto, Fundo de 
Quintal, Zeca Pagodinho…”, 
comentou na época.

Roberto Carlos e Daniel 
farão uma live especial na 
Globo e na Band, respectiva-
mente, amanhã, em homena-
gem ao Dia das Mães. No en-
tanto, haviam marcado para o 
mesmo horário, às 15h. Para 
não disputarem a audiência, 
eles decidiram fazer ajustes: 
Roberto Carlos se apresenta-
rá às 15h e Daniel, às 15h45.

Ao lado dos filhos e da 
esposa, Michel Teló anunciou 
que fará sua live neste domin-
go. “Que música você quer 
que eu cante para a sua mãe?”, 
pergunta o cantor em ação no 
perfil oficial dele no Instagram. 
A transmissão será às 13h, no 
canal dele no YouTube.

Outros cantores como 
Jorge Vercillo, Vitor Kley e 
Anitta também farão lives no 
Dia das Mães. Além do You-
Tube, os artistas se apresen-
tarão em redes sociais como 
Facebook e Instagram.

Camila Tuchlinski
Agência Estado

Até Zeca Pagondinho, que tinha 
resistência às transmissões ao vivo na 
web, fará uma apresentação virtual

Na segunda-feira



Apesar de muitos já estarem aposentados, voltar a trabalhar significa aumentar a renda familiar e se sentir produtivo

Paraíba tem 113 mil idosos no 
mercado de trabalho, diz IBGE

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador

Segundo pesquisa do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), divulgada 
no último semestre de 2019, 
na Paraíba existem 113 mil 
idosos, a partir de 60 anos, na 
força de trabalho. Deste total, 
3 mil continuam procurando 
emprego. Apesar do IBGE não 
especificar apenas os idosos 
aposentados, observa-se que 
muitos idosos ainda permane-
cem na ativa, mas o que os leva 
a continuar trabalhando?

Muitos fatores determi-
nam o porquê do idoso voltar 
a trabalhar após a aposenta-
doria. Segundo o psicólogo e 
gerontólogo, Fabrício Oliveira, 
uma das principais circunstân-
cias é a melhoria do rendimen-
to familiar nesta fase da vida. 
“Muitas famílias dependem da 
aposentadoria ou pensão dos 
idosos para sobreviver já que, 
na maioria são netos e adoles-
centes. Como o dinheiro acaba 
sendo insuficiente, há casos de 
idosos que não podem deixar 
suas atividades laborais, mes-
mo cansados, tendo que com-
plementar a renda com traba-
lhos informais”, explicou.

Mas há também aqueles 
que além de trabalhar para 
complementação da renda fa-
miliar precisam se sentir pro-
dutivos, para manter o equi-
líbrio do corpo e da mente. 
Aposentada há nove anos pela 
Autarquia Especial Municipal 
de Limpeza Urbana (Emlur), 
a idosa Maria Nazaré, 69 anos, 
ajuda na limpeza de um box 

no Mercado Central de João 
Pessoa, todo dia. “Eu era agen-
te de limpeza da Emlur, me 
aposentei com um salário mí-
nimo. Decidi voltar a trabalhar 
para complementar a renda 
e por não conseguir ficar em 
casa parada, me dá logo uma 
tristeza. Então, comecei a aju-
dar dona Maria na limpeza, 
no almoço dos funcionários 
e toda semana ela me dá um 
agradinho”, falou.

Idosos que permanecem 
ativos após a aposentadoria ou 
realizam trabalhos voluntários 
apresentam melhor desempe-
nho cognitivo, maior satisfação 
e bem-estar com a vida, per-
manecendo independentes em 
suas atividades diárias. Hoje 
com 82 anos, o professor do 
Departamento de Engenharia 
de Produção da UFPB, Antô-
nio Souto, aposentou-se em 
1992,  motivado pela ameaça 
aos servidores públicos no go-
verno de Fernando Collor. Ele 
relembra que teve síndrome 
de abstinência da sala de aula, 
então, decidiu tornar-se pro-
fessor voluntário da institui-
ção. “Me aposentei aos 56 anos 
de idade por medo de perder 
os benefícios adquiridos na 
época. Fiquei um ano ajudando 
na pró-reitoria de graduação 
mas, continuei dando aula no 
curso de Engenharia de Segu-
rança do Trabalho. Além das 
aulas, orientei os alunos de 
iniciação científica (Pibic) e 
da pós- graduação. Apenas em 
2018, decidi reduzir o ritmo 
e ministrar aulas apenas aos 
alunos de graduação, pois, a 
responsabilidade é menor“, 

Voluntariado na terceira idade
Para o gerontólogo e psicólogo 

Fabrício Oliveira, o trabalho volun-
tário além de preencher a ociosi-
dade provocada pela ausência de 
rotina faz com que as pessoas da 
terceira idade sintam-se úteis à 
sociedade. “É preciso ressignificar 
esta etapa da vida. Muitos de-
dicam-se ao trabalho voluntário 
para manter o equilíbrio mental em 
perfeito estado, pois a ociosidade, 
tende a desencadear transtornos 
psicológicos como ansiedade e 
depressão. Deste modo, criar laços 
afetivos com outras pessoas ajuda 
a preencher o vazio deixado pelos 

amigos do trabalho. Essa sensação 
tem que ser compensada de algu-
ma forma, através de atividades 
que proporcionem bem-estar e 
produtividade, seja na realização 
de um sonho antigo, uma viagem, 
o trabalho voluntariado, a prática 
de exercícios físicos, compromissos 
religiosos ou até o aprendizado de 
uma nova habilidade”, ressaltou.

Por fim, o especialista enfatiza 
que a sociedade tem preconceito 
com o idoso que tenta se manter 
no mercado de trabalho. “No 
Brasil, a sociedade e as grandes 
empresas apagam de suas folhas 

de pagamentos as pessoas que 
passam dos 50 anos e assim por 
diante, há também o estigma 
que a pessoa idosa não é capaz o 
suficiente de produzir alguma ati-
vidade laboral. Não temos políticas 
públicas que incentivem os empre-
sários a admitirem pessoas acima 
de 60 anos. Esta falta de oportu-
nidade no mercado de trabalho 
é muito perigoso para a saúde 
mental desses idosos, pois, podem 
entrar em um estado depressivo 
que posteriormente podem desen-
volver alguma demência”, concluiu 
Fabrício Oliveira.

explicou. Emocionado, Antô-
nio Souto revela ser gratifican-
te perceber o reconhecimento 
do departamento do curso e 
dos alunos. “Muito bom esse 
reconhecimento e poder ter 
contribuído na formação de 
tantos alunos mesmo aposen-
tado. Sentir-se útil e proativo 
é o segredo de um envelheci-
mento saudável”, disse.

A Reforma da Previdên-
cia aprovada no governo de 
Jair Bolsonaro é outro fator 
que ocasionou a antecipação 
da aposentadoria de muitos 
idosos, com receio de perder 
direitos constitucionais adqui-
ridos e retirando uma parcela 
considerável de pessoas da 
força de trabalho, considera-
das ativas. 

Foto: Jefferson Peixoto

Idosos que permanecem ativos 
após a aposentadoria ou realizam 
trabalhos voluntários apresentam 
melhor desempenho cognitivo

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com 
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Alguns livros estão inconclusos. 
Assim ficarão. Comecei vários, desde 
quando morava numa simpática pensão 
na Rua do Catete, no Rio de Janeiro. Tra-
balhei no Banco Nacional da Habitação e 
na TV Tupi.
       Me tornei torcedor do Fluminense e 
conheci a sede do clube, nas Laranjeiras, 
levado pelo dono da pensão, Odilon. 
Chorei vendo “A grande cidade”, de Cacá 
Diegues, com Anecy Rocha, irmã de 
Glauber, de quem ficaria muito amigo. 
Cheguei a morar no apartamento que 
Anecy dividia com Walter Lima Jr. 
       Conheci o cineasta Claude  Lelouch, 
o diretor de “Un homme, une femme”, 
que veio ao Brasil para o lançamento 
desse filme. 
       Matava saudades vendo aviões de-
colando e pousando no Santos Dumont, 
aeroporto no centro do Rio. Descobri 
novas maneiras de fazer sexo e atraves-
sei diversas vezes o Aterro do Flamengo 
com mil idéias na cabeça e nenhuma 
câmera na mão.
        A maior revolução aconteceu quando 
entrei num barzinho da Galeria Condor, 
no Largo do Machado. O carinha do bar 

Qual o mais importante: modernismo ou tropicalismo?
me conhecia, tinha passado uma semana 
em Nova York e botou no som uma fita 
cassete que me deixou entre alucinado e 

estático no primeiro minuto. “Quem é?”. A 
resposta mais mágica que todas as futuras 
imagens de “Matrix”: “É Jimi Hendrix. O 
cara não ‘tá sobrando pra ninguém em 
Nova York”. Em minha vida, nada mais 
seria como antes, pois meu coração pul-
sava pressentindo que seis seriam eterna-
mente nove. Posteriormente, fiz um show 
em João Pessoa cujo subtítulo saíria daí: 
“Puxa-puxa (If six was nine)”.

        São cinqüenta e cinco anos de estrada, 
desde aquela noite em que “Hey Joe”, com 
Hendrix, fez a diferença na parte roqueira 

de meu coração. 

  nnnnnnnnnn
 
       O primeiro livro 
inconcluso: “A louca 
guerra número 20”.
       Esse teve capítulos 
escritos ao som dos 
Beatles. Os vizinhos de 
quarto não reclamavam; 
a única perturbapão era 
uma cadela que ficava 
farejando a porta. Não 
consegui criar um final 
para a trama em que me 

sentia bem mais escrevendo um roteiro 
para Godard do que um romance com 
princípio, meio e fim. 
        O tempo era curto, apesar de longo e 
brabo, e mesmo não estando (ainda) em 
nenhuma forma de clandestinidade, tinha 
de manter precauções, inclusive nas cartas 
enviadas à Paraíba. 
        Aos 20 anos de boy, já tinha lido de 
Sartre a Politzer e decidido nunca ser um 

tiranossauro nas esquerdas. O Terceiro Mundo 
estava completamente em transe ideológico e 
sonhava com um desejo: a verdadeira revolução.
        Isso me faria assimilar em toda a profun-
didade, três anos depois, os “discursos” de 
Gilberto Gil em “Questão de ordem” e Cae-
tano Veloso em “É proibido proibir”. Me faria 
co-redigir o texto final do manifesto tropical-
ista “Inventário do feudalismo cultural” nor-
destino, lançado em Olinda; me faria entrar 
na clandestinidade durante um ano; me faria 
colaborar com a fundação do PT na Paraíba e 
presidir a Associação Paraibana de Imprensa, 
de 1983 a 85, além de coordenar no Estado o 
movimento das Diretas-Já; e gravar, em 1991, 
o disco-mix “Sociedade dos poetas putos”, 
num contraponto à “nova” estética-do-gibão, 
que se insinuaria como tentativa de barrar 
o que tudo de instigante pudesse aparecer, 
como foi o caso da cultura do “hip hop”. 
       Sobre o tropicalismo? De Chico Pereira ao 
saudoso Belchior, é o livro que mais me cobram. 
Este vai sair, sim. Ficou praticamente pronto. 
Mas, ainda estou fazendo rigorosas revisões 
sobre o assunto. 
        Até porque não cheguei a uma conclusão 
sobre qual movimento foi mais importante 
e revolucionário para a cultura brasileira: o 
modernismo ou o tropicalismo.
.
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“Bônus covid”
Augusto Aras vai ao STF tentar barrar bonificação de 
R$ 1 mil para procuradores e promotores do Mato Grosso 
gastarem com a própria saúde. Página 14
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Azevêdo e gestores da Região Metropolitana de JP criam grupo de trabalho que estuda ampliação de medidas restritivas

O governador João Azevê-
do (Cidadania) se reuniu ontem 
com os prefeitos de cinco cida-
des da Região Metropolitana de 
João Pessoa, quando foi estabe-
lecida a criação de um grupo de 
trabalho que se reunirá a partir 
de hoje para discutir a possível 
ampliação de medidas restriti-
vas, caso os índices de isolamen-
to social se mantenham em que-
da nos próximos dias.

A Grande João Pessoa con-
centra 70% dos casos confir-
mados de coronavírus na Pa-
raíba. De acordo com o boletim 
divulgado anteontem, a capital 
paraibana estava com 982 ca-
sos; Santa Rita, 162; Cabedelo, 
75; Bayeux, 59; e Conde, 19. Os 
municípios atingem, no máximo, 
um índice de 45% de isolamento 
social, percentual abaixo do esti-
mado pelas autoridades de saú-
de para conter a propagação do 
coronavírus.

Participaram do encontro os 
prefeitos de João Pessoa, Luciano 
Cartaxo (PV); de Bayeux, Berg 
Lima (PL); de Santa Rita, Emer-
son Panta (Progressistas); do 
Conde, Márcia Lucena (PSB); e de 
Cabedelo, Victor Hugo (PRB).

Durante a reunião, os ges-
tores também discutiram a dis-
ponibilidade de leitos de Unida-

Isolamento social é debatido 
entre governador e prefeitos

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

Pelas Prefeituras

Política em Movimento

Justiça & Adjacências 

‘Isolamento Seguro’ 
A Secretaria de Políticas Públicas para as 
Mulheres (SPPM) está disponibilizando no 
site da Prefeitura de João Pessoa (PMJP) 
– www.joaopessoa.pb.gov.br – a cartilha 
‘Isolamento Seguro’. O objetivo é orientar 
a população em geral, em especial as mu-
lheres, de como proceder em caso de vio-
lência, quais serviços podem utilizar de 
forma segura, além de outras dicas, prin-
cipalmente neste período de isolamento 
social devido à pandemia do coronavírus.

