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Decreto da prefeitura fecha feiras livres, mas mantém mercados públicos funcionando; feirantes e consumidores. No entanto, devem usar máscara, que é obrigatória. Página 5

Mercados seguem abertos em João Pessoa

Covid volta a fazer mais uma vítima na arte: Sérgio Sant’Anna; 
paraibanos comentam o legado do escritor. Página 9

Secretário de Saúde afirma que Estado e prefeituras trabalham juntos 
para aumentar as medidas restritivas a fim de evitar colapso. Página 4
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NA PARAÍBA

A crise em números
MORTES

NO BRASIL MORTES

NO MUNDO

MORTES

2.525
168.331

4.148.034

139
11.519

284.124
*Dados confirmados até as 21h de ontem

CASOS

CASOS

CASOS

Somos Solidariedade: campanha estimula doação de 
alimentos para famílias em situação de risco. Página 7

Campanha de vacinação 
teve início ontem na PB
Nesta etapa, estão sendo vacinadas contra gripe crianças 
de seis meses a menores de seis anos de idade, pessoas 
com deficiência, gestantes e puérperas. Página 7

Paraíba

Foto: Marcus Antônius

A partir de hoje, A União volta a contar com 
dois craques da palavra, Sintônio Pinto e 
Gonzaga Rodriguez, além da estreia de 
mais uma colunista para reforçar o time 
de articulistas do jornal diário, Mariana 
Moreira. Sitônio vai escrever às terças, 
quintas e domingo; Gonzaga, às quartas e 
sábado e Mariana, às sextas.  Página 2

A volta de Sitônio Pinto 
e Gonzaga Rodriguez

Opinião

Recém-contratados, médicos recebem treinamento 
no Hospital Solidário, em Santa Rita. Página 8

Sebrae orienta empreendedores de pequenos 
negócios durante a pandemia. Página 12

À CNN, João diz que 
falta liderança no país 
para enfrentar a covid 
Governador foi destaque em rede nacional ao elencar as ações de combate ao coronavírus 
e lamentou a falta de apoio do Governo Federal a estados e municípios. Página 3

Santuário da Pedra da Boca 
cancela tradicional Romaria
A missa, entretanto, está mantida no dia 13  de maio, 
sem fiéis e será transmitida pelas redes sociais, como 
recomendado pelas organizações de saúde. Página 12

Enem começa a inscrever 
candidatos e divide opiniões
Para sindicatos e movimentos estudantis, data 
do exame precisa ser revista para que alunos 
não sejam prejudicados. Página 8
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No fim de semana passado, o Brasil ultrapassou a triste marca 
de dez mil pessoas mortas pelo novo coronavírus. Dez mil cida-
dãos e cidadãs brasileiros, de diversas faixas etárias, de distintas 
profissões, que perderam a vida em casa ou nos hospitais de dife-
rentes cidades, vítimas de uma pandemia mundial cujo fim ainda 
não se sabe. A única certeza é que a covid-19 se alastra, e mata.

Apesar de todos os esforços que vêm sendo feitos por governa-
dores, prefeitos e autoridades sanitárias, no sentido de manter a 
taxa de letalidade da pandemia nos níveis mais baixos possíveis, 
utilizando, como uma das principais medidas de contenção da do-
ença, o isolamento social, pessoas não cumprem as determinações 
e insistem em sair às ruas sem máscara e sem necessidade.

A essa altura dos acontecimentos, ninguém pode alegar falta 
de conhecimento com relação aos cuidados que se deve tomar, 
para impedir que a doença se dissemine em alta velocidade, fato 
que compromete a capacidade de assistência da rede hospitalar. 
O número de pessoas nas ruas está diretamente associado ao au-
mento de casos de covid-19. Quanto mais gente, mais casos de 
infecção.

Portanto, quem sai às ruas sem necessidade e sem usar equi-
pamentos de proteção individual é corresponsável pelos casos 
de contaminação, como também pelas mortes que não param de 
acontecer. Isso vale tanto para o idoso que teima em jogar domi-
nó, na praça, com seus velhos companheiros, como para o jovem 
ciclista que se considera imune à doença e acima da lei.

Quem sai à rua sem máscara, sem luvas, sem álcool gel, “ape-
nas para dar uma volta para relaxar”, pode trazer a doença para 
dentro de sua própria casa. No caso dos condomínios residen-
ciais, pode contaminar seus vizinhos, levando-os à morte ou a 
passar vexames indescritíveis. O que falta mais acontecer para 
que essas pessoas, afinal, se tornem sensíveis à tragédia do co-
ronavírus?

São esses corresponsáveis que obrigam os governos a adotar 
medidas radicais como o fechamento de um bairro ou cidade. Se 
as pessoas saíssem de casa apenas em situações emergenciais, 
tomando os cuidados profiláticos recomendados, o país teria me-
nos casos de covid-19. Sendo assim, os hospitais não estariam 
cheios de doentes e os cemitérios, de corpos recém sepultados.
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O adorável sonhador

 A inquietude, o 
entusiasmo e a impulsividade 

daquele homem alto, me 
chamaram a atenção.   

Artigo  Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Eu o conheci tão logo desembarquei em João Pessoa. Estávamos em meados 
dos anos 70 e a Paraíba atravessava um período de dificuldades, com a falta de 
investimentos públicos e privados. A atividade turística, embora alavancada 
pela construção do Hotel Tambaú, no inicio da década, ainda andava a passos 
de cágado, com uma rede hoteleira incipiente e escassos eventos corporativos 
que eram realizados com o apoio do Governo do Estado. A Pesca da Baleia, em 
Costinha, o ponto extremo oriental da ponta do Seixas e a praia de Tambaú 
eram as nossas atrações mais fortes, realçadas pelo folclore de Dalvanira Ga-
delha e do tenente Lucena.

E foi na sede da recém criada PBTUR, que funcionava na Avenida Getúlio Var-
gas, que fui apresentado ao jornalista Wills Leal, que compunha a direção da em-
presa, recém criada pelo governador Ivan Bichara, tendo na presidência o senador 
Amir Gaudêncio, ao lado de Sonia Yost e  rchimedes Cavalcanti, que formavam em 
sua primeira diretoria.

A inquietude, o entusiasmo e a impulsi-
vidade daquele homem alto, de pernas lon-
gas, que falava, pensava e escrevia, tudo ao 
mesmo tempo, sem qualquer esforço, me cha-
maram a atenção. Traçava metas e planos, 
rabiscava papéis, sentava-se à máquina de 
escrever  e não se intimidava com as dificul-
dades. “Para tudo tem jeito”, dizia confiante.