Idosos e microcefalia 
O prefeito de João Pessoa, Luciano Car-
taxo (PV), autorizou mais de R$ 1 milhão 
em apoio a instituições de acolhimento de 
idosos de longa permanência e para enti-
dades que auxiliam crianças com micro-
cefalia. Os recursos serão empregados em 
medidas que reforcem o isolamento social 
e ajudem na adoção de ações preventivas 
ao novo coronavírus. As instituições sele-
cionadas que cuidam de idosos irão rece-
ber R$ 850 mil: Lar da Providência, Aspan, 
Vila Vicentina e Nosso Lar. 

PRTB mais à direita 
O PRTB, comandado na Paraíba pelo depu-
tado estadual Eduardo Carneiro, fala em 
candidatura própria na disputa pela pre-
feitura de João Pessoa, mas não descarta a 
possibilidade de apoiar outras candidatu-
ras. O deputado, é pré-candidato a prefei-
to pela legenda, mas diz esperar marchar 
unido com os outros nomes já lançados, a 
exemplo de Nilvan Ferreira (MDB) e Wal-
ber Virgulino (Patriotas), que integram o 
mesmo bloco sintonizado com a direita do 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Prevenção a desaparecidos 
O Fórum Interestadual Permanente 
de Prevenção ao Desaparecimento de 
Crianças e Adolescentes da Paraíba (Fica
-PB) promoverá na segunda-feira (11), 
das 14h às 16h, um seminário online 
(webinar), que abordará o tema ‘Traba-
lhando a prevenção no desaparecimento 
de crianças e adolescentes’. Com apoio 
do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), 
o evento será realizado por meio da pla-
taforma online Zoom. O evento também 
tem o apoio da Escola Superior da Ma-
gistratura (Esma-PB) e do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB).

Suspensão de pagamentos 
A 4ª Vara da Justiça Federal na Paraíba 
determinou a suspensão dos pagamen-
tos referentes ao contrato de subem-
préstimo da Prefeitura de Campina 
Grande com a União e a CEF, no âmbito 
do Programa Nacional de Apoio à Ges-
tão Administrativa e Fiscal dos Municí-
pios Brasileiros. Em sua decisão, o juiz 
federal Vinícius Costa Vidor considerou 
a situação causada pela pandemia, que 
implicou em situação de calamidade e 
em despesas extraordinárias à gestão. 
Dessa forma, os R$ 4 milhões que seriam 
pagos deverão ser convertidos em medi-
das de prevenção à covid-19. 

Direito das gestantes 
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) 
expediu recomendação à Secretaria Mu-
nicipal da Saúde de Campina Grande e às 
direções dos hospitais e maternidades 
Isea, Clipsi e FAP, localizados no municí-
pio, para que seja elaborado e aplicado 
um protocolo visando resguardar o di-
reito das gestantes e puérperas, durante 
a pandemia da covid-19 e evitar que es-
sas pacientes sejam contaminadas com 
o novo coronavírus.

João Azevêdo: “Reunião foi muito importante para entender o que cada município está realizando e operacionalizar ações conjuntas”

des de Terapia Intensiva (UTI) 
e de enfermaria e a ampliação 
de testagem da população, com 
a montagem de pontos de drive 
thru em locais estratégicos de 
cada município. De acordo com o 
governador João Azevêdo, cerca 
de 110 mil testes rápidos estarão 
chegando a partir de hoje, o que 
permitirá uma melhor estratégia 

na tomada de decisão, voltada ao 
enfrentamento do coronavírus, 
de acordo com o perfil epidemio-
lógico do estado.

Também foram debatidas 
questões referentes à contrata-
ção de profissionais de Saúde, 
funcionamento de feiras livres e 
a suspensão do funcionamento 
da balsa Cabedelo-Lucena nos 

fins de semana para evitar o au-
mento de casos na região.

“Essa reunião foi muito im-
portante para entender o que 
cada município está realizando e 
operacionalizar ações conjuntas, 
identificar problemas e, até mes-
mo, endurecer medidas, caso o 
isolamento social não seja cum-
prido”, avaliou o governador.

Foto: Secom-PB

Em um balanço preliminar, a 
Justiça Eleitora na Paraíba reali-
zou quase 50 mil atendimentos a 
eleitores procurando regularizar 
seus títulos para poder votar nas 
eleições de outubro deste ano. 
O prazo para a regularização do 
documento terminou à meia-
noite da última quarta-feira (6). 
Devido à pandemia do novo co-
ronavírus, o atendimento ao pú-
blico ocorreu via internet.

O balanço preliminar foi di-
vulgado ontem pela coordena-
dora da Corregedoria do Tribu-
nal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), Vanessa do Egypto, ao 
prever que, de posse desses da-
dos, até o final do próximo mês 

o TRE-PB poderá anunciar com 
exatidão o eleitorado da capital e 
do Estado habilitado para votar 
nas eleições municipais de 4 de 
outubro.

Ela explicou que, nesses da-
dos preliminares, ainda faltam 
as mensagens sem protocolo 
“TítuloNet” as das via WhatsApp. 
Segundo ela, cada atendimento 
foi uma operação do cadastro 
que foi realizada: alistamento, 
transferência ou revisão, pois 
os atendimentos de orientação 
foram despachados, mas não 
foram computados e ocorreram 
por telefone.

Regularização da situação 
eleitoral, segundo Vanessa do 
Egypto, é o termo genérico para 
definir que o eleitor solicitou e 
foi atendido em alguma opera-

ção do cadastro eleitoral. Por 
exemplo: uma pessoa completou 
18 anos, precisa votar e ainda 
não tinha ainda o título. Solici-
tou, então ficou computado que 
ela regularizou a sua situação 
eleitoral. 

Além desses casos, confor-
me a coordenadora da Correge-
doria Eleitoral, têm os casos de 
pessoas que moravam em um 
município, votavam em outro 
e solicitou transferência, assim 
também como outras que não 
votaram no pleito passado e que 
precisavam  se acertar com a Jus-
tiça Eleitoral.

Ela considerou que apesar 
das dificuldades enfrentadas 
pela diferença do momento, com 
pandemia que prejudica o aten-
dimento presencial, os trabalhos 

se deram a contento, tanto pela 
estrutura remota que pode se 
montar de março pra cá, quanto 
também pelo fato de o eleitor ter 
atendido o chamamento do Tri-
bunal Regional Eleitoral.

“Servidores tiveram estru-
turas de trabalho montadas em 
casa, telefones e atendentes fo-
ram ampliados e, entre outras 
providências, e, por último, veio 
o serviço via WhatsApp apro-
vado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE)”, lembrou ela, 
ao destacar que tudo isso teve 
o esforço concentrado de todo 
o Tribunal Regional Eleitoral, 
especialmente da parte do pre-
sidente e do corregedor-geral, 
os desembargadores José Ricar-
do Porto e Joás de Brito Pereira, 
respectivamente.

Tribunal Regional Eleitoral na Paraíba 
registra atendimento a 50 mil eleitores
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Novo coronavírus

Deputado pede intensificação de ações 
nas barreiras sanitárias na divisa com PE

O deputado estadual Bran-
co Mendes (Podemos) encami-
nhou requerimento ao secretá-
rio estadual da Saúde, Geraldo 
Medeiros, para que sejam ado-
tadas novas medidas na bar-
reira sanitária de combate ao 
novo coronavírus na divisa 
entre a Paraíba e o estado de 
Pernambuco, localizada na BR-
101, nas proximidades das cida-
des de Pedras de Fogo, Alhan-

dra, Conde, Caaporã e Pitimbu.
O requerimento, já apro-

vado por unanimidade pela As-
sembleia Legislativa da Paraíba, 
visa intensificar as ações nesse 
trecho da rodovia para que se-
jam evitadas novas contamina-
ções entres os moradores dos 
cinco municípios paraibanos. 
“Nossa preocupação é porque 
sabemos que Pernambuco e 
toda a Região Metropolitana de 
Recife vem passando por uma 
situação muito pior do que a 
registrada na Paraíba”.

“Não podemos permitir a 
expansão ainda maior do vírus 
entre os paraibanos dessas ci-
dades que ficam na divisa dos 
dois estados”, alertou Branco 
Mendes, ao acrescentar a ne-
cessidade de “mais ações que 
protejam os paraibanos de se 
contagiar ainda mais com essa 
doença assustadora”, explicou 
Branco Mendes.

Atualmente, a Agência Es-
tadual de Vigilância Sanitária 
(Agevisa) vem realizando a 
desinfecção dos pneus, maça-

netas e portas de todos os veí-
culos que passam pela divisa 
entre os dois estados. Porém, 
essas ações só ocorrem das 8h 
às 17h e com isso os carros que 
passam no período da noite po-
dem acabar contribuindo para 
a circulação do vírus.

Por isso a preocupação de 
Branco Mendes solicitando a 
ampliação de ações da Secre-
taria Estadual da Saúde que 
possam contribuir para barrar 
a chegada de mais vírus da co-
vid-19 nas cidades paraibanas.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com
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Aras tenta barrar, no Supremo, 
“bônus covid” para procuradores
Ajuda de custo de R$ 1 mil foi criada no MT e também entrou na mira do Conselho Nacional do Ministério Público

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, de-
cidiu entrar com uma ação 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) para barrar uma “ajuda 
de custo” de R$ 1 mil criada 
para procuradores e promoto-
res do Mato Grosso desembol-
sarem gastos com a própria 
saúde. O benefício, apelidado 
de “bônus covid”, também já 
entrou na mira do Conselho 
Nacional do Ministério Públi-
co (CNMP).

Na avaliação de Augusto 
Aras, o pagamento do “bônus 
covid” agrava a crise fiscal e 
afeta negativamente as “recei-
tas estaduais em uma conjun-
tura de queda de arrecadação 
tributária, em decorrência dos 
impactos econômicos do surto 
de epidemia nacional do novo 
coronavírus”.

O benefício foi criado 
pelo procurador-geral de Jus-
tiça do Estado de Mato Gros-
so, José Antônio Borges Pe-
reira. No caso de servidores 
(efetivos e comissionados), o 
valor do “bônus covid” será 
de R$ 500. Para procuradores 
e promotores, o benefício é o 
dobro - salta para R$ 1 mil. O 
impacto da medida aos cofres 
públicos pode chegar a R$ 
680 mil por mês.

Conforme as regras fixa-
das por Pereira, o beneficiário 
deverá apresentar a cada 12 
meses a comprovação dos gas-
tos, por meio da apresentação 
de boletos bancários ou notas 
fiscais emitidas por planos ou 
seguros de saúde.

Críticas
Para o procurador-geral 

da República, no entanto, be-
nefícios dessa natureza só de-
vem ser pagos para compen-
sar “despesas efetuadas no 
exercício do cargo, de que são 
exemplo clássico as diárias e o 
transporte para cobrir os cus-
tos de deslocamento no inte-
resse do serviço”, o que não é 
o caso do “bônus covid”.

“Pagamento de plano de 
saúde, no entanto, é despesa 
ordinária com saúde, não rela-
cionada com o efetivo exercí-
cio do cargo público. Não pode 
ser indenizado, portanto, ao 
servidor ou a agente público 
que receba pelo regime cons-
titucional do subsídio”, obser-
vou Aras.

O procurador-geral da 
República também aponta que 
o “bônus covid” gera desigual-
dade entre distintos órgãos do 
MP brasileiro, “na medida em 
que os membros de uns Es-
tados recebem determinadas 
vantagens e outros não”.

Outro lado
Em nota, o MP de Mato 

Grosso alega que os recursos 
já estavam previstos no or-
çamento deste ano. “Ou seja, 
não se trata de um dispêndio 
financeiro sem lastro orça-
mentário que venha a exigir 
o aporte de suplementações 
ou remanejamento orçamen-
tário, e estava planejado antes 
mesmo da pandemia”, informa 
a instituição

Segundo o MP-MT, como 
o Congresso discute o conge-
lamento de salários de ser-
vidores públicos das esferas 
federal, estadual e municipal, 
a “ajuda de custo teve que ser 
regulamentada agora”.

Rafael Moraes Moura 
Agência Estado

Marieta Cazarré
Agência Brasil

A partir das 22h de on-
tem, 5,5 milhões de chilenos 
entrarão em quarentena 
total por, pelo menos uma 
semana. Na região metro-
politana da capital, Santiago 
do Chile, a medida afetará a 
vida de 4,8 milhões de pes-
soas, o que representa cerca 
de 70% da população local. 
O confinamento obrigatório 
é o maior determinado pe-
las autoridades sanitárias 
chilenas desde o início da 
pandemia.

Os cidadãos não pode-
rão ir ao trabalho nem rea-
lizar atividades em locais 

públicos. na quinta-feira (7), 
longas filas se formaram em 
supermercados, farmácias e 
bancos, resultado da preo-
cupação da população em se 
abastecer para a quarentena. 
No entanto, um comunicado 
divulgado pelo ministério da 
Saúde pede tranquilidade e 
afirma que o país não sofre 
risco de desabastecimento 
de alimentos e itens básicos.

Para sair de casa, os ci-
dadãos terão que apresentar 
licenças temporárias indivi-
duais. Para trabalhar, é ne-
cessário um salvo conduto. 
A Região Metropolitana da 
capital concentra mais de 
80% dos casos de covid-19 
no Chile.

O país, que tem uma po-
pulação de 18,7 milhões de 
habitantes, registra 25.972 
casos confirmados da doen-
ça e 294 mortes. Em relação 
aos exames de confirmação 
diagnóstica por PCR, o país 
havia realizado, até a últi-
ma quarta-feira (6), mais de 
232 mil testes, o que signifi-
ca 11.618 testes de PCR por 
milhão de habitantes.

No Chile, já há 13 ci-
dades sob o regime de qua-
rentena. A partir de hoje 
somam-se a elas outras 12, 
totalizando 25 localidades da 
região metropolitana. Ñuñoa 
é a única comuna na região 
metropolitana de Santiago 
que não está em quarentena.

Chile decreta confinamento
obrigatório para 5,5 milhões

Polêmica sobre inquérito

Generais se dizem atacados
como bandidos por ministro
Tânia Monteiro
Agência Estado

Os ministros milita-
res do governo se dizem 
ofendidos com a decisão 
de Celso de Mello, minis-
tro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), de ordenar 
que os depoimentos dos 
generais Augusto Heleno, 
do Gabinete de Segurança 
Institucional, Walter Braga 
Netto, da Casa Civil, e Luiz 
Eduardo Ramos, da Secre-
taria de Governo, sejam to-
mados até por “condução 
coercitiva” ou “debaixo de 
vara”. Eles são testemunhas 
no inquérito na Corte que 
apura as acusações de Sér-
gio Moro, ex-ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
de possível interferência do 
presidente Jair Bolsonaro 
na Polícia Federal.

A equipe de generais 

que auxilia Bolsonaro ava-
lia que, embora os termos 
usados pelo ministro da 
Corte sejam jurídicos, a 
redação do texto foi “des-
respeitosa” e “desneces-
sária” na referência a eles, 
destaca o jornal O Estado 
de S. Paulo. Interlocutores 
do Planalto ouvidos pelo 
Estadão reiteraram que 
Celso não levou em conta 
a trajetória de três mili-
tares do mais alto posto 
do Exército, considerados 
pessoas “acima de quais-
quer suspeitas”.

A decisão atinge tam-
bém, no entanto, testemu-
nhas civis e integrantes da 
PF, como a deputada fede-
ral Carla Zambelli (PSL-SP) 
e os delegados Ricardo 
Saadi, Carlos Henrique de 
Oliveira Sousa, Alexandre 
Saraiva, Rodrigo Teixeira, 
Alexandre Ramagem Ro-

drigues e Maurício Leite Va-
leixo - este último, ex-dire-
tor da instituição e um dos 
pivôs da crise entre Moro e 
Bolsonaro.

O clima é de desconfor-
to no Palácio e nas Forças 
Armadas. Oficiais da ativa e 
da reserva de fora do gover-
no fizeram coro e disseram 
que se sentiram atingidos e 
tratados como “bandidos”. 
Na Presidência, a decisão 
do ministro Celso de Mello 
foi discutida anteontem, em 
reunião no Palácio.

Chegou-se a pensar em 
uma reação às expressões 
usadas pelo decano, mas 
a turma do “deixa disso” 
amenizou a situação. O en-
tendimento no Planalto foi 
de que não se tratava de um 
caso do Ministério da Defe-
sa e dos comandos milita-
res, mas de “ministros da 
Presidência”.

Aras disse que esse tipo de benefício só deve ser pago para compensar despesas efetuadas no exercício do cargo

Foto: Agência Brasil

Carne mais barata

Alberto Madeira Neto
Acilino

Com o avanço do Covid-19 para as áreas periféri-
cas das grandes cidades brasileiras, as mortes recaem 
sobre um extrato populacional, sobretudo de favela-
dos composto, na grande maioria, de pretos, mestiços 
e pobres. Contudo esta situação de genocídio é antiga 
e se arrasta há muito, a cultura da violência sempre 
impactou na realidade dopaís de maior população ne-
gra do mundo fora da África, qual seja o Brasil.

Em matéria veiculada na grande imprensa bra-
sileira, sobre o Atlas da Violência 2017, lançado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e 
o pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 
05.06.2017, consta a triste realidade de que homens, 
jovens, negros e de baixa escolaridade são as princi-
pais vítimas de mortes violentas no país. A população 
negra corresponde a maioria (78,9%) dos 10% dos 
indivíduos com mais chances de serem vítimas de ho-
micídios”.

Para Daniel Cerqueira, pesquisador do IPEA, há no 
Brasil, uma licença para matar, desde que isso aconte-
ça fora das áreas nobres das cidades, para isto foram 
criadas as milícias. Em 2015, a taxa de mortes entre 
15 e 29 anos para cada grupo de 100 mil jovens foi de 
60,9. Se apenas homens jovens negros forem levados 
em conta, este indicador aumenta para 113,6 – a taxa 
geral por 100 mil habitantes foi de 28,9.

O estudo ainda revela que o aumento da violência 
contra a população negra também foi observado nos 
dados de morte de mulheres. Em 2015, 4.621 mulhe-
res foram assassinadas no Brasil, o que corresponde 
a uma taxa de 4,5 mortes para cada 100 mil mulhe-
res. Enquanto a taxa de homicídios de mulheres não 
negras diminuiu 7,4%, entre 2005 e 2015, o indica-
dor equivalente para as mulheres negras aumentou 
22,0%. 

O mais estarrecedor é que tal genocídio do povo 
negro no Brasil, noutras palavras menos suavizante, 
respeita a falta de investimento em educação prin-
cipalmente e ao próprio racismo estrutural no país. 
Isto vale dizer que a questão educacional é primor-
dial. Contudo, o crime nas cidades afeta o proces-
so de crescimento econômico. Os pesquisadores do 
IPEA salientam que “o crescimento econômico via 
mercado de trabalho faria diminuir a taxa de crimes. 
A cada 1% a menos na taxa de desemprego, a taxa de 
homicídio diminuiu algo em torno de 2,1%. A crise 
estrutural já vinha incentivando o crime em várias 
unidades federativas”.

É posto se verificar que apesar do avanço em in-
dicadores socioeconômicos e da melhoria das condi-
ções de vida da população entre 2005 e 2015, como 
afirma o relatório, continuamos uma nação extre-
mamente desigual, que não consegue garantir a vida 
para parcelas significativas da população, em espe-
cial à negra.

A morte de jovens negros brasileiros em escala 
superior à totalidade das mortes em países em guer-
ra representa um prejuízo incalculável para a econo-
mia nacional. Não bastassem as contradições de um 
país gigante e atrapalhado no cenário internacional, 
seja no plano econômico, seja no plano político e mais 
atrapalhado ainda no campo diplomático. A pandemia 
(e pós-pandemia) do novo coronavirus agrava ainda 
mais a situação da população pobre brasileira e que 
depende do sistema público de saúde. 

Vidas ceifadas por mortes violentas, famílias 
destroçadas diante da falta de perspectivas mínimas 
de sobrevivência, atingem em cheio o povo negro e 
mestiço brasileiro. Na atualidade, a dita pandemia 
desvela as marcas profundas deixadas pela escravi-
dão negra no Brasil, e que nas palavras de Joaquim 
Nabuco: a escravidão provocou profundas feridas na 
nacionalidade brasileira, deixando sequelas que até 
hoje refletem em nossa ordem econômica, política e 
cultural.

Diante das passadas e presentes violências e a 
pandemia do Covid-19, o que tem a população afrodes-
cendente brasileira a comemorar?  Na verdade, vale 
chorar a morte indigna dos que se foram e a certeza 
que fica no canto dolorido e sincero de Elza Soares 
quando afirma que “a carne mais barata do mercado 
é a carne negra”.

Uma infâmiadupla: o peso da herança histórica e 
o desgoverno Bolsonaro.

amadeiraneto@gmail.com



A International Board 
(IFAB, na sigla em inglês), 
órgão que faz a gestão das 
regras do esporte, aprovou 
ontem, de forma temporá-
ria, uma proposta feita pela 
Fifa para a retomada dos 
jogos de futebol em meio à 
pandemia do novo corona-
vírus. As equipes poderão 
fazer cinco substituições 
por jogo, em três momentos, 
tendo em vista a proteção 
dos jogadores devido à crise 
causada pela covid-19.

"Como o futebol está 

considerando a retomada 
das competições pelo mun-
do após a pandemia de co-
vid-19, o IFAB concordou 
em fazer uma alteração 
temporária às Leis do Jogo, 
com base na proposta feita 
pela Fifa para proteger o 
bem estar do jogador", in-
formou o órgão em um co-
municado oficial divulgado 
ontem, após uma reunião 
por videoconferência.

Esta alteração pontual e 
temporária vai entrar ime-
diatamente em vigor e será 

aplicada nas competições 
que estejam previstas para 
ser concluídas até 31 de de-
zembro de 2020, quer sejam 
as que serão retomadas ou 
as iniciadas nesse período.

"O IFAB aprovou a pro-
posta da Fifa de introduzir 
uma alteração temporária 
à 'Lei 3 - Os jogadores', que 
vai permitir um máximo de 
cinco substituições a serem 
feitos por equipe. No entan-
to, cada time só poderá fa-
zer as substituições em três 
momentos, que também po-

dem ser feitas ao intervalo", 
detalhou a Fifa em sua nota 
oficial divulgada após a reu-
nião da International Board.

O Campeonato Ale-
mão, que volta no próximo 
dia 16, já poderá usar as 
substituições. No mesmo 
comunicado, a Fifa ressalta 
que a aplicação das cinco 
substituições fica a critério 
da organização das compe-
tições, federações ou ligas, 
tal como o recurso ao VAR 
(árbitro de vídeo). "Em re-
lação às competições com 

recurso do VAR, estas po-
dem cessar a sua utilização 
na retomada, ficando ao 
critério de cada organiza-
dor", admitiu a entidade.
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Protocolo será seguido quando o futebol inglês retomar as suas atividades e pode se estender por 12 meses

Comemoração de gols sem
abraço dos companheiros

A Premier League pode 
proibir que os jogadores 
comemorem gol em grupo, 
troquem de camisa depois 
dos jogos e cuspam no gra-
mado, como parte do novo 
protocolo para a retomada 
do Campeonato Inglês, se-
gundo publica o jornal “The 
Telegraph”, na sua edição da 
última quinta-feira.

De acordo com o veícu-
lo, as medidas seriam apli-
cadas nos jogos restantes da 
temporada que foi suspensa 
em março, mas também po-
deriam persistir por mais 12 
meses, como forma de evitar 
a propagação da covid-19, a 
doença provocada pelo novo 
coronavírus.

Os clubes que partici-
pam da competição aguar-
dam a divulgação pelo pri-
meiro-ministro do Reino 
Unido, Boris Johnson, sobre 
o relaxamento de medidas de 
contenção do patógeno.

Após anúncio do chefe de 
governo, os participantes da 
competição e os representan-
tes da Premier League, discu-
tirão na próxima segunda-fei-
ra a forma de voltar o futebol 
de elite, no início de junho.

Entre outras adaptações 
propostas para a disputa do 
Inglês, estão a realização de 
jogos em campos neutros, a 
redução da duração das par-

Agência EFE

Rafael Nadal critica o rival Djokovic

UFC decide retomar as competições

F-Indy começa
em 6 de junho

Mbappé anunciado como artilheiro do Campeonato Francês

Muito afetado em seu calendário por 
conta da pandemia do novo corona-
vírus, o tênis busca alternativas para 
retomar a sua temporada. Uma delas é 
os tenistas se vacinarem de forma obri-
gatória para poderem voltar a entrar 
em quadra e disputar competições pelo 
mundo afora. O sérvio Novak Djokovic, 
líder do ranking da ATP, já declarou ser 
contrário a essa ideia e foi criticado por 
um de seus maiores rivais, o espanhol 

Rafael Nadal. O atual número 2 vê a 
situação bem menos problemática. "É 
uma questão de seguir as regras", re-
sumiu o tenista em entrevista ao jornal 
espanhol La Voz de Galicia. "Cada um é 
livre, mas se você participa de um circui-
to, talvez tenha que se sujeitar a regras 
impostas. Se a vacinação for obrigatória 
e para proteger todos, Djokovic terá que 
ser vacinado se quiser continuar jogan-
do tênis no mais alto nível", observou.

Com todas as competições parali-
sadas ou canceladas, o UFC deu o 
pontapé inicial para a retomada do 
esporte. Parado desde o dia 14 de 
março, quando realizou um evento 
em Brasília, a organização escalou 
alguns de seus lutadores para se en-
frentarem neste sábado em Jackson-
ville, na Flórida. O evento de número 
249 vai contar a participação de três 
brasileiros, entre eles está Fabrício 

Werdum, que retorna ao octógono 
após dois anos cumprindo suspensão 
por doping. Em entrevista ao Estado, 
o ex-campeão dos pesados comenta 
sobre as medidas de segurança pro-
postas pelo UFC. Entre elas está a 
realização de testes para covid-19 no 
local. "Vamos fazer todos os exames. 
Eles sempre tiveram muito cuidado 
com a gente e agora não vai ser di-
ferente", disse.

A organização da Fórmula Indy 
anunciou na última quinta-feira 
que a temporada 2020 terá início 
no dia 6 de junho, com a etapa 
do Texas, nos Estados Unidos. O 
campeonato deste ano deveria ter 
começado em março, mas acabou 
sendo adiado em razão da pande-
mia do novo coronavírus. Em razão 
do grave problema de saúde, a 
abertura terá cuidados especiais. 
A etapa não contará com público 
nas arquibancadas e será toda 
realizada em apenas um dia, com 
treinos livres, treino classificatório 
e a própria corrida no dia 6.
Principal dirigente da Indy, Jay 
Frye garantiu que a etapa será 
segura para pilotos e equipes. 
Segundo ele, a organização da ca-
tegoria trabalhou em parceria com 
autoridades de saúde para plane-
jar a realização da prova.

O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, foi anunciado na última quinta-feira como artilheiro da edição de 2019-2020 
do Campeonato Francês, pela liga que organiza a competição, exatamente uma semana após o encerramento precoce da tempo-
rada, decorrente da pandemia da covid-19. O jovem francês, de 21 anos, repetiu o prêmio obtido um ano atrás, ao levar a melhor 
em desempate com o compatriota Wissam Ben Yedder, do Monaco. Ambos marcaram 18 gols e distribuíram cinco assistência 
durante a disputa, mas o astro da equipe da capital ficou na frente por balançar menos vezes a rede em cobrança de pênaltis 
(zero, contra três do concorrente). Neymar, com 14 gols, ficou na quinta posição.