Certa vez, numa das muitas reuniões da 
Abrajet-PB – Associação dos Jornalistas de Turismo, entidade que fundou e con-
solidou na Paraíba, vi-o bradar contra o desinteresse do Estado para com a nossa 
história, a nossa identidade e o nosso acervo cultural.

- “Só vejo o Poder Público esbanjar dinheiro para anunciar shows milionários 
para as festas de São João com artistas que nada tem a ver com as tradições nor-
destinas. Enquanto isso não temos um Museu da Cidade que mostre quem somos 
e de onde viemos, que identifique aqueles que construíram o passado para que 
tivéssemos futuro. Uma lástima!”, queixava-se.

Embora tenha colecionado em seu currículo muitas musas, divas e damas, 
Wills Leal nunca se casou por uma forte razão: a sua paixão era, e sempre foi, a 
cidade de João Pessoa. É por ela que ele viveu, pensou e trabalhou todos os dias de 
sua vida. Não teve tempo para outra coisa senão pensar no futuro da Capital pa-
raibana, no desenvolvimento do turismo como atividade econômica, na qualidade 
de vida dos seus conterrâneos, na preservação do meio ambiente, de sua história 
e de sua cultura.

Rebelde e insubmisso, autor de uma dezena de livros, voltados para a valori-
zação da nossa cultura popular, que lhe valeram uma cadeira na Academia Parai-
bana de Letras, o jornalista  Wills Leal sempre esteve à frente dos movimentos 
em defesa do nosso patrimônio histórico e artístico, da nossa gastronomia e dos 
nossos valores culturais como festa do Bode Rei, a Roliúde Nordestina e outros 
eventos que nasceram de sua imaginação criadora.

Nos últimos tempos, vítima de alguns graves problemas de saúde agravados 
pela idade longeva e  solidão da quarentena, me ligava  diariamente. Aflito, cobra-
va o envio da coluna virtual que hoje ofereço aos leitores. Mas percebia que o espa-
dachim estava perdendo a batalha pela vida, até que nos deixou definitivamente 
para o seu encontro com a Eternidade.

Mas o adorável sonhador, perseverante e destemido, há de seguir em frente em 
busca da realização de todos os seus sonhos. Que vá em paz o grande guerreiro.
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 Crônica Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com

U’a mulher bonita
Não se sabe o alcance de uma crônica publicada num jornal de província. 

Um desses meus textos deu com os costados no Porto – a mui leal cidade do 
Porto, ali em Portugal. E foi lido pelo patrício Xibichel, que é o nome dele a 
Internet. Ou seja, o nickname. Desculpe, Douto leitor, se você teve a impressão 
que tenho alguma intimidade com a Aldeia Global. Quisera eu ter.  O pouco que 
sei da Global Village mal dá para escrever estas maltraçadas.

Mas vamos a Xibichel. Ele não mora exatamente no Porto, mas em Gaia, 
que é a cidade gêmea do Porto. Este é mais famoso e conhecido, até pelo vi-
nho. Você já ouviu falar em “vinho de Gaia”? Vou perguntar a Xibichel se isso 
existe. Mas, vinho do Porto, todo bodegueiro brasileiro conhece. Sem falar nos 
similares, como o vinho feito na cidade serrana de Vila Nova da Rainha, no 
semi árido paraibano, extraído de uvas desen-
volvidas de castas dos parreirais do Rio São 
Francisco.

O texto em pauta foi a crônica “Minke”, 
com várias publicações, nos jornais Correio 
da Paraíba, A União e na revista Vermelho, do 
PCdoB. Essa crônica repercutiu até no Japão. 
E, em  Portugal, provocou  o retorno de  Xibi-
chel! Ela está no meu livro Deliciosos, e, breve-
mente, numa seleção de textos que vou publicar se A União me ajudar. Hoje, A 
União é o único jornal impresso da Paraíba. Literalmente, cumpre o seu papel. 
Literalmente, não decepcionará Noel Rosa: “... a minha cama é uma folha de 
jornal...”

Este texto é escrito a muitas mãos. Inclusive as do gato Ferrugem, que veio 
me cumprimentar roçando seu pelo sedoso nos meus pés. Esse costume felino 
lembra-me o poeta Raymundo Asfora, que dizia não saber se o gato estaria 
limpando-se com esse gesto de se esfregar nas pernas das calças das pessoas. 
Eu ia dizendo “dos homens”, mas me lembrei que as mulheres também estão 
vestindo bombachas nas suas pilchas. 

Você conhece a pilcha. É aquela vestimenta do gaúcho. Botas, bombachas, 
guaiaca – a faixa que o ché usa na cintura em vez do cinturão. Pois o cinturão, 
assim como as calças, são invenções portuguesas. Antes, os manuéis e joa-
quins usavam saiotes como os escoceses. Quiçá inda usem, lá para as bandas 
de Trás-os-Montes. 

Saberá Xibichel. Vou perguntar a ele: ó Xibchel... tu que moras perto. Dou-
to Leitor, você conhece Trás-os-Montes? Permita-me mostrar-lhe um pouco de 
sua música, na voz de Né Ladeira, La Çarandilheira: (não estou conseguindo 
zipar a peça; fico lhe devendo essa, mas você pode entrar direto, chamando Né 
Ladeiras É u’a mulher bonita.

 Hoje, A União é o único jornal 
impresso da Paraíba. Literalmente, 
cumpre o seu papel. Literalmente, 
não decepcionará Noel Rosa.   
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Durante debate virtual na CNN Brasil, governador criticou atuação do Governo Federal e apresentou ações tomadas na PB

O governador João Aze-
vêdo (Cidadania) endureceu 
as críticas ao Governo Federal, 
ontem, e afirmou que “falta 
liderança” no Brasil para um 
combate eficaz ao coronavírus. 
As declarações ocorreram em 
entrevista ao Programa 360o da 
rede de TV a cabo, CNN Brasil, 
e, na ocasião, o gestor parai-
bano lamentou a ausência de 
mais apoio do Ministério da 
Saúde (MS) para a implementa-
ção das ações na Paraíba, além 
de um ‘discurso único’ sobre a 
covid-19 no país.

Durante a entrevista, o go-
vernador relembrou as medi-
das que estão sendo adotadas 
no estado, desde o mês de mar-
ço, para evitar a propagação 
do vírus. “Criamos o crédito de 
emergência - dando condições 
para promover o isolamento 
social como única ferramenta 
para combater a pandemia -, 
aumentamos de leitos de UTI, 
montamos hospital de campa-
nha e elaboramos um plano de 
contingenciamento”.