Curtas
Foto: Divulgação/PSG

Foto: Divulgação/Fifa

tidas, a permissão de mais al-
terações, entre outras.

Barcelona
Dois dias depois de to-

dos os jogadores realizarem 
testes de covid-19, o elenco 
do Barcelona treinou ontem, 
pela primeira vez no seu CT 
em quase dois meses, com 
a primeira atividade sendo 
individual, como parte do 
plano de quatro fases da La-
Liga, a organizadora do Cam-
peonato Espanhol, para a re-
tomada dos jogos depois da 

flexibilização das medidas do 
governo para conter a pande-
mia do novo coronavírus.

O craque argentino Lio-
nel Messi estava entre os que 
foram vistos no complexo de 
treinamento Joan Gamper, em 
Barcelona, realizando exer-
cícios individuais de drible e 
corrida. Todos os jogadores 
treinaram, com exceção do 
atacante francês Ousmane 
Dembélé, que está se recupe-
rando de uma lesão muscular 
e não está registrado para jo-
gar o resto da temporada de-

vido à contratação de Martin 
Braithwaite em fevereiro.

O treinamento indivi-
dual dos jogadores é a segun-
da fase do protocolo detalha-
do pela LaLiga para o retorno 
às atividades do futebol no 
país projetado para evitar 
que os atletas sejam infecta-
dos pelo coronavírus. "Acho 
que é hora de nós, protago-
nistas do futebol, darmos 
um passo adiante", afirmou 
o meia croata Ivan Rakitic em 
entrevista ao jornal espanhol 
Marca. "Temos que tentar fa-

zer as pessoas gostarem de 
futebol novamente, para que 
nós, jogadores, possamos ser 
um exemplo. Dando apoio a 
todos os trabalhadores que 
nos mostraram essa força. E 
eu quero me juntar a isso".

Os jogadores começarão 
a treinar em pequenos grupos 
nas próximas duas semanas e 
seguirão para o treinamento 
completo antes da retomada 
das partidas, que a LaLiga es-
pera ocorrer em junho, embo-
ra ainda não tenha confirma-
do as datas dos jogos.

Foto: Divulgação

Ídolo do futebol bra-
sileiro e mundial, Paulo 
Roberto Falcão é mais um 
Amigo de Boa Vontade 
que está apoiando a ação 
emergencial da LBV em 
favor de famílias em si-
tuação de risco social que 
sofrem com os impactos 
do novo coronavírus.

Em vídeo, ele de-
monstrou seu apoio à 
campanha SOS Calami-
dades e incentivou a so-
ciedade brasileira a fazer 
o mesmo: “A LBV solicita 
doações de alimentos não 
perecíveis e itens de higie-
ne pessoal e de limpeza 
para doar às famílias que 
ela já ajuda bastante e ou-
tras que vivem em comu-
nidades das grandes cida-
des do país. Você ajuda, a 
LBV faz!”. Falcão já vestiu 
a camisa da Entidade ou-
tras vezes, contribuindo 
com as campanhas emer-
genciais e para a manu-
tenção dos programas 
socioeducacionais da Ins-
tituição em todo o Brasil.

Solidariedade
Na Paraíba, a Legião 

da Boa Vontade até o 
momento assistiu 280 fa-
mílias impactando 1.400 
pessoas e continua a con-
tar com a sua ajuda para 
garantir a segurança de 
seus atendidos — pessoas 
que não têm condições de 
se alimentarem adequa-
damente ou de adquirir 
itens básicos de limpeza e 
de higiene.

Em João Pessoa, as 
doações em alimentos e 
material de limpeza po-
dem ser entregues direta-
mente na unidade da LBV, 
localizada à Rua das Trin-
cheiras, 703 – Bairro de 
Jaguaribe. Já em Campina 
Grande/PB, está situada 
à Rua Bráulio Araújo de 
Gusmão, 402 – Bairro Dis-
trito Industrial –, ou aces-
se www.lbv.org.br e faça a 
sua doação.

Falcão apoia
campanha
no combate
à covid-19

LBV

Foto: Divulgação

Paulo Roberto Falcão é mais
um amigo de Boa Vontade

IFAB autoriza cinco substituições num jogo

A Premier League, da Inglatera, pode proibir, na volta do futebol, que jogadores comemorem gols em grupos e troquem camisas após a partida



Botafogo e Treze vêm perdendo recursos da Timemania por conta da covid-19
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Ele nasceu no dia treze de agosto 
do ano de 1964 na próspera e prazero-
sa cidade de Campina Grande, a famosa 
Rainha da Borborema, celeiro de grandes 
jogadores de futebol.  Os seus genitores o 
batizaram como Lauro Carvalho Mendes 
Damasceno, mas o mundo da bola o popu-
larizou como “Lauro”, meio campista que 
desde cedo mostrou bastante intimidade 
com a bola.

Em 1983, Lauro já vestia e suava 
muito a camisa rubro-negra do Campi-
nense Clube, cores que defendeu até o ano 
de 1987, conquistando a taça cidade de 
Campina Grande, competição que foi palco 
de seu primeiro gol como profissional, so-
frido pelo excelente goleiro “Hélio Show”.

Em 1987, o nosso homenageado foi 
negociado com o América Futebol Clu-
be, da cidade de Natal, participando do 
tricampeonato conquistado nos anos de 
1987, 88 e 89. Em seguida, Lauro iniciou 
a sua vida de cigano da bola, jogando 
em equipes como o ABC Futebol Clube, 

também de Natal, Ceará Sporting, de 
Fortaleza, no Centro Sportivo Alagoano 
(CSA), de Maceió, no Treze Futebol Clube, 
de sua Campina Grande, no Botafogo 
Futebol Clube, de João Pessoa, na Asso-
ciação Desportiva Vitória, de Pernambu-
co, no Esporte Clube Pelotas, da cidade 
gaúcha de Pelotas, no Central Sport Club, 
de Caruarú – PE, e, em 1996, defendendo 
novamente o Botafogo Futebol Clube, 
sofreu uma contusão que o obrigou a 
precocemente a abandonar e pendurar as 
suas famosas chuteiras.

Lauro é um dos paraibanos privile-
giados, pois teve a oportunidade de ser 
titular nas três maiores equipes do Estado, 
formando o meio de campo com vários 
jogadores expressivos e que deram muitas 
alegrias aos nossos torcedores.

Quando pendurou as suas disputadas 
chuteiras, Lauro ingressou na faculdade e 
foi cursar  educação física, aliando o seu 
conhecimento prático com o conhecimen-
to teórico científico. Daí em diante surgia 

o professor Lauro Carvalho, treinador que 
se identificou com a base e vem contri-
buindo muito com a garotada do futebol.

Residindo em uma das cidades mais 
verdes do mundo, a nossa querida João 
Pessoa, Lauro fundou uma escolinha de 
futebol, local onde repassa para a garotada 
o seu enorme conhecimento, adquirido 
dentro dos gramados e nas salas de aula.

Ele também dirigiu e conquistou 
vários títulos com a equipe sub 20 do Auto 
Esporte Clube, o nosso querido “clube do 
povo”. Mas foi na Maravilha do Contorno, 
por sinal seu último clube como atleta, 
onde ele pode exercer as funções de trei-
nador com mais amplitude e sequência de 
trabalho. No alvinegro da estrela vermelha 
já comandou todas as categorias, a partir 
do infantil, conquistando títulos e forman-
do futuros atletas, inclusive com passagem 
no futebol feminino. Ele hoje tem a res-
ponsabilidade de comandar a categoria do 
sub 17 do Botafogo Futebol Clube.

Para nós torcedores, cronistas e 

desportistas paraibanos ficou a certeza de 
que Lauro Carvalho Mendes Damasceno, o 
popular “Lauro”, escreveu o seu nome com 
tintas douradas e perpétuas na brilhante 
história do futebol paraibano. 

Você se lembra de Lauro?

Foto: Arquivo pessoal

Lauro Carvalho jogou por vários clubes do Nordeste

COmO JOgAr
A Timemania é a loteria para os apaixonados 

por futebol. Além de o seu palpite valer uma bo-
lada, você ainda ajuda o seu time do coração. O 
valor mínimo da aposta é de R$ 3,00.

Você escolhe dez números entre os oitenta 
disponíveis e um Time do Coração. São sorteados 
sete números e um Time do Coração por concur-
so. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar 
o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema es-
colha os números para você (Surpresinha) e/ou 
continuar com o seu jogo por 2 ou 4 concursos 
consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios da Timemania são realizados nas 
terças, quintas e sábados, a partir das 20h.

PremiAçãO
O prêmio bruto corresponde a 46% da arre-

cadação. Dessa porcentagem, é deduzido o pa-
gamento dos prêmios com valores fixos, sendo 
R$ 7,50 para as apostas com o Time do Coração 
sorteado; R$ 3,00 para as apostas com 3 núme-
ros sorteados; e R$ 9,00 para as apostas com 4 
números sorteados.

A pandemia do corona-
vírus também está atingin-
do a arrecadação da Time-
mania, que vem diminuindo 
o número de apostas. Este 
problema vem preocupando 
Botafogo e Treze, que hoje 
fazem parte do grupo II, e 
que recebem anualmente 
um valor que vai de R$ 800 
mil a R$ 1 milhão, só que o 
Treze recebe líquido bem 
menos do que o Belo, porque 
uma quantia é descontada 
para pagamento de dívidas. 
Em termos de colocação, o 
Treze está à frente do Bota-
fogo, desde que foi lançada 
a Timemania em 2007, com 
o objetivo de amortizar as 
dívidas dos clubes junto ao 
Governo Federal. 

 O Belo já amortizou 
a sua dívida total e recebe 
mensalmente um valor de-
positado em sua conta cor-
rente, sem descontos, que 
varia entre R$ 60 mil R$ 90 
mil, segundo o conselheiro 
Raimundo Nóbrega. Já o Galo 
não tem acesso ao dinhei-
ro integral, porque parte da 
premiação vai para o paga-
mento de dívidas. O clube 
fica com algo em torno de 
R$ 50 mil mensais, informou 
uma fonte ligada à diretoria. 
Ano passado, a Timemania 
distribuiu R$ 60 milhões aos 
clubes participantes. O valor 
mínimo da aposta é de R$ 
3,00.

O grupo I é composto 
pelos primeiros 20 coloca-
dos, que em 2007 somavam 
mais pontos no Ranking da 
CBF, contando as perfor-
mances nas séries A,B,C e 
D e na Copa do Brasil, além 
das competições estaduais. 
O Botafogo foi o melhor co-
locado do Estado e o Treze 
o segundo, mas ambos, fica-
ram no grupo 2, que é com-
posto por clubes que estão 
entre as posições de 21 a 
40. O clube que lidera o gru-
po 1 é o Flamengo, com um 
número de apostas acumu-
ladas no ano que ultrapassa 

2 milhões e duzentos mil.
Tomando-se como base 

o teste 1479, realizado esta 
semana, é possível ver que o 
Treze tem uma boa margem 
de diferença para o Botafogo 
em número de apostas. Neste 
teste, por exemplo, o Galo fi-
cou entre os 15 primeiros co-
locados, com 5.771 apostas, 
enquanto que o Belo somou 
apenas 2.775 apostas. No 
acumulado do ano, o Alvine-
gro de Campina Grande está 
entre os 20 melhores, com 
509.411 apostas, e o Time 
da estrela vermelha com 
363.891.

O resultado do teste 
1479 reflete uma média dos 
últimos testes, com o Treze 
variando entre os 15 e 20 me-
lhores, enquanto o Botafogo 
entre 36 e 40. A luta dos dois 
clubes é para subir ao grupo 
1, cujo os clubes recebem 
uma premiação acima de R$ 

300 mil mensais. Mas para 
isto, os torcedores dos dois 
clubes têm de jogar mais na 
Timemania e marcar os clu-
bes como o time do coração. 
Os volantes têm 80 números 
e são premiados aqueles que 
acertam de 3 a 7 números.

No Botafogo, o conse-
lheiro Raimundo Nóbrega 
é a pessoa responsável por 
acompanhar os números da 
Timemania. Ele acha que o 
Botafogo não tem uma tor-
cida menor do que o Treze e 
não sabe explicar porque o 
Galo tem muito mais apostas 
do que o Belo.

“É uma verdadeira in-
cógnita na minha cabeça essa 
diferença. O Botafogo vive 
fazendo campanhas para au-
mentar o número de aposta-
dores, enquanto que o Treze 
praticamente não faz campa-
nhas e tem muito mais apos-
tas”, afirmou o dirigente do 

Alvinegro da Estrela Verme-
lha, esperando aumentar o 
número de apostadores, atra-
vés de novas campanhas. Um 
detalhe interessante é que na 
ordem de distribuição dos 
clubes no volante, Botafogo 
é, por ironia do destino, o 13.

No Galo, a pessoa res-
ponsável pela Timemania é 
Anailton Chaves, mas a nossa 
reportagem fez várias tenta-
tivas de contato com o treze-
ano, todas sem sucesso. Ele 
poderia explicar, por exem-
plo, qual a estratégia do clube 
para estar à frente do Botafo-
go e quais os planos para che-
gar ao grupo 1 e aumentar as 
receitas.

O Campinense não está 
entre os 80 clubes que fazem 
parte da Timemania, e sim 
entre os 16, que estão fora 
dos grupos, mas têm direito 
a um pequeno percentual da 
arrecadação.