Entre as maiores dificul-
dades apontadas pelo gestor, 
a principal foi a falta de uma 
coordenação nacional para au-
xiliar estados e municípios na 
aquisição de insumos e equi-
pamentos para montar leitos 
de UTI. “Falta um discurso de 
unificação neste momento 
para a gente enfrentar a pan-
demia. Um discurso que traga 
esperança para nosso povo. 
Um discurso de liderança. Os 
estados estão à mercê de sua 
própria sorte. E percebemos 
que há um desencontro de fa-
las de autoridades do Governo 
Federal”, criticou.

Na avaliação do governa-
dor, essa situação tem criado 
mais dificuldades para estados 
e municípios, para além da crise 
sanitária. “Isso tem levado a um 
problema sério que é a relação 
com o Ministério da Saúde. Na 

mudança da equipe (troca de 
ministros) criou-se um vácuo 
e não houve solução de conti-
nuidade. A logística que estava 
sendo implementada para a 
aquisição de equipamentos foi 
suspensa e implantada uma 
nova filosofia”, observou. Sobre 
as ações na Paraíba, o gover-
nador informou que cerca de 
70% plano de contingência já 
foi executado e que o restante 
depende de repasses e de ações 
do Governo Federal. 

Flexibilização
João Azevêdo também foi 

questionado em relação às pró-
ximas ações que serão condu-
zidas no estado para lidar com 
a pandemia de covid-19. O go-
vernador lembrou que setores 
da indústria, supermercados, 
farmácias e restaurantes (de-
livery) seguem funcionando, 
mas que os números na Paraí-
ba mostram que o estado está 
em nível crescente de casos. 
“Só será possível flexibilizar 
quando tivermos a diminuição 
constante de casos, um número 
de leitos que ofereça garantia, 
principalmente, de UTI, e um 
score de isolamento social que 
justifique a medida, por isso, é 
importante a população per-
manecer em casa, pois estamos 
atingindo índices cada vez mais 
baixos”, pontuou.

Na opinião do governa-
dor, medidas como o lock-
down tendem a não darem 
certo no país. “Sabemos que o 
lockdown - nos moldes da eu-
ropa - não funciona no Brasil, 
porque teríamos que envolver 
as forças militares e toda uma 
estrutura que fizesse com que 
o ‘bloqueio total’ fosse possí-
vel. E sabemos as posições por 
parte da presidência da Repú-
blica”, disse, referindo-se à de-
fesa de flexibilização por parte 
do Governo Federal.

O debate também con-
tou com a participação do go-
vernador do espírito Santo, 
Renato Casagrande.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Azevêdo cobra liderança para 
combater a covid-19 no Brasil

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Coordenador da bancada pa-
raibana no Congresso Nacio-
nal e líder do Democratas na 
Câmara dos Deputados, Efraim 
Filho é contra a abertura de 
processo de impeachment do 
presidente Jair Bolsonaro. Para 
ele não existe indícios de crime 
que justifique o impeachment. 
O parlamentar acha esse de-
bate inoportuno, nesse mo-
mento de pandemia.   

Contra o impeaChment
A prefeitura de Caruaru sus-
pendeu os festejos juninos na 
cidade – evento que rivaliza 
com ‘O Maior São João do 
Mundo’, de Campina Grande, 
em popularidade. Na ‘Rainha 
da Borborema’, porém, o pre-
feito Romero Rodrigues (PSD) 
mantém a festa para outubro. 
“O compromisso é manter a 
festa, mas vamos continuar 
avaliando” se será possível. 

O índice de isolamento social em 
João Pessoa continua abaixo do que é 
recomendado pelas autoridades sani-
tárias, confirma a secretária de Plane-
jamento, Daniela Bandeira. Domingo, 
Dia das Mães, o índice foi de 48%, 
superior à média nacional – 47% – e 
à média da Paraíba – 44,6% –, mas 
ainda assim bem inferior ao recomen-
dável: algo em torno de 70%. 

abaixo do reComendável

“está oCorrendo uma oCupação de leitos
numa veloCidade muito maior”, diz Cartaxo

Calendário mantido

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), revelou, em coletiva de imprensa, que a ocupação de 
leitos na capital, sobretudo de UTI, continua aumentando de modo acelerado, demonstrando a preocu-

pação das autoridades de saúde quanto a um colapso no sistema, por causa da elevação do número 
de casos de covid-19 – a capital tem 1.179 casos confirmados. O prefeito fez menção à velocidade 
de como está sendo a ocupação de leitos por conta da pandemia: “Na segunda-feira [da semana 
passada] a taxa de ocupação de leitos era de 64%. Hoje chegamos a 79%. A gente percebe que 
está ocorrendo uma ocupação de leitos numa velocidade muito maior”. Da fala do gestor mu-
nicipal, se extrai outra informação relevante nesse cenário de pandemia, no que tange à aproxi-
mação de um esgotamento da capacidade do sistema de saúde, não somente do serviço público: 

“Não falo aqui apenas do Sistema Único de Saúde, o SUS. Na rede privada, a situação não 
é tão diferente não. Se você tem seu plano de saúde e acha que vai estar assegurado na 

hora que precisar, vai ter dificuldade também, se o cenário continuar dessa maneira. O 
número de casos tem aumentado consideravelmente”. Ele anunciou o fechamento 
de feiras livres e praças para tentar reduzir o número de infectados. “É uma decisão 
dura, não é fácil, mas é necessário para a gente salvar vidas”, argumentou.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Luciano Cartaxo justificou o endurecimento 
das medidas para conter a pandemia: “Só 
vamos voltar à normalidade quando tiver-
mos a certeza da redução dos casos, com 
base em dados científicos. Não vamos re-
petir o que fez Santa Catarina, que tentou 
voltar e o cenário foi desastroso”. Em Blu-
menau, os casos quase triplicaram, após a 
flexibilização de medidas.

“não vamos repetir o que fez
santa Catarina”, diz Cartaxo

“tenho evitado falar”

fundo eleitoral

O deputado Raniery Paulino (MDB) foi inda-
gado se continua pré-candidato a prefeito de 
Guarabira, ontem: “Tenho evitado falar em 
política eleitoral nesse momento. Não me sin-
to confortável de falar de eleições. Acho que 
quem faz isso não está sendo responsável. 
Quando as coisas voltarem, minimamente, ao 
normal, aí sim, vamos dialogar sobre isso”.

Raniery Paulino é a favor de que o fundo eleitoral seja 
usado nas ações de enfrentamento ao coronavírus e de 
que as eleições de outubro sejam transferidas, se não 
houver condições para realiza-las. “Não faz sentido 
existir um fundo eleitoral de R$ 8 milhões [nesse mo-
mento de pandemia]. No caso da eleição, não se pode 
‘pagar’ a eleição com a vida das pessoas”.
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Os deputados estaduais 
paraibanos estão defenden-
do junto à União Nacional 
das Assembleia Legislativas 
estaduais (Unale), a realiza-
ção de um movimento nacio-
nal em defesa da ampliação, 
até dezembro, do pagamen-
to do auxílio emergencial de 
R$ 600 que o Governo Fede-
ral fazendo aos trabalhado-
res afetados pela pandemia 
do coronavírus.

“Levei a indicação da 
nossa Assembleia, em nome 
do presidente da Casa, 
Adriano Galdino, para que 
o benefício seja mantido até 
dezembro deste ano. É um 
pleito de grande relevância, 

e nós propomos isso, para 
que a Unale e todas as Ca-
sas Legislativas do Brasil 
encampem essa ideia para 
garantir, especialmente aos 
autônomos e desemprega-
dos, as condições de sub-
sistência”, destacou Raniery 
Paulino.

A reunião foi comanda-
da pela presidente da Unale, 
Ivana Bastos, e contou com 
a participação de represen-
tantes das Assembleias Le-
gislativas de todo o país. Ra-
niery Paulino ressaltou que 
a campanha foi criada atra-
vés de requerimento, elabo-
rado com a participação dos 
36 deputados estaduais da 
Paraíba. Ele disse ainda que 
a proposta será encaminha-
da para toda a classe política 

brasileira e também será en-
tregue ao presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro.

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba defende 
que a permanência do abo-
no, até o fim de dezembro, 
deve acontecer para que os 
mais necessitados possam 
conviver com a crise e, ao 
mesmo tempo, movimen-
tar a economia. 

 
         Projetos

A ALPB aprovou, on-
tem, durante sessão extraor-
dinária projeto que trata da 
suspensão, por dois meses, 
o aumento de R$ 15 mil na 
Verba Indenizatória de Ati-
vidade Parlamentar (VIAP) 
aprovado em setembro pas-
sado. Esse aumento da VIAP 

entrou em vigor em feverei-
ro deste ano, mas, pela de-
cisão de ontem, pelo menos 
pelos próximos dois meses.

O projeto que trata da 
destinação de R$ 2 milhões 
para aços decombate ao co-
ronavírus consiste na criação 
de um programa que, nos 
próximos dois meses, per-
mitirá ao Poder Legislativo, 
patrocinar a doação de pelo 
menos 25 mil cestas básicas 
com famílias mais afetadas 
com a pandemia nas mais di-
versas regiões do Estado.

Já o segundo projeto 
aprovado prevê a aplicação 
de R$ 2 milhões na distri-
buição de cestas básicas 
para famílias afetadas pela 
pandemia do coronavírus na 
Paraíba.

Deputados paraibanos defendem 
manutenção de auxílio até dezembro

João Azevêdo defendeu as medidas de isolamento social durante participação do debate na CNN Brasil  junto com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Foto: Secom-PB



Secretário Geraldo Medeiros diz que ações do Governo do Estado e municípios são para evitar uma “tragédia”

Região Metropolitana 
de João Pessoa terá aumen-
to de medidas restritivas 
e de testagem rápida para 
evitar o colapso na rede 
pública de saúde devido o 
aumento de casos graves 
de contaminação pelo novo 
coronavírus e a taxa de ocu-
pação de leitos. De acordo 
com Geraldo Medeiros, se-
cretário geral da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
Governo do Estado e muni-
cípios trabalham para evi-
tar “tragédia”.

Com maior concentra-
ção de casos, a Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
tem uma taxa de ocupação 
de leitos de UTI exclusivos 
para o tratamento da doen-
ça de 75%. Para evitar o co-
lapso, Governo do Estado e 
municípios deverão intensi-
ficar medidas restritivas vi-
sando a diminuição da cir-
culação de pessoas nas ruas 
e em estabelecimentos para 
evitar a proliferação do ví-
rus. Segundo Geraldo Me-
deiros, as medidas mais se-
veras deverão ser adotadas 
pelas autoridades e segui-
das pela população o mais 
rápido possível para que o 
bloqueio total, ou lockdo-
wn, não seja necessário.

“O bloqueio total é uma 
atitude extrema que go-
verno nenhum gostaria de 
adotar, mas que será preci-
so para salvar vidas tendo 
em vista o provável colap-
so. Estamos tentando fazer 
tudo para que a Paraíba não 
tenha isso. A região me-
tropolitana de João Pessoa 
poderá ser a próxima se a 
população continuar saindo 
de casa. A gente tem que se 
conscientizar para que as 
pessoas das nossas famílias 
não adoeçam e morram. 
Mas a população não está 
adotando as medidas como 
deveriam. O colapso da rede 
pública é uma tragédia que 
não queremos que aconteça 
aqui e por isso que precisa-
mos nos unir”, declarou o 
secretário.

Para conhecer o com-
portamento do vírus em 
todo o Estado, a SES irá dis-
tribuir mais 45 mil testes 
rápidos para os 223 muni-
cípios da Paraíba. Na Região 
Metropolitana da Capital, a 
aplicação dos testes conta-
rá com uma força tarefa dos 
poderes administrativos.

“A testagem está se 
massificando para que a 
gente tenha ideia de onde 
o vírus está circulando 
para tentar evitar o grau de 
transmissibilidade”, avaliou 
Geraldo Medeiros.

Durante o fim de sema-
na, o índice de isolamento 
social no Estado não che-
gou a 50%. Segundo o Mapa 
Brasileiro da covid-19, mo-
nitorado pela InLoco, neste 
último domingo, a taxa de 
isolamento na Paraíba foi 
de 44,3% e no sábado foi 
de 41,7%. O índice ideal 
segundo os secretários de 
saúde da SES é de, pelo me-
nos, 70%.

O Governo do Estado 
vem ampliando a oferta 
de leitos, amenizar os nú-
meros de entradas de pa-
cientes em UTI e preservar 
pelas suas vidas. A média 
de letalidade para pacien-
tes que entram na UTI é de 
80% no Brasil.