Timemania

Imagem: Reprodução/Caixa

Foto: Paulo Cavalcanti/Botafogo/PB

Botafogo e Treze estão preocupados com a queda na receita devido ao menor número de apostas nesse período
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A partir deste ano, candidato deve optar entre o exame com provas impressas e o digital, que têm datas diferentes

As inscrições para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2020 come-
çam na próxima segunda-fei-
ra (11) e vão até o dia 22 de 
maio. Elas poderão ser feitas 
por meio da página do Enem 
na internet.

A partir deste ano o 
Enem terá duas modalidades 
de provas, as impressas, com 
aplicação prevista para os 
dias 1º e 8 de novembro, e as 
digitais, para os dias 22 e 29 
de novembro. O participante 
que optar por fazer o Enem 
impresso não poderá se ins-
crever na edição digital e, 
após concluir o processo, não 
poderá alterar sua opção.

A estrutura dos dois exa-
mes será a mesma. Serão apli-
cadas quatro provas objetivas, 
constituídas por 45 questões 
cada, e uma redação em língua 
portuguesa. Durante o proces-
so de inscrição, o participante 
deverá selecionar uma opção 
de língua estrangeira - inglês 
ou espanhol.

Neste ano, será obriga-
tória a inclusão de uma foto 
atual do participante no sis-
tema de inscrição, que deve-
rá ser utilizada para proce-
dimento de identificação no 
momento da prova. O valor 
da taxa de inscrição é de R$ 
85 e deverá ser pago até 28 
de maio.

Isenção de taxa
De acordo com o Institu-

to Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), todos os par-
ticipantes que se enquadra-
rem nos perfis especificados 
nos editais, mesmo sem o 
pedido formal, terão isenção 
da taxa. A regra vale tanto 
para os participantes que op-
tarem pelo Enem impresso 
quanto para os que escolhe-
rem o Enem digital e se apli-
ca, inclusive, aos isentos em 
2019 que faltaram aos dois 
dias de prova e não tenham 
justificado ausência.

Portanto, no ato da inscri-
ção para o Enem 2020, terão 
isenção de taxa os candidatos 
que estejam cursando a últi-

ma série do Ensino Médio este 
ano, em qualquer modalidade 
de ensino, em escola da rede 
pública declarada ao Censo da 
Educação Básica; tenham feito 
todo o Ensino Médio em esco-
las da rede pública ou como 
bolsistas integrais na rede pri-
vada e tenham renda per ca-
pita familiar igual ou inferior 
a um salário mínimo e meio; 
ou declarem estar em situação 
de vulnerabilidade socioeco-
nômica, por serem membros 
de família de baixa renda e 
que estejam inscritos no Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), que requer renda 
familiar per capita de até meio 
salário mínimo ou renda fami-
liar mensal de até três salários 
mínimos.

Os pedidos de trata-
mento por nome social serão 
feitos entre 25 e 29 de maio, 
com previsão de divulgação 
dos resultados em 5 de ju-
nho. O período para apresen-
tação de recursos será entre 
8 e 12 de junho e a disponibi-
lização dos resultados finais 
em 18 de junho.

Andreia Verdélio  
Agência Brasil

MEC inicia inscrições para o 
Enem 2020 na segunda-feira

Kelly Oliveira
Agência Brasil

A estrutura do Enem será a mesma nas duas modalidades: quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e redação

Foto: Fotos Públicas

Auxílio emergencial

Caixa abre dez agências 
hoje em cidades da PB

A Caixa vai abrir 680 
agências hoje, de 8h às 12h, 
para atendimento do saque 
em espécie dos beneficiá-
rios do auxílio emergencial 
de R$ 600 que recebem pela 
poupança social digital.

Na Paraíba, dez agên-
cias estarão abertas. Se-
rão três em João Pessoa (a 
agência Cabo Branco e a 
das Trincheras, ambas no 
Centro da cidade,  e a agên-
cia de Tambauzinho, na 
Epitácio Pessoa), e duas em 
Campina Grande (na Aveni-
da Getúlio Vargas e na Rua 
Epitácio Pessoa. 

Nas demais cidades 
será apenas uma agência 
aberta, sendo: Cajazeiras, 
Guarabira, Mamanguape, 
Patos e Santa Rita.

As agências que esta-
rão abertas podem ser con-
sultadas no site do banco.

Nos municípios que 
contam com mais de uma 
agência, vão funcionar 
50% das unidades. Tam-
bém estarão abertas as 
unidades dos municípios 
que contam com apenas 
uma agência.

A Caixa reforçou que 
não é preciso madrugar nas 
filas. Todas as pessoas que 
chegarem às agências du-
rante o horário de funciona-
mento, das 8h às 12h, serão 
atendidas. Mesmo com as 
unidades fechando às 12h, 
o atendimento continua 
até o último cliente do dia. 
“O banco continua atento à 
situação das filas em todo 
o Brasil, atuando para que 

sejam reduzidas de forma 
gradual”, diz a Caixa.

A capacidade de aten-
dimento foi ampliada nas 
agências com a realocação 
de mais de 3 mil funcioná-
rios, além da contratação 
adicional de 4.800 vigilan-
tes e quase 900 recepcio-
nistas para organizar as fi-
las e orientar o público.

Cinco caminhões-a-
gência itinerantes também 
estão atendendo em locais 
com maior necessidade: 
Alfredo Chaves, no Espírito 
Santo, até esta sexta-feira 
(8); Nova Xavantina, em 
Mato Grosso, até o dia 16; 
São Felix do Xingu, no Pará, 
até o dia 15; Buriticupu, no 
Maranhão, do dia 12 ao dia 
15; e Viseu, no Pará, de 14 a 
29 deste mês.

Canais digitais
A Caixa informou ainda 

que a prioridade é manter 
o atendimento digital, por 
meio do cadastramento por 
aplicativo, site e a movi-
mentação do benefício pelo 
Caixa Tem. Aqueles que re-
ceberam o crédito por meio 
da poupança digital podem 
pagar boletos e contas de 
água, luz e telefone, entre 
outras, bem como fazer 
transferências para outros 
bancos por meio do aplica-
tivo Caixa Tem.

Segundo a instituição, 
informações sobre cadas-
tro e pagamento do auxílio 
emergencial estão dispo-
níveis apenas por meio do 
aplicativo Caixa | Auxílio 
Emergencial, do site auxilio.
caixa.gov.br e da central te-
lefônica exclusiva 111.

Saques
O vice-presidente da 

Rede de Varejo da Caixa 
Econômica, Paulo Henri-
que Angelo disse ontem 
que foram realizados 270 
mil saques na poupança 
digital desde quinta-feira. 
O número de saques vem 
caindo ao longo da semana. 
O pico de saques ocorreu 
na segunda e terça-feira, 
quando foram feitos mais 
de um milhão de saque do 
auxílio emergencial. 

Até o momento, foram 
feitas 20 milhões de tran-
sições em poupança digi-
tal. Paulo Henrique Angelo 
lembrou que o aplicativo da 
Caixa passou por atualiza-
ção e agilizou a fila virtual. 

A maior parte dos 
“desbancarizados” que fi-
zeram o resgate optou por 
transferir o dinheiro para 
contas da Caixa em nome 
de parentes ou de amigos. 
Segundo Angelo, 8,22 mi-
lhões fizeram essa opção, 
que, conforme explicou, 
equivale à retirada do auxí-
lio. Uma hipótese para essa 
opção é de que a conta pou-
pança digital permite trans-
ferências ilimitadas e sem 
custo para outras contas da 
própria Caixa.

Em segundo lugar, fi-
cou o saque em dinheiro 
nas agências da Caixa, nos 
caixas eletrônicos ou em 
casas lotéricas, com 6,78 
milhões de retiradas reali-
zadas até as 14h de hoje. O 
número representa o con-
tingente que tem ido aos 
pontos de atendimento 
nos últimos dias, fazendo 
longas filas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 02 ao Contrato nº 00066/2020 – PP 00009/2020, celebrado entre 
o Município de Areia/PB, através do PREFEITURA MUNICIPALe a empresa POSTO MONTE 
SINAI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP, com base naBAIXA REPASSADA até o 
presente momento pelas distribuidoras nos preços do ÓLEO DIESEL S 500, ÓLEO DIESEL S-10 
e GASOLINA COMUM,comprovadosmediante notas fiscais de compra enviadas pela empresa, 
anexadas ao processo.

Areia, 08 de maio de 2020.
João Francisco Batista de Albuquerque

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 02 ao Contrato nº 00068/2020 – PP 00012/2020, celebrado entre 
o Município de Areia/PB, através do FUNDO MUNICIPAL DE AREIAe a empresa POSTO MON-
TE SINAI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP, com base naBAIXA REPASSADA 
até o presente momento pelas distribuidoras nos preços do  ÓLEO DIESEL S-10 e GASOLINA 
COMUM,comprovadosmediante notas fiscais de compra enviadas pela empresa, anexadas ao 
processo.

Areia, 08 de maio de 2020.
João Francisco Batista de Albuquerque

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, ÀS 08:30 HORAS DO DIA 26 DE MAIO DE 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: Aquisição de Óleos Lubrificantes, Aditivos e Filtros. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 10/08; 
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) 3373-
1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 08 de maio de 2020
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATOS - REPUBLICAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00014/2020. DOTAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA ORÇAMENTO 
DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/OUTROS RECURSOS 02.010 GABINETE 
DO PREFEITO 04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 02.020 SEC.
DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL 04 122 0002 2006 MANUT.DAS ATIV.DA 
COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL 02.050 SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER 
12 361 0005 2012 MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% 12 361 0005 
2013 MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE 12 361 0030 2018 MANUT.
DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE 12 361 0030 2030 MANUT.DO PROG. 
QUOTA SALÁRIO EDUCACAO-QSE 02.070 SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST.SOCIAL 
E JURIDICA 08 244 0033 2035 MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS 02.080 
SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS 15 452 0022 2044 MANUT.DAS. ATIV. 
DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL. E MEIO AMBIENTE 02.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. 
ECONOMICO RURAL 20 608 0011 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA 
SECRETARIA 23 333 0034 2054 MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO 
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 244 0033 2059 MANUT.DAS ATIV.DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 08 244 0033 2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO 
IGD ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 99 Material de Consumo; 3390.39 99 Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica SAÚDE Orçamento de 2020 - Recursos Próprios do Município/
Outros Recursos 03.000 Fundo Municipal de Saúde 10 301 0012 2066 Coord. das ativ.do prog.de 
atenção básica-PAB-FIXO 10 302 0012 2067 Coord. das ativ.do bloco média e alta complexidade 
10 301 0012 2070 Coord. das ativ.do prog. incentivo a saúde bucal 10 301 0012 2076 Coord.
manut.ativ.do prog. SUS/CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 10 302 0012 2077 coord. 
Manut. Das atividades do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 10 301 0012 2079 
manutenção das atividades do programa PMAC 03.001 sec.de saúde 10 302 0012 2080 Manut. 
das ativ. dos serv. publ. em saúde com o FMS 10 302 0012 2086 Manutenção das atividades do 
pronto atendimento ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 99 Material de Consumo; 3390.39 99 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00069/2020 - 17.04.20 
- RYCARDO CESASR RIBEIRO PORTELA - R$ 49.400,00; CT Nº 00070/2020 - 17.04.20 - SE-
MEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP - R$ 72.878,67; CT Nº 
00071/2020 - 17.04.20 - PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP - R$ 85.658,24; CT 
Nº 00072/2020 - 17.04.20 - PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME - R$ 46.217,24; O Fundo 
Municipal de Saúde e : CT Nº 01069/2020 - 17.04.20 - RYCARDO CESASR RIBEIRO PORTELA - 
R$ 33.000,00; CT Nº 01070/2020 - 17.04.20 - SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA 
AUTOS LTDA - EPP - R$ 80.142,45; CT Nº 01071/2020 - 17.04.20 - PROMO AUTO COMERCIO 
DE PECAS LTDA - EPP - R$ 16.949,79; CT Nº 01072/2020 - 17.04.20 - PERICLES CARNEIRO 
DE OLIVEIRA - ME - R$ 68.959,04.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERNESTO MOREIRA, SITUADA NA ZONA 

RURAL DE ARARUNA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2020. DOTAÇÃO: 
02.050 SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER 12 361 0005 1005 CONSTRUIR, AMPLIAR, 
REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 12 365 0004 
1007 CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 99 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 05/09/2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00073/2020 - 08.05.20 - PB 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - R$ 117.245,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE  AGUIAR
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 00058/2020

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 00002/2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e cláusula Nona do Contrato nº 00058/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar - CNPJ nº 08.939.944/0001-30
CONTRATADA: José Eurides Liberalino - ME - CNPJ nº 04.675.428/0001-73
OBJETO: Rescisão Bilateral do Contrato nº 00058/2020.

Aguiar-PB, 07 de Maio de 2020
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL 017.2020.
OBJETO: Aquisições de materiais de construções diversos, exercício 2020. REGIMENTO: Lei 

Federal nº 10.520/02 subsidiada pela Lei 8.666/93 e alterações, Decretos Municipais nº 36/2010 e 
210/2020 e demais legislações pertinentes. JUSTIFICATIVA: Apresentou requerimento dirigido à 
junta comercial do Estado da Paraíba e comprovante de seu respectivo pagamento, ambos datados 
de 17.04.2020, data anterior a realização da licitação que foi de 24.04.2020. (Repartições Públicas 
com funcionamentos precários/suspensos em virtude da PANDEMIA DO COVID-19). Após análise 
e julgamento pela Autoridade superior do recurso administrativo interposto pela empresa FORTU-
NATO CONSTRUÇÕES LTDA - ME – CNPJ 09.368.464/0001-20 obteve-se o seguinte resultado: 
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa recorrente, considerando-a “HABILITADA” 
no referido certame licitatório. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos 
interessados na Sala da CPL, Prédio Sede da Prefeitura Municipal. Publique-se para sua eficácia.