Dados do Ministério 
da Saúde apontam que a 
Paraíba tem 536 leitos de 
UTI adulto da rede públi-
ca e particular. O Sistema 
Único de Saúde tem 372 
leitos sendo, de acordo 
com o Governo do Estado, 
215 exclusivos para pa-
cientes com confirmação 
ou suspeitos de covid-19 
e estão com ocupação de 
59%. 

Números contidos no 
Plano de Contingência da 
covid-19, publicado no dia 
9 de maio, mostram que 
196 leitos de UTI ainda se-
rão entregues.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Região Metropolitana de JP terá 
aumento de medidas restritivas
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Prevenção

Prefeitura da Capital pede à 
CBTU que paralise os trens

Representantes da Pre-
feitura Municipal de João Pes-
soa (PMJP), da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU) e de diversas esferas 
do Ministério Público se reu-
niram na tarde de ontem para 
discutir efeitos da manuten-
ção do serviço de transporte 
por trem na disseminação da 
covid-19. Na ocasião, o pro-
curador-geral do Município, 

Adelmar Régis, solicitou for-
malmente a paralisação dos 
serviços.

A circulação de trens 
acontece entre as cidades de 
Cabedelo, João Pessoa, Bayeux 
e Santa Rita e aproximada-
mente 1,5 mil pessoas utili-
zam o serviço diariamente. 
“Temos nos articulado com 
outras prefeituras de cidades 
que compõem a nossa Re-

gião Metropolitana e que são 
atendidas pela CBTU e con-
cordamos que a paralisação 
do serviço de trens é um ato 
importante, que vai contribuir 
com a segurança sanitária”, 
explicou Adelmar Régis. “O su-
perintendente compreendeu 
nossa iniciativa e se compro-
meteu a levar a demanda à ad-
ministração central do órgão, 
na esfera federal”, explicou.

Trens circulam entre 
Santa Rita e João 
Pessoa e transpor-
tam diariamente, 
em média, 1,5 mil 
pessoas, aumentan-
do o risco de contá-
gio pelo coronavírus

Foto: CBTU Divulgação

A Paraíba chegou a 2.525 
casos confirmados para o 
novo coronavírus  ontem. 
Destes, 537 pacientes estão 
recuperados e 139 vieram a 
óbito. Em 24 horas, entre o 
domingo e ontem, o Estado 
contabilizou 184 novos casos 
de covid-19 e 4 mortes cau-
sados. O índice de ocupação 
de leitos de UTI é de 59% e o 
cumprimento do isolamento 
social é de  44,6%. A letalidade 
no Estado é de 5,50%.

Durante o fim de semana, 
21 mortes foram registradas 
em decorrência do agrava-

mento do coronavírus. Seis 
delas em João Pessoa, seis em 
Santa Rita, dois óbitos em Pa-
tos, e um falecimento em Cam-
pina Grande, Cabedelo, Congo, 
São José de Piranhas, Cruz do 
Espírito Santo e Sapé. 

As quatro mortes confir-
madas pela SES nesta segun-
da-feira são: Uma mulher resi-
dente em Mari com 54 anos. A 
paciente era obesa, teve início 
dos sintomas no dia 1º de maio 
e falecimento neste domingo; 
Uma idosa de 67 anos, sem  co-
morbidade, residente em Sou-
sa, inicio dos sintomas no dia 
29 de abril e falecimento nes-
ta segunda-feira; Idosa de 69 
anos e portadora de diabetes 

e hipertensão que residia em 
João Pessoa. A mulher apre-
sentou início dos sintomas no 
dia 25 de abril e óbito no dia 7 
de maio; E ainda um idoso de 
74 anos, com diabetes como 
comorbidade. O paciente re-
sidia em Patos, teve início dos 
sintomas no dia 30 de abril e 
faleceu no dia 9 de maio.

Até o momento, 109 
municípios paraibanos pos-
suem confirmação de casos 
da doença, o que correspon-
de a 48,88% das 223 cidades 
do Estado. Os três municípios 
com mais ocorrências são:  
João Pessoa com 1230 casos;  
Santa Rita com 217 e Campina 
Grande chegou a 125.

Novo coronavírus atinge 
48% dos municípios da PB
Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Brasil tem quase 400 mortos 
e ultrapassa 11,5 mil vítimas 

Agência Estado

O Brasil registrou 396 mor-
tes decorrentes do novo coro-
navírus nas últimas 24 horas, 
segundo atualização feita pelo 
Ministério da Saúde nesta segun-
da-feira. Com isso, o total oficial 
de vítimas da covid-19 no país 
subiu de 11.123 para 11.519. O 
número de casos confirmados da 
doença saltou de 162.699 para 
168.331, com 5.632 novos regis-
tros entre ontem e hoje.

São Paulo é o Estado que 
apresenta os maiores números, 
com 3.743 óbitos decorrentes do 

novo coronavírus e 46.131 casos 
confirmados. Em segundo lugar, 
o Rio de Janeiro já contabiliza 1 
770 óbitos em função da doen-
ça e 17.939 casos confirmados. 
Em seguida, vêm Ceará (1.189 
óbitos, 17.599 casos confirma-
dos), Pernambuco (1.087 óbitos, 
13.768 casos confirmados) e 
Amazonas (1.035 óbitos, 12.919 
casos confirmados).

Apenas nos últimos sete 
dias, incluindo novos registros de 
segunda, 4 de maio, até domingo, 
10, foram 4.098 novos registros 
de óbito por covid-19 no país. Es-
pecialistas apontam ainda que o 
número real de infectados e mor-

tos pela doença deve ser maior 
que o indicado pelas estatísticas 
oficiais, uma vez que nem todos 
os casos chegam a ser testados.

Mais essenciais
Um decreto para incluir 

academias de ginástica, cabelei-
reiros, barbearias e salões de be-
leza como atividades essenciais 
durante a pandemia do novo 
coronavírus foi publicado ontem 
em edição extra do Diário Oficial 
da União. Pelo dispositivo, essas 
atividades passam a ser consi-
deradas essenciais, desde que 
obedecidas determinações sani-
tárias do Ministério da Saúde.  
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Vacinação H1N1
Começou oficialmente, ontem, a terceira etapa da campanha 
de vacinação contra H1N1. A previsão é que 845.444 pessoas  
sejam vacinadas em toda Paraíba. Página 7 Fo
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Na Capital, decreto decidiu pelo fechamento das feiras livres, mas mercados públicos vão poder abrir
José Alves  
zavieira2@gmail.com

Prefeituras adotam medidas 
para incentivar o isolamento

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

As feiras livres que funcio-
nam nos bairros de Jaguaribe, 
Oitizeiro, Grotão, Mangabeira, 
Valentina de Figueiredo e Coli-
nas do Sul, assim como aquelas 
que ficam no entorno dos mer-
cados públicos de João Pessoa 
estão proibidas de funcionar 
conforme decreto municipal 
que entrou em vigor ontem. 
Além disso, a medida também 
vale para os vendedores ambu-
lantes que não poderão exercer 
suas atividades até o próximo 
dia 18. Já os mercados públicos 
continuam funcionando nor-
malmente. João Pessoa tem hoje 
1.230  casos.

Desde o último domingo, 
equipes da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Sedurb) 
iniciaram um trabalho de cons-
cientização dos feirantes a fim de 
evitar aglomerações e reduzir a 
escalada de casos de covid-19 na 
cidade. O decreto também sus-
pende o acesso às praças públi-
cas para qualquer atividade, seja 
comercial, recreativa ou para a 
prática de exercícios físicos.

“Nosso trabalho de cons-
cientização para fortalecer o 
isolamento social teve ontem 
uma boa receptividade. Mas 
permitimos que alguns comer-
ciantes que haviam investido 
na compra de frutas e verdu-
ras e ainda não conheciam 
o decreto, pudessem vender 
seus produtos ontem. Mas a 
partir de hoje (terça-feira), o 
comércio em feiras livres não 
mais será permitido”, alertou o 
secretário do Desenvolvimen-
to Urbano (Sedurb), Zennedy 
Bezerra, que informou ainda 
que a fiscalização nas feiras li-
vres e feiras de troca-troca vão 
continuar por toda a semana.

Ainda de acordo com o 
secretário, as visitas dos fun-
cionários da Sedurb às feiras 
livres seguirão cronograma 
elaborado pela Sedurb, prio-
rizando os bairros onde a taxa 
de isolamento social tem se 
mantido baixa. Ele revelou que 
o bairro de Mangabeira lide-
ra na quantidade de pessoas 
com diagnóstico positivo de 
covid-19.

“Os comerciantes das 
feiras livres que desobede-
cerem o decreto serão alvos 
de medidas administrativas, 
podendo perder o alvará de 
funcionamento do box, bem 
como o cadastro de feirante, 
e serem multados”, informou 
Zennedy,. 

Em Campina
Neste último final de se-

mana, equipes da Prefeitura 
de Campina Grande formaram 
uma força-tarefa para interdi-
tar a Feira de Troca, ponto de 
bastante aglomeração, locali-
zado da área central da cida-
de. Aos poucos a área foi se 
esvaziando. A Polícia Militar 
e o Corpo de Bombeiros vão 
intensificar a fiscalização para 
averiguar se os comerciantes 
não migram para outros espa-
ços. A ação partiu de denún-
cias de que os comerciantes 
da feira não estavam adotando 
medidas preventivas como o 
uso das máscaras e distancia-
mento social.

O município de Patos 
estende a suspensão do fun-
cionamento dos estabeleci-
mentos públicos e privados. 
O decreto foi publicado no 
Diário Oficial municipal de 
ontem, a partir da decisão 
do prefeito interino Ivanes 
Lacerda. As medidas objeti-
vam  incentivar o isolamen-
to social. A cidade tem, até o 
momento, 109 casos.

Com isso, os mercados 
públicos serão fechados e  as 
feiras livres funcionarão. O 
acesso às praças para ativi-
dades e a permanência de 
pessoas nas ruas e avenidas 
públicas a fim de evitar aglo-
merações não serão permi-
tidas. 

Restaurantes, lancho-
netes e serviços relaciona-
dos à alimentação podem 
funcionar, exclusivamente, 
através de serviços de en-
trega em domicílio – delivery 
– e por aplicativos. Lojas e 
outros estabelecimentos de 
comércio também podem 
atuar a partir de delivery. A 
venda de forma presencial é 
totalmente vedada, segundo 
o decreto.

Serviços médicos, hos-
pitalares, farmacêuticos, 
psicológicos, odontológi-
cos, fisioterapêuticos, ve-
terinários, laboratórios de 

análises clínicas e clínicas de 
vacinação podem continu-
ar funcionando, bem como 
laboratórios da rede priva-
da que estejam realizando 
exames de detecção da co-
vid-19 – este último precisa 
realizar um cadastramento 
na Vigilância Epidemiológica 
Municipal através do e-mail 
vigepidemiologica@patos.
pb.gov.br.

Além destes, estabe-
lecimentos comerciais res-
ponsáveis pelo fornecimento 
de recursos alimentícios vol-
tados para a saúde, e o que 
distribuem e comercializam 
combustíveis e derivados, 
água e gás também podem 
manter o funcionamento. 
Também segue autorizado 
o funcionamento de super-
mercados, hipermercados, 
lojas de conveniência em 
postos de combustíveis e 
mercados, mas sem a per-
missão para o consumo no 
local.

O uso de máscaras em 
todos os espaços públicos 
e estabelecimentos comer-
ciais passa a ser obrigatório 
em todo o município, por 
tempo indeterminado. Em 
caso de descumprimento, as 
punições vão desde suspen-
são do alvará de funciona-
mento por 30 dias até poder 
ser cassado por tempo inde-
terminado. O uso de força 
policial pode ser autorizado .

Feiras livres irão 
funcionar em Patos
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Em Santa Rita, outras 
medidas deverão ser adota-
das para conter o avanço da 
covid-19. Uma delas é o que 
diz respeito aos mercados pú-
blicos e feiras livres, que pas-
sarão a funcionar de quarta a 
domingo e com o horário res-
trito das 7h às 13h. O anúncio 
foi feito pelo prefeito de Santa 
Rita, Emerson Panta, na manhã 
de ontem, através de redes so-
ciais, e foi publicado no Diário 
Oficial. O município tem regis-
trado 217 casos da doença.

Entre outras medidas 
estão a proibição do acesso 
ao balneário das águas mine-
rais, conhecido também como 
Açude, assim como à Praça do 
Povo e demais praças da cidade 
para qualquer atividade. Nes-
ses locais ainda estão sendo 
registradas grandes aglome-
rações de pessoas, e o objetivo 

da Prefeitura é a prevenção do 
contágio pelo vírus.