Alagoinha/PB, 07 de maio de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 17/2020, que objetiva: Aquisições de Materiais 
de Construções diversos, exercício 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA - R$ 187.537,80; CENTER 
LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - R$ 75.482,00; FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 
153.221,60; GERALDO VIDAL DE NOBREGA - ME - R$ 122.890,00; HUMBERTO LIMA DA SILVA 
- R$ 246.680,90, ficam as empresas vencedoras do certame convocadas para as assinaturas dos 
respectivos Termos de Contratos.

Alagoinha - PB, 08 de Maio de 2020.
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS

Prefeita

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPSMB/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para prestação de serviços contábeis, com 
elaboração de balancetes e outros para o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de 
Belém - IPSMB a serem encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado e outros órgãos pertinentes. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIO / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - Elemento de despesa: 
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: maio a dezembro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 
DE BELÉM - IPSMB e FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS ME – CNPJ: 15.668.903/0001-12 - CT Nº 
00005/2020 - 04.05.2020 - R$ 16.200,00 – Dezesseis Mil e Duzentos Reais.

ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPSMB/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

IN00001/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020, 
que objetiva a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS – ASSESSORIA E CON-
SULTORIA FINANCEIRA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNI-
CÍPIO DE BELÉM – IPSMB, relativo ao período de maio a dezembro e referente a Elaboração da 
Prestação de Contas Anual. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS ME – CNPJ: 15.668.903/0001-12, R$ 16.200,00 – Dezesseis 
Mil e Duzentos Reais.

Belém - PB, 04 de Maio de 2020
ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO

Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPSMB/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, 
EMISSÃO DE PARECERES, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TODOS OS ATOS JU-
RIDICAMENTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM – IPSMB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2020. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIO / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - Elemento de 
despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: maio a dezem-
bro de 2020. PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM - IPSMB e ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
– CNPJ: 10.563.643/0001-05 - CT Nº 00006/2020 - 04.05.2020 - R$ 16.000,00 – Dezesseis Mil Reais.

ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPSMB/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00002/2020

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2020, que objetiva a SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO TRIBUNAL 
DE CONTAS, EMISSÃO DE PARECERES, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TODOS 
OS ATOS JURIDICAMENTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM – IPSMB, relativo ao período de maio a dezembro. RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA – CNPJ: 10.563.643/0001-05, R$ 16.000,00 – Dezesseis Mil Reais.

Belém - PB, 04 de Maio de 2020
ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para construção de uma 
Escola com pavimento térreo e superior, Aldeia Silva - Baia da Traição-PB. LICITANTES HABILI-
TADOS: D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; JAILSON BATISTA DOS SANTOS; 
LJS CONSTRUTORA EIRELI; NCE CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO EIRELI; ROQUE 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. . LICITANTE INABILITADO: GILCIMARA AVILA BATISTON. 
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 18/05/2020, 
às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99308-7720. 

Baia da Traição - PB, 08 de Maio de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

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 25 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE UMA 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA TRAVESSA OTONIEL FERNANDES, 
NO MUNICÍPIO DE BAÍA DA TRAIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 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, 08 de Maio de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

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

CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
para aquisição de forma parcelada, de peças e assessórios para as Viaturas (Motos) da STTP; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RALLY MOTOS COMERCIO 
DE PECAS E SERV.P/ MOTO S LTDA - R$ 36.398,00.

Campina Grande - PB, 07 de Maio de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Protetor Facil Face Shield em 3D com transparência em PETg, em 
atendimento as necessidades da Semas em combate ao COVID 19. Para compra emergencial 
conforme - Arts. 4 e 4-B da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 - COVID-19 FUNDAMEN-
TO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 2.05.035/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município: 
Recursos: 08 244 1017 2118 ; 3390.30; 1311 VIGÊNCIA:03/08/2020. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE e: CT Nº 2.05.064/2020- 
05.05.20 - Cláudia Cibele Araújo de Souza R$ 3.000,00

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01008/2020
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA EM TNT 40 GRAMAS, CAMADA DUPLA, MEDINDO 18CM 
X 16CM, AMARRAÇÃO DE ELÁSTICO 71% POLIÉSTER 29% ELASTANO. PARA COMPRA EMER-
GENCIAL CONFORME ART. 24, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 4º DA LEI Nº 13.979/2020 
E ART. 17 C/C ART. 18 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.463/2020 - COVID-19. FUNDAMENTO 
LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISPENSA Nº DP01002/2020. DOTAÇÃO: INSTITUCIONAL: 
10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS / FUNCIONAL: 04 122 2001 
2133 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROCON / FUNCIONAL: 14 422 1003 2132 - ATENÇÃO AO 
CONSUMIDOR / ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO / RECURSO: 
1001 - RECURSOS PRÓPRIOS / PERIODO: 90 (NOVENTA) DIAS. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS – PROCON E RV COMERCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA - CNPJ 40.950.354/0010-02. CT: 01.008/2020.VALOR TOTAL: R$ 170.000,00 
(CENTO E SETENTA MIL REAIS) - CAMPINA GRANDE PB -27.04.2020. 

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº DP01003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01009/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON 
DE CAMPINA GRANDE-PB, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA COMO MEDIDA DE COMBATE 
AO COVID-19 CONFORME 4º DA LEI Nº 13.979/2020 E ART. 17 C/C ART. 18 DO DECRETO 
MUNICIPAL Nº 4.463/2020 FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISPENSA Nº 
DP01003/2020. DOTAÇÃO: INSTITUCIONAL: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS 
DIREITOS DIFUSOS / FUNCIONAL: 04 122 2001 2133 – AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PRO-
CON / ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA / RECURSO: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS / RECURSOS PRÓPRIOS / PERIODO: 
90 (NOVENTA) DIAS. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS 
DIFUSOS – PROCON E MULT GRÁFICA E EDITORA LTDA – ME, CNPJ 13.577.092/0001-19. CT: 
01.009/2020. VALOR TOTAL: R$ 131.000,00 (CENTO E TRINTA E UM MIL REAIS).  CAMPINA 
GRANDE PB 08.05.2020. 

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP01003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01009/2020
NOS TERMOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DA RESPECTIVA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

QUE INSTRUI O PROCESSO E OBSERVADO O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, REFE-
RENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP01003/2020, QUE OBJETIVA: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL 
GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DE CAMPINA GRANDE-PB, EM 
CARÁTER DE EMERGÊNCIA COMO MEDIDA DE COMBATE AO COVID-19 CONFORME 4º DA 
LEI Nº 13.979/2020 E ART. 17 C/C ART. 18 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.463/2020:RATIFICO 
O CORRESPONDENTE PROCEDIMENTO E ADJUDICO O SEU OBJETO A: MULT GRÁFICA E 
EDITORA LTDA – ME,CNPJ 13.577.092/0001-19. VALOR TOTAL: R$ 131.000,00 (CENTO E TRIN-
TA E UM MIL REAIS). CAMPINA GRANDE – PB. 08 DE MAIO DE 2020. RIVALDO RODRIGUES 
CAVALCANTE JR - COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON DE CAMPINA GRANDE – PB.

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº DP01003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01009/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON 
DE CAMPINA GRANDE-PB, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA COMO MEDIDA DE COMBATE 
AO COVID-19 CONFORME 4º DA LEI Nº 13.979/2020 E ART. 17 C/C ART. 18 DO DECRETO 
MUNICIPAL Nº 4.463/2020.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS – PROCON 
CONTRATADA: MULT GRÁFICA E EDITORA LTDA – ME
CNPJ13.577.092/0001-19. 
VALOR TOTAL: R$ 131.000,00 (CENTO E TRINTA E UM MIL REAIS)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: INSTITUCIONAL: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA 

DOS DIREITOS DIFUSOS
FUNCIONAL: 04 122 2001 2133 – Ações administrativas do PROCON
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
RECURSO: 1001 - Recursos Próprios
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 4º DA LEI Nº 13.979/2020 

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Aquisição par-
celada de material de Construção para as Secretarias do município de Curral Velho-PB, a medida 
de suas necessidades; ADJUDICO o seu objeto a: JOSE PAULINO PEREIRA - R$ 432.172,70.

Curral Velho - PB, 08 de Maio de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material de Construção para as Secretarias do município de Curral Velho-PB, a medida de suas 
necessidades; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE PAULINO 
PEREIRA - R$ 432.172,70.

Curral Velho - PB, 08 de Maio de 2020
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2020
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL nº. 004/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo 
objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, agendado para as 09h30min 
do dia 14/05/2020 foi remarcado para as 09h30min do dia 21/05/2020, em virtude da necessidade 
de correção do edital. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no 
Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 08 de maio de 2020.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
 REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2020
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeiraabaixo transcrito,TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/2020, do tipo “Menor Preço”, 
cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM ENTREGA PARCELADA,  agen-
dado para as 11h30min do dia 14/05/2020 foi remarcado para as 11h30min do dia 21/05/2020, em 
virtude da necessidade de correção do editalCópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075. 

Caturité, 08 de maio de 2020.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE 
(RESSONÂNCIA) - Participação Exclusiva ME/EPP; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - R$ 388.500,00.

Cabedelo - PB, 07 de Maio de 2020
MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2020, que objetiva: Ônibus Urbano Escolar Acessível ONUREA PISO ALTO; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE VEICULOS LTDA - R$ 222.900,00.

Caraúbas - PB, 04 de Maio de 2020
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ANIMAIS, CONFORME CONTRATO CR 1056613-30 
(SICONV 872374). LICITANTES HABILITADOS: AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI; CONSTRUTORA SUASSUNA & 
MARTINS LTDA (com benefício da LC 123/2006); ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO 
CIVIL E LOCACOES EIRELI; F V DOS SANTOS EIRELI; MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA. LICI-
TANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI, por deixar de atender ao 
disposto nos itens: 6.1.4.3, 6.1.4.4 e 6.1.12; DIAS CONSTRUCOES LTDA, por deixar de atender 
ao disposto no item:6.1.3.1; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, por deixar de atender 
ao disposto nos itens: 6.1.1.2, 6.1.3.2.1, 6.1.3.3 e 6.1.12. 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 19/05/2020, às 08:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 08 de Maio de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA - COMUNIDADE 
PASSAGEM, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO: SEECT/PB_472/2019. LICITANTES HABILI-
TADOS: AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; CONSTRUTORA SUASSUNA & 
MARTINS LTDA (com benefício da LC 123/2006); DIAS CONSTRUCOES LTDA; ESTRUTURAL 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; F V DOS SANTOS EIRELI; MIMOZZA 
CONSTRUCAO LTDA. LICITANTES INABILITADOS: CONCRENOR CONSTRUCOES DO NOR-
DESTE EIRELI, por deixar de atender ao disposto no item: 6.1.3.2; CONSTRUTORA PRINCESA 
DO VALE EIRELI, por deixar de atender ao disposto nos itens: 6.1.4.3, 6.1.4.4 e 6.1.12; TRABES 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, por deixar de atender ao disposto nos itens: 6.1.1.2 e 
6.1.12. 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 
19/05/2020, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 
699 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 08 de Maio de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS DE SAÚDE e INFRA ESTRU-

RUA DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Damião:06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE 
SAÚDE),10.301.2009.2029/10.301.2009.2030/10.302.2010.2031/10.302.2012.2033; 08.00 - SE-
CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - 15.452.1007.2046. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-
3.3.90.39 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA E FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 
00060/2020 - 04.05.20 - HC LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA - ME - R$ 63.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS DE SAÚDE e INFRA ESTRURUA DESTE MUNICÍPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HC LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
LTDA - ME - R$ 63.000,00.

Damião - PB, 30 de Abril de 2020
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 012/2020, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Equipamentos Permanentes para 
a Saúde. Data de Abertura: 20/05/2020 às 09:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.
tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 
08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 08 de maio de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 013/2020, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar. Data de 
Abertura: 20/05/2020 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada 
à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores 
informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 08 de maio de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 014/2020, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Material Odontológico. Data 
de Abertura: 20/05/2020 às 12:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.
br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 08 de maio de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Elétricos para manutenção e do melhor funcio-

namento dos diversos setores da Administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00030/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 11245/2020 - 07.04.20 - GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - R$ 164.540,00; ....

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de execução continuada de serviços de Contabilidade, Assessoria Téc-
nica Contábil, Administrativa e Financeira para a Prefeitura Municipal de Igaracy-PB. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ECOPLAN CONTABILIDADE 
PUBLICA E SOFTWARES LTDA - Valor: R$ 63.000,00. 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 Pedro 
Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 04 de Maio de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos 
humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF como também o acompanhamento 
da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores de confecção do arquivo digital da 
Prefeitura, com a digitalização de toda a documentação, e concessão de uso de Software de busca 
de documento, para a Prefeitura Municipal de Igaracy/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - Valor: R$ 37.800,00. 
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 Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 04 de Maio de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material didático, expediente e escolar, destinados a diversas secretárias 

da prefeitura, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e 
ao PDDE durante o exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 
1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 017 3390.30 00 001 
MATERIAL DE CONSUMO; 03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 
1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 030 3390.30 00 001 
MATERIAL DE CONSUMO; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 052 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 
05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 070 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - FUS, 096 3390.30 00 211 MATERIAL DE CONSUMO; 07.000 SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO 
AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 187 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 
08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL, 210 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 08.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNAS, 258 3390.30 00 311 MATERIAL DE CONSUMO; 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
320 3390.30 00 111 MATERIAL DE CONSUMO, 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 
1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 361 3390.30 00 
001 MATERIAL DE CONSUMO;. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00034/2020 - 28.04.20 - FRANCISCO 
ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME - R$ 188.889,65; CT Nº 00035/2020 - 28.04.20 - LUCIEUDO 
MARIA DA SILVA - ME - R$ 61.958,20.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 13:00 horas do dia 22 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pneus, 
Câmara de ar e protetor, destinados a frota de veículos, a Prefeitura Municipal e ao Fundo Municipal 
de Saúde de Igaracy - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 08 de Maio de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

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

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

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

Ibiara - PB, 04 de Maio de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM O  
PREGÃO PRESENCIAL  Nº  00015/2020. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA – CNPJ nº 08.674.752/0001-40
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 207.540,90 (duzentos e sete mil quinhentos e quarenta reais e noventa 

centavos). 
PRAZO:  DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31.12.2020.