Outra medida estabeleci-
da no decreto é o uso obriga-
tório de máscaras em estabe-
lecimentos comerciais, que já 
tinha sido anunciada em de-
creto estadual. Estabelecimen-
tos autorizados a funcionar 
recomenda-se não permitir 
o acesso no interior das suas 
dependências de quem não 
esteja usando máscara.

Segundo o prefeito, as 
restrições são necessárias 
diante do não cumprimento 
do isolamento social, que em 
Santa Rita está em média de 
40%. “Até pessoas notificadas, 
testadas como positivo para 
coronavírus, e orientadas para 
o devido isolamento, mesmo 
cientes, ainda estão nas ruas 
contaminando outras pessoas. 
Isso é muito sério”, alertou.

Santa Rita também 
toma novas medidas Outras mudanças com o decreto

Segundo o diretor de Serviços 
Urbanos da Sedurb, Joubert Fonse-
ca, o decreto é válido apenas para 
as feiras livres. Já os mercados 
públicos da cidade continuam fun-
cionando normalmente, uma vez 
que são ambientes disciplinados 
e estão sempre sendo fiscalizados. 
Além disso, os comerciantes são 
obrigados a usarem máscaras para 
proteção deles e dos clientes.

O decreto também obriga os 
serviços de entrega por delivery 
a disponibilizarem o item de pro-
teção, álcool 70% e luvas para os 
entregadores. Agora as entregas 
deverão ser feitas na portaria dos 
edifícios, sem haver a necessidade 
do entregador ingressar no prédio, 
evitando assim o uso de elevado-
res e escadas. Já os moradores de 
condomínios horizontais ou lotea-

mento fechados, poderão receber 
o pedido na porta da casa. 

O acesso às praças foi sus-
penso para qualquer atividade, 
seja comercial, recreativa ou para 
a prática de exercícios físicos. A 
determinação vale para qualquer 
reunião de caráter cultural ou 
esportiva em espaços públicos, e 
estão sujeitas à fiscalização mu-
nicipal. 

Serviços de entrega por delivery 
deverão proteger os entregadores 

com máscaras e álcool em gel 
para higienização tanto do 
trabalhador como do cliente

Segundo a Sedurb, os Mercados Públicos são fiscalizados e disciplinados, por isso poderão permanecer abertos

Foto: Marcus Antonius

Foto: Prefeitura de Patos

Decreto municipal decide pelo fechamento de Mercados Públicos
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Operações realizadas em todo o Estado resultaram também em apreensão de armas e recuperação de veículos roubados

Polícia Militar prende 107
suspeitos no fim de semana

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Cardoso Filho

A Polícia Militar divul-
gou  ontem o resultado das 
operações realizadas no fim 
de semana, em todo o estado, 
que terminaram com a prisão 
e apreensão de 107 suspeitos 
de vários crimes e também 
apreensões de 21 armas de 
fogo e 21 veículos recupera-
dos. Os dados são da Coorde-
nadoria de estatística e Avalia-
ção da Corporação e apontam 
o atendimento a 189 denún-
cias de descumprimento das 
medidas de isolamento social 
na Paraíba.

Nesse período foram mo-
bilizados 1.623 policiais, 651 
viaturas e o helicóptero Acauã. 
Na Operação Previna-se foram 
atendidas 189 denúncias de 
locais ou atitudes que estavam 
contrariando as regras de dis-
tanciamento social, o que re-
sultou no fechamento de bares, 
interrupção de festas e outras 
práticas que estavam promo-
vendo riscos de proliferação do 
novo coronavírus. 

entre as ações, houve 
prisões por tráfico de droga, 
apreensão de armas, prisão de 
homicida em Patos, foragidos 
da justiça, além da descoberta 
de um desmanche em Campi-
na Grande e o fechamento de 
uma área de lazer em São Ben-
to, no Sertão paraibano.

Litoral Sul
Na noite de sexta-feira, 

8, dois suspeitos de 21 e 22 
anos foram presos na cidade 
de Alhandra quando tentavam 
roubar uma casa. A dupla foi 
vista roubando um imóvel no 
conjunto Antônio Mariz, onde 
com a vitima amarrada, fa-
ziam ameaças. Com a chegada 
dos policiais da 1ª Companhia 
Independente, os suspeitos 

tentaram fugir, mas a ação foi 
frustrada. Com eles, foram re-
cuperados cinco celulares, re-
lógios e objetos pessoais como 
anéis e pingentes.

Para cometer o crime e 
ameaçar a vítima, os suspeitos 
usaram uma pistola calibre 
320 e um revólver calibre 38, 
que também foram apreendi-
dos, junto com munições. Um 
terceiro suspeito conseguiu 
fugir, mas segue procurado. 
A ação fez parte da Operação 
Previna-se.

No Bairro do ernesto Gei-
sel uma guarnição do Batalhão 
de Choque recuperou R$ 7.200 
em espécie roubados da pro-
prietária de um mercadinho 
no bairro do José Américo, em 
João Pessoa. Várias armas foram apreendidas durante as operações da Polícia Militar em todas as regiões do Estado nas operações Previna-se e Dia das Mães

Fotos: PMPB

Desmanche de carros é descoberto em Campina Grande
Duas importantes ações fo-

ram realizadas, no fim de semana, 
na área de Campina Grande, 
onde policiais militares dos 10º e 
2º batalhões desarticularam um 
grupo criminoso que planejava 
cometer vários crimes naquela ci-
dade e ainda localizou uma oficina 
usada como ponto de receptação 
e desmanche de carros roubados 
na cidade e na região.

Na comunidade conhecida 
por Buraco da Gia, no Bairro da 
Conceição quatro suspeitos foram 
presos com armas de fogo (uma 
espingarda calibre 12, três revól-
veres, várias munições) e másca-
ras que geralmente são usadas 
durante ataques criminosos. O 
grupo ainda tentou fugir da abor-

dagem através de um córrego de 
canal e pulando para dentro de 
uma casa, mas foi preso.

No Distrito Mecânico foi lo-
calizada uma oficina onde fun-
cionava um desmanche de carro. 
A descoberta aconteceu após a 
Polícia Militar receber informação 
do roubo de um carro modelo 
Gol. Dois suspeitos foram presos 
no Complexo Aluísio Campos e 
com eles localizada a chave do 
carro roubado, cerca de seis pi-
nos com substância semelhante 
à cocaína, balança de precisão, e 
que já tinham retirado o som do 
veículo levado na ação criminosa, 
e colocado em seu próprio carro.