IBIARA - PB, 04 DE MAIO DE 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de medicamentos psicotrópicos, de acordo com o  
Pregão Presencial  nº  00016/2020. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ Nº 08.674.752/0001-40
OBJETO: Aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados a secretaria de saúde.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 46.973,50 (quarenta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e 

cinqüenta centavos )
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2020.

Ibiara - PB, 04 de Maio de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de medicamentos, de acordo com o  Pregão Pre-
sencial  nº  00017/2020. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: Cirurgica Montebello ltda – cnpj n° 08.674.752/0001-40
OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 81.829,80 (oitenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta 

centavos)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2020.

Ibiara - PB, 04 de Maio de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
IBIARA-PB, 27 de Abril de 2020.

Ratificação da Adesão à Ata de Registro de Preços
O prefeito constitucional do município de IBIARA-PB, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Ratificar o resultado da Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 07/2019, que tem por objeto: 

Aquisição de Ônibus Rural Escolar ORE 1, destinado ao transporte escolar diário de estudantes, de-
nominado de Ônibus Escolar, pelo referido processo Pregão Eletrônico nº nº 00011/2019/FNDE/MEC, 
baseados nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como vencedor:

- MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS com o valor de R$ 193.632,00 
(cento e noventa e três mil seiscentos e trinta e dois reais), vencendo no ítem: 2;

Publique-se e cumpra-se.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

IBIARA-PB, 27 de Abril de 2020.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL de IBIARA-PB, no uso de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas pela legislação pertinente.
R E S O L V E:
HOMOLOGAR os resultados das apurações das propostas apresentadas na licitação, sob a 

modalidade de ADESÃO DE REG. DE PREÇO Nº. 07/2019, para: Aquisição de 01 (um) Ônibus Rural 
Escolar ORE 1, destinado ao transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Escolar.

Com base no relatório apresentado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, o qual 
aponta como proponente vencedor:

- MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS com o valor unitario de 
R$ 193.632,00 (cento e noventa e três mil seiscentos e trinta e dois reais), vencendo no ítem: 2; 

Valor global da aquisição R$ 193.632,00 (cento e noventa e três mil seiscentos e trinta e dois reais). 
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
  A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00004/2020, do tipo menor preço por item, contratação de empresa para execução 
dos serviços para construção de conjunto sanitário domiciliar, ação melhorias sanitárias domiciliares 
(MSD), no total de 40 conjuntos em diversas localidades na zona rural do município de Ibiara – PB, 
atendendo ao convênio FUNASA/MUNICIPIO DE IBIARA N° CV0846/2017, cuja abertura será no 
dia 27.05.2020 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, na sala de licitações deste órgão, 
situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O edital encontra-se no 
portal do município no endereço, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 08 de Maio de 2020.
VICENTE LUCAS XAVIER RIBEIRO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00005/2020, do tipo menor preço por item, contratação de empresa para execução 
dos serviços para construção com a implantação de melhorias habitacional para controle da doença 
de chagas – MHCDC, consubstanciada na recontrução de 07 (sete) unidades habitacionais em 
domicílios situados nas localidades cajazeiras e piranhas, município de Ibiara – PB, de acordo com 
a lista de beneficiários, atendendo ao convênio FUNASA/MUNICIPIO DE IBIARA N° CV0500/2017, 
cuja abertura será no dia 27.05.2020 às 10:30 horas, na sala de licitações deste órgão, na sala de 
licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O 
edital encontra-se no portal do município no endereço, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 08 de Maio de 2020.
VICENTE LUCAS XAVIER RIBEIRO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

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

TOMADA DE PREÇOS Nº00003/2020
A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos – FASE ABERTURA 

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 0003-2020, que objetiva: 
Contratação de empresa de construção civil para construção de sistema de abastecimento d’água 
composto por captação e sistema simplificado, na Comunidade Jacaré. Cuja sessão pública será 
realizada no dia 14 de Maio de 2020, as 13h00min, no mesmo local anteriormente divulgado. In-
formações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3398-1020.

Email: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 
Itatuba - PB, 08 de Maio de 2020.

JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09029/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09026/2020PROCESSO ADM. Nº. 2019/069278
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADOR POR-

TÁTIL DE VOZ, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 

lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09026/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: BABINSKI BOLSAS EIRELI EPP CNPJ: 19.106.828/0001-57 FONE/FAX: 
19.106.828/0004-57 END.: RUA DIRCEU GIORDANI, 1135, JARDIM TARUMÃ- FUNDOS XANXERÊ/
SC CEP: 89.820-000 Telefone: (49) 3425-5707 EMAIL: bskbolsas@gmail.com

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

TOTAL MARCA

01 Unid. 

MOCHILA ESCOLAR 
COM CARRINHO PARA 
OS ALUNOS DA EDU-
CAÇÃO INFANTIL
Compartimento principal:

14.651

R$ 55,00
(Cinquen-
ta e cinco 

reais).

R$ 805.805,00
(Oitocentos 
e cinco mil e 
oitocentos e 
cinco reais).

BSK
BOLSAS/
BABINSKI
BOLSAS 
EIRELI-
-EPP.

Valor Total Geral: R$ 805.805,00 (Oitocentos e cinco mil e oitocentos e cinco reais).

         João Pessoa, 29 de abril de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ADIAMENTO REUNIÃO (3)
CONCORRÊNCIA Nº 33003/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA 
COMUNIDADE SÃO RAFAEL EM JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, torna público 
aos interessados, que a reunião para recebimento dos envelopes da concorrência n.º 33003/2020 
que ocorreria no dia 11/05/2020, às 09:00 horas, ocorrerá no dia 12/06/2020 as 09:00hs., no mesmo 
local indicado no preambulo do edital. MOTIVO DO ADIAMENTO: Prorrogação das medidas de 
prevenção ao Coronavirus nos termos do Decreto Municipal n. 9.481/2020.

João Pessoa, 08 de maio de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

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 06.364/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.040/2020
DATA DE ABERTURA: 15/05/2020 – ÀS: 08:45 hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO 

DE GRUPO GERADOR PARA O HOSPITAL PRONTOVIDA PARA O COMBATE AO (COVID-19).
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeira, Srª. Bruna da 

Silva Cartaxo, 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 interessa-
dos no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da 
chave 814901, 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:. Fundamentação 
legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/19, 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 Muni-
cipal 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, 08 de Maio de 2020. 
Bruna da Silva Cartaxo

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
2º AVISO DE ADIAMENTO

PROCESSO Nº 25.189/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2020
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E 

COBERTURAS BIOLÓGICAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sra. Francine 

Emmanuela Marsicano de Brito, nomeada pela Portaria nº. 006/2020 vem por meio deste, tornar 
público o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 19/05/2020, às 08:30h, com data a 
ser designada posteriormente, tendo em vista que é necessário a realização de nova Pesquisa de 
Mercado. Consultas com a Pregoeira e a equipe de apoio nos HORÁRIOS das 08h às 12h e das 
13h às 17h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 08 de Maio de 2020. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito

Pregoeira da CSL

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   02.738/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.027/2020
DATA DE ABERTURA: 15/05/2020 – ÀS: 08:45 hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GASOTERAPIA PARA AS UNIDADES HOSPITALA-

RES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E UPAS (VALENTINA, CRUZ DAS ARMAS), HMSI, 
HMV PARA ENFRENTAMENTO DA 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 (814942), e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Con-
sultas 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: OUTROS 
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE. 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, 08 de Maio de 2020. 
Everaldo Francisco da Silva Junior

Pregoeiro da CSL

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 06.922/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2020
DATA DE ABERTURA: 15/05/2020 – ÀS: 08:30 hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 
(COVID – 19).

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Francine 
Emmanuela Marsicano de Brito, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.
com.br, sob o número da chave 814919, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIOS, SUS e OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE. Fundamenta-
ção 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, 08 de Maio de 2020. 
Francine Emmanuela Marsicano de Brito

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 009/2020, cujo objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIA-
LIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS. DATA DA ABERTURA: 21 
DE MAIO DE 2020, ÀS 10H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.
com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 08 de Maio de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da 
Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na mo-
dalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 012/2020, cujo objeto a Aquisição de Água Mineral sem gás, 
acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, com fornecimento parcelado, de acordo com as 
especificações técnicas e as condições constantes do Termo de Referência (ANEXO I) do Edital. 
DATA DA ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2020, ÀS 14H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-
-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.
comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 08 de Maio de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL LIVRAMENTO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 114/2017

Pregão presencial Nº 028/2017. Contratante: Prefeitura M. de Livramento/PB, CNPJ Nº 
08.738.916/0001-55. Contratada: Policlinica Ambulatório Serviços Médicos Especializados Eirele-
-ME, CNPJ nº 24.836.286/0001-08. Considerando o pedido da prorrogação da vigência do contrato 
de 08/06/2018 a 08/06/2019, para a nova vigência que será de 08/06/2019 a 31/12/2020, visando 
a utilização do saldo contratual existente, com isso atender as necessidades da municipalidade 
com isso fica justificada a prorrogação da vigência. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Carmelita E. V. Sousa 
(Pela contratante) e o Sr. Antônio E. P. Loureuro, CPF nº 110.408.904-15 (Pela Contratada).

Livramento/PB, 03 de junho de 2019.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 020/2018

Pregão Presencial Nº 003/2018. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada:Jose 
Josemar Ventura-ME, CNPJ: 14.955.712/0001-79. Considerando a necessidade de continuação 
do serviço contratado para utilização do saldo contratual existentee por se tratar de serviços de 
natureza continuada, fica justificada a prorrogação da vigência do contrato após a assinatura deste 
termo aditivo passou de 28 de março de 2019 a 28 de março de 2020, para a nova vigência que de 
28 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020, visando a continuação do fornecimento; Partes: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr. José Josemar Ventura (Pela contratada).

Livramento/PB, 09 de março de 2020.
Carmelita E. V Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 067/2019

Pregão Presencial Nº 009/2019. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada:Pneumax 
Ltda, CNPJ nº 09.215.807/0001-16. Considerando a necessidade de continuação do serviço contra-
tado para utilização do saldo contratual existente e por se tratar de serviços de natureza continuada, 
fica justificada a prorrogação da vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou 
de 18 de abril de 2019 a 18 de abril de 2020, para a nova vigência que de 18 de abril de 2020 a 
31 de dezembro de 2020, visando a continuação do fornecimento; Partes: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita) e o Sr. Max Azevedo Agra (Pela contratada).

Livramento/PB, 02 de abril de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 065/2019

Pregão Presencial Nº 008/2019. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada:Cayo 
Cesar Nconserva Alves, CNPJ nº 10.714.416/0001-25. Considerando a necessidade de continuação 
do serviço contratado para utilização do saldo contratual existente e por se tratar de serviços de 
natureza continuada, fica justificada a prorrogação da vigência do contrato após a assinatura deste 
termo aditivo passou de 18 de abril de 2019 a 18 de abril de 2020, para a nova vigência que de 18 de 
abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020, visando a continuação do fornecimento; Partes: Carmelita 
E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr. JosCayo Cesar Conserva Alvesé Josemar Ventura (Pela contratada).

Livramento/PB, 02 de abril de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 066/2019

Pregão Presencial Nº 008/2019. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada:Pneumax 
Ltda, CNPJ nº 09.215.807/0001-16. Considerando a necessidade de continuação do serviço contra-
tado para utilização do saldo contratual existente e por se tratar de serviços de natureza continuada, 
fica justificada a prorrogação da vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou 
de 18 de abril de 2019 a 18 de abril de 2020, para a nova vigência que de 18 de abril de 2020 a 
31 de dezembro de 2020, visando a continuação do fornecimento; Partes: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita) e o Sr. Max Azevedo Agra (Pela contratada).

Livramento/PB, 02 de abril de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:00 horas do dia 21 
de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Comercio 
varejista de combustíveis, na localização da br 230 km 100 ou na própria cidade de João Pessoa, 
para abastecimento dos veículos locados e pertencentes ao Município de Marizópolis. 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 058/04; 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) 35441050. 
E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 08 de Maio de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Execução de serviço de confecção 
de próteses dentárias, destinados ao município de Marizópolis. 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 058/04; 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) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 

Marizopolis - PB, 08 de Maio de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 006/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços do tipo Menor Preço por item EXCLUSIVO para ME e EPP, aquisição de materiais de 
construção destinados a manutenção dos prédios públicos do município em sessão pública para 
abertura dos envelopes que realizar-se-á as 09:00hs do dia 28/05/2020, na sala da CPL. Maiores 
informações e aquisição do edital através do link: http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL 
no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal 
de 08h00min as 12h00min.