Os suspeitos presos, de 18 
e 19 anos de idade, os materiais 

apreendidos, dois veículos recu-
perados, incluindo o Gol, foram 
encaminhados para a Delegacia 
de Roubos e Furtos. “Outras ações 
para combater o roubo de veículos 

e a busca por suspeitos envolvidos 
nesses delitos irão continuar”, 
disse o tenente-coronel Fracimar 
Lins, comandante do 100 Batalhão 
da PM, em Campina Grande.

Peças de veículos foram encontrados na oficina, onde também funcionava uma boca de fumo

A Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros e a Secretaria 
de Saúde de Guarabira estão 
realizando barreiras sanitá-
rias nas cinco entradas do 
município que servem de 
acesso as cidades de Cuitegi, 
Pirpirituba, Araçagi, Mari e 
Pilõezinhos, com a realiza-
ção de desinfecção de veícu-
los e distribuição de másca-
ras, que devem ser utilizadas 
em ambientes públicos.

Sob o comando do te-
nente-coronel Gilberto Fe-
lipe, as barreiras sanitárias 
também foram realizadas, 
juntamente com a Operação 
Feira Segura, nas principais 
entradas da feira livre da 
cidade, que passou a funcio-

nar com espaçamento en-
tre as bancas para garantir 
o distanciamento entre os 
comerciantes e frequenta-
dores. 

As barreiras sanitárias 
são mecanismos utilizados 
pelas autoridades governa-
mentais para prevenir riscos 
de contaminação e disse-
minação de doenças, neste 
caso, a provocada pelo novo 
coronavírus. 

As ações serão perma-
nentes enquanto durarem os 
efeitos do Decreto estadual 
nº 40.122, de 13 de março 
de 2020, assinado pelo go-
vernador João Azevêdo, que 
declarou Situação de emer-
gência no estado da Paraíba.

O suspeito de ter assas-
sinado Braz Pinho de Lucena, 
o “Braz Zabumbeiro”, de 48 
anos, foi preso pela Polícia Mi-
litar em cumprimento a man-
dado de prisão expedido pela 
Justiça de Patos. O jovem de 
24 anos foi localizado no Bair-
ro da Vitória, naquela cidade 
do Sertão paraibano.

O assassinato de “Braz 
Zabumbeiro” aconteceu no 
dia 27 de março do ano passa-
do, em uma casa desocupada, 
no Bairro Dona Milindra. 

Segundo informações da 
Polícia Militar, Braz Zabum-
beiro realizava um serviço de 
capinação em uma casa, po-
rém, quando o proprietário 
do imóvel chegou para buscar 
o pedreiro para deixá-lo em 

casa, no Bairro Mutirão, onde 
residia, já o encontrou morto 
e com o corpo ensaguentando 
no quintal do imóvel.

A vítima sofreu perfu-
rações de arma branca nas 
costas e antebraço. A polícia 
informou que pela cena do cri-
me, houve luta corporal entre 
vítima e o suspeito.

De acordo com a polícia, 
a casa estava desocupada e 
no dia anterior ao crime hou-
ve uma tentativa de roubo 
no imóvel e no dia seguinte, 
segundo a PM, os suspeitos 
podem ter retornado para efe-
tuar o roubo e a vítima tenta-
do impedir.

O mandado de prisão foi 
expedido pelo juiz da 1ª Vara 
de Patos. 

Guarabira tem cinco 
acessos com barreiras

Suspeito é detido por 
assassinato em Patos

PRF flagra homem 
com droga na BR-101

Barreiras sanitárias foram montadas nos acessos a cidades de Guarabira

Foto: 40 BPM

Os hospitais de emer-
gência e trauma de João 
Pessoa e Campina Grande 
divulgaram ontem, balanço 
dos atendimentos do fim de 
semana com o registro de 
541 atendimentos, sendo 
272 na Capital e 269 usuá-
rios no hospital campinense. 
As duas unidades de saúde 
atenderam 116 vítimas de 
acidentes de moto, no 63 
na capital e as outras 53 no 
Trauma campinense.  

O Hospital estadual de 
emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena, 
em João Pessoa realizou 35 
procedimentos cirúrgicos 
de alta e média comple-
xidades. Outros casos de 
emergência registrados na 
unidade de saúde foram 
corpo estranho (15), agres-
são física (10), acidente 
de bicicleta (sete), trauma 
(sete), arma de fogo (sete), 
acidente de automóvel 

(seis), pancada (cinco), quei-
madura (quatro), corte (qua-
tro), atropelamento (quatro), 
choque (três) e arma branca 
(duas). As demais ocorrên-
cias foram clínicas com des-
taques para Acidente Vascu-
lar Cerebral (24).

em Campina Grande, 
de acordo com a assessoria 
de imprensa do Hospital de 
emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes fo-
ram registrados atendimen-

tos de vítimas de agressão fí-
sica (seis), projéteis de arma 
de fogo (duas) e arma branca 
(uma) e acidentes com bici-
cleta (três). Os demais aten-
dimentos médicos foram na 
clínica médica e na pediatria.

De acordo com relató-
rio, o município de Campina 
Grande registrou 19 aciden-
tes de motos nesse fim de se-
mana, seguido por Fagundes 
(quatro), Sumé (três), Aroei-
ras (dois) e Pocinhos (dois).

Hospitais registram 541 atendimentos

A Polícia Rodoviária 
Federal na Paraíba pren-
deu, no final da tarde desse 
domingo, 10, um homem 
transportando dois quilos 
de cocaína na barreira sa-
nitária para enfrentamen-
to ao covid-19 instalada 
na divisa da Paraíba com 
o Rio Grande do Norte. No 
local, os policiais solicita-
ram que o motorista que 
não usava máscara paras-
se para ser orientado so-
bre a importância do uso 
do equipamento. 

O homem ficou visivel-
mente nervoso, não saben-
do explicar de onde estava 
vindo e nem o destino final, 
o que despertou a atenção 
dos policiais, que iniciaram 

uma fiscalização minuciosa 
ao veículo. No interior do 
GM Vectra, ao abrir o com-
partimento do motor foi 
observado pela equipe que 
uma peça tinha sido recen-
temente retirada, quando 
localizaram a droga escon-
dida no painel corta fogo 
do automóvel, peça que fica 
entre o motor e o pára-bri-
sas dianteiro. 

O homem de 35 anos 
confessou aos policiais 
que buscou a droga no Rio 
Grande do Norte e entrega-
ria a cocaína em Campina 
Grande. ele foi conduzido