MARI, 07 de maio de 2020. 
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME PLANILHAS 
EM ANEXO NO EDITAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.
olivedos.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 08 de Maio de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00174/2019, em 20.09.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA 

EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços com a pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do 

município de Piancó-PB, atendendo ao termo de compromisso nº 803764/CAIXA. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 08 de Maio de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0035/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 00035/2020, às 08:30 horas do dia 15 de maio 
de 2020, com o objeto: aquisição de cestas básicas para atender as necessidades emergencial. O 
edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 08 de maio de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso interposição de impugnação 
Pregão Presencial nº 00033/2020

O pregoeiro oficial do município de Piancó-PB, torna público o aviso de interposição de impug-
nação ao edital do Pregão Presencial nº 0033/2020, com objeto registro de preços para aquisição 
de equipamentos destinados ao enfrentamento emergencial de saúde pública. Comunicamos que 
a empresa EDILANE CARVALHO DE ARAUJO-ME- CNPJ nº12.710.916/0001-14 protocolou, no 
e-mail, impugnação ao edital. Fica suspensa, sine die, a data de abertura dos envelopes que seria 
dia 12/05/2020 as 08:30 horas.

Piancó-PB, 08 de Maio de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0036/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 00036/2020, às 09:00 horas do dia 15 de maio 
de 2020, com o objeto: aquisição de produtos de limpeza (água sanitária e sabão) para combate 
ao coronavirus no município de Piancó-PB. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 08 de maio de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
EXTRATO DE CONTRATO T.P 003/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ / FELIPE GURGEL COUTINHO – 
T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ Nº: 12.096.959/0001-51, VALOR GLOBAL DE 
R$ 475.387,79 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE 
REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA CONFORME CONVÊNIO 
Nº 509/2019- GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONTRATO Nº T.P 02.03.1/2020,  - VIGÊN-
CIA 31/12/2020 – ASSINATURA 26/03/2020. LEGISLAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 003/2020. 
PUXINANÃ, 26 DE MARÇO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO T.P 003/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ / FELIPE GURGEL COUTINHO 
– CONTRATADO: T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ Nº: 12.096.959/0001-51, 
VALOR GLOBAL DE R$ 475.387,79 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS 
E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA 
CONFORME CONVÊNIO Nº 509/2019- GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 014/2020/CPL - LEGISLAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 003/2019. PUXINANÃ, 
26 DE MARÇO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
EXTRATO DE CONTRATO T.P 004/2020.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ / FELIPE GURGEL COUTINHO – 
CONTRATADO: T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ Nº: 12.096.959/0001-51, VALOR 
GLOBAL DE R$ 158.771,70 (CENTO E CIQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E 
UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA JOÃO SUASSUNA NO CENTRO 
DE PUXINANÃ-PB, CONTRATO Nº T.P 02.04.1/2020,  - VIGÊNCIA 31/12/2020 – ASSINATURA 
26/03/2020. LEGISLAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 004/2020. Puxinanã, 26 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO T.P 004/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ / FELIPE GURGEL COUTINHO – 
CONTRATADO: T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ Nº: 12.096.959/0001-51, VALOR 
GLOBAL DE R$ 158.771,70 (CENTO E CIQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E 
UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA JOÃO SUASSUNA NO CENTRO DE 
PUXINANÃ-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020/CPL - LEGISLAÇÃO: TOMADA DE 
PREÇOS 004/2020. PUXINANÃ, 26 DE MARÇO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2020 SRP
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 010/2020 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro de 
preços para aquisição de medicamentos éticos, genéricos e simulares, para a distribuição à po-
pulação carente do município, através da secretaria municipal de saúde conforme receita médica, 
considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de 
medicamentos, revista ABC FARMA, órgão oficial da associação brasileira de comércio farmacêutico. 
Data de abertura: 21/05/2020 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e 
Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 08 de maio de 2020.
Allan Franklin Custódio

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 011/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios. 
Data de abertura: 21/05/2020 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e 
Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 08 de maio de 2020.
Allan Franklin Custódio

 Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00014/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS  – CNPJ nº 

28.873.457/0001-20.
Contratação contratação de empresa especializada para serviços de confecção de  Próteses: 

Total mandibular, Total Maxilar, Parcial Mandibular Removivel, Parcial Maxilar Removivel e Prótese  
Coronarias/Intrarradiculares fixasas/Adesivas (por elemento), no Município de Pedra Branca-PB, 
no sentindo de suprir as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

VIGÊNCIA:  31.12.2020.
Pedra Branca -  PB, em 08 de Maio de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

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 09:30 horas do dia 21 de maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 
EQUIPADO COM MECÂNICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO. 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: licita-
caopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 08 de maio de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00002/2020, onde 
se lê: “dia 20 de Maio de 2020”; leia-se: “dia 22 de Maio de 2020”. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 
96 - Centro - Remigio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remigio - PB, 08 de Maio de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Manoel Gonçalves, n.° 82/84 - Centro - Rio Tinto - PB, às 07:50 horas do dia 20 de maio de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos 
tipo: passeio, destinado ao gabinete do presidente dessa casa legislativa. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. (083) 
98721-6106. Edital: www.tce.pb.gov.br.  

Rio Tinto - PB, 07 de maio de 2020 
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2020

 OBJETO: Aquisição parcelada de óleo lubrificante para veículos a diesel.  Foi considerada 
vencedora do certame, a empresa: FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401  - Valor: R$ 
219.000,00. 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, a Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis

Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com
Solânea - PB, 07  de Maio de 2020

JUSCELINO SOARES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

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

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB; Participantes habilitados:AM ANGENHARIA CONTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS, INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI, PROJEMAC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,UQEOPS CONSTRUTORA, CONSTRUTORA PRINCESA 
DO VALE EIRELI, GEO REFRENCIA, TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES,COFEM 
SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, TEOTONIO CONSTRUÇÕES COMERCIO IN-
DUSTRIA E SERVIÇOS E MLS COSNTRUTORA CIVIL LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 18/05/2020, às 09:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

[São João Rio do Peixe - PB, 08 de Maio de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DES-
TINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 002/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3388-1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São Vicente do Seridó - PB, 08 de Maio de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS LUIZ PEDRO 
ALCÂNTARA E JOSÉ FELIPE NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB, CONFORME 
PLANILHA ANEXA NO EDITAL. LICITANTE HABILITADO: PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPRE-
ENDIMENTOS EIRELI - EPP. 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 18/05/2020, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Senador Rui 
Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3388-1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.com. 

São Vicente do Seridó - PB, 17 de Abril de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ave-
nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 09 de 
Junho de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 
COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TÉCNICO 
AO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB E TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3388-1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São Vicente do Seridó - PB, 08 de Maio de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 
COM 04 SALAS DE AULA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3388-1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São Vicente do Seridó - PB, 08 de Maio de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA 

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis diversos, mediante requisição diária e/ou 

periódica, destinados aos veículos pertencentes à frota oficial e locados a este entidade, conforme 
especificações contidas no anexo do Edital, para serem consumidos no exercício financeiro de 
2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00047/2019. ADITAMENTO: Realinhamento 
de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 
00022/2020 - Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - 1º Aditivo - redução média de 11,4% (onze 
vírgula quatro por cento). O realinhamento é equivalente a uma redução de R$ 0,48 centavos por 
litro na gasolina e 0,45 centavos por litro no Diesel S10. O valor atual consolidado passa para R$ 
658.000,00. Conforme a respectiva planilha de cálculo do realinhamento. Conforme a respectiva 
planilha de cálculo do realinhamento. ASSINATURA: 05.05.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2020. DOTAÇÃO: Recursos no orçamento vigente, detalhado 
no referido processo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00131/2020 - 08.05.20 - DIME-
DONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 454.996,30; CT 
Nº 00132/2020 - 08.05.20 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 31.487,80; CT Nº 
00133/2020 - 08.05.20 - DENTAL ALTA MAGIANA-COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA - R$ 24.770,00; CT Nº 00134/2020 - 08.05.20 - CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI-ME - R$ 
2.965,00; CT Nº 00135/2020 - 08.05.20 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS 
E HOSPITALARES LTD - R$ 91.087,08; CT Nº 00136/2020 - 08.05.20 - BETANIAMED COMER-
CIAL EIRELI - R$ 113.340,00; CT Nº 00137/2020 - 08.05.20 - FARMAGUEDES COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 30.716,44.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

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 08:30 horas do dia 28 
de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MEDIANTE 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, 08 de Maio de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

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 28 
de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS GRAFICOS, MEDIANTE 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: pre-
feitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 08 de Maio de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

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 10:30 horas do dia 28 
de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE BOMBA D�ÁGUA E CONSERTO CONFORME ANEXO I DO EDITAL, 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, 08 de Maio de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, Licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
às 08hs30min, dia 22 de Maio de 2020. Objeto: Aquisição de Equipamentos para as Escolas Mu-
nicipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, 
Decreto Municipal nº 008/2009, Lei Federal nº 13.979/2020. Os interessados poderão retirar o 
edital e Anexos pelos meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com e no 
site: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 08 de Maio de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 

Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de São João do Tigre, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta àlicitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 004/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE 1º LINHA NACIONAL. 
DATA DA ABERTURA: 22 DE MAIO DE 2020, ÀS 14H00 (HORÁRIO LOCAL). Informações: no 
horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:(83) 3352-1122. Local: 
www.comprasgovernamentais.gov.br/Nº da UASG: 980454/Edital: www.comprasgovernamentais.
gov.b /e-mail: sjtigre@hotmail.com e ainda www.tce.pb.gov.br.

São João do Tigre - PB, 8 de Maio de 2020.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELDA DE MATERIAS GRAFICOS, 
DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO - R$ 
28.078,00; L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - R$ 21.815,00; MARIA L CAMINHA DA 
SILVA - R$ 22.203,50; MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 - R$ 7.842,60; RICARDO 
GOMES DA SILVA ME - R$ 16.026,00.

Triunfo - PB, 08 de Maio de 2020
JOSE MANGUEIRA TORRES

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COMFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 9412/18; 
Decreto Municipal nº 11/2009/99; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35391369. E-mail: cpltriunfo@gmail.com. Edital: http://www.triunfo.
pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 08 de Maio de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 21 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAIS DESCARTÁVEIS,E PRODUTOS DE USO HOSPITALARES SIMPLES COMO SORO 
E AGUA DESTILADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 
TRIUNFO-PB Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
9412/18; Decreto Municipal nº 11/2009/99; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 35391369. E-mail: cpltriunfo@gmail.com. Edital: http://
www.triunfo.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 08 de Maio de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020 – 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 25/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES DIVERSAS, 
destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00384-9
                                                                                                          João Pessoa, 08 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2019 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 25/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE NEONATOLOGIA, desti-
nado 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 gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 19-01425-8
                                                                                                          João Pessoa, 08 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2020 – 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 26/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, destinado Complexo de Saúde 
Clementino Fraga - CHCF, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00430-8
                                                                                                          João Pessoa, 08 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020 – 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 22/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 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 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 20-00305-5
                                                                                                          João Pessoa, 08 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA PARAÍBA –
SICOOB PARAÍBA

CNPJ: 11.907.520/0001-07
NIRE: 25400008140

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária
Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da 
Paraíba – Sicoob Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
28 (vinte e oito) delegados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extra-
ordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 19 de maio de 2020, às 15h00, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 16h00, com a presença de metade 
mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 17h00 com a presença de no mínimo 10 
(dez) dos delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que 
compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária
1. Ampla Reforma do Estatuto Social;
2. Reforma do Regulamento Eleitoral;
3. Referendar o Plano de Sucessão da Cooperativa;
4. Renovação e Alteração do Regulamento do Fundo de Contingência;
Assembleia Geral Ordinária
1. Prestação das contas do exercício de 2019;
2. Destinação do resultado do exercício 2019;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho 

de Administração e do Conselho Fiscal.
A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível 

gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que 
poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no link 
https://www.sicoobne.com.br/afd614da-71fe-41db-82c0-025c72261f57

Campina Grande/PB, 05 de maio de 2020.
Paulo Cezar de Barros Martins

Presidente

Edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária de eleição e posse da nova diretoria. 
Pelo presente edital, o Presidente do Sindicato dos Empregados Vendedores de Produtos Farma-
cêuticos, Propagandistas, Propagandistas Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado da 
Paraíba - SINVENPRO, convoca todos os membros da categoria na base territorial da Paraíba para 
se fazerem presentes em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 9 de junho de 2017 
das 08:00 as 17:00, em primeira convocação e no dia 16 de junho de 2017, no mesmo horário em 
segunda convocação, caso não haja quorum na primeira, na sede deste sindicato, com a finalidade 
de eleger e dar posse ao conselho diretor e suplentes, conselho fiscal e suplentes, representantes 
junto a FENAVENPRO e suplentes, para o mandato sindical de três anos, ficando aberto o prazo de 
inscrições das chapas pelo prazo de 15 dias, para o requerimento de inscrição das chapas. Campina 
Grande – PB em 9 de maio de 2020.  Valdir Santana da Silva. Presidente.

A EMPRESA, SB FIT ACADEMIA EPITACIO LTDA, CNPJ: 31.674.656/0001-13, VEM POR MEIO
DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE A LICENÇA OPERAÇÃO PARA FUNCIONAMNETO COMERCIAL.

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 06.364/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.040/2020
DATA DE ABERTURA: 15/05/2020 – ÀS: 08:45 hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO 

DE GRUPO GERADOR PARA O HOSPITAL PRONTOVIDA PARA O COMBATE AO (COVID-19).
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeira, Srª. Bruna da 

Silva Cartaxo, 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 interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número 
da chave 814901, 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/
SUS Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/19, 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, 08 de Maio de 2020. 
Bruna da Silva Cartaxo

Pregoeira da CSL

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0037/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 00037/2020, às 09:15 horas do dia 15 de maio 
de 2020, com o objeto: aquisição de kits de EPIs para combate ao coronavirus no município de 
Piancó-PB. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 08 de maio de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0038/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 00038/2020, às 09:30 horas do dia 15 de maio 
de 2020, com o objeto: aquisição de medicamentos para atender as necessidades emergencial de 
combate ao coronavirus. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 08 de maio de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial
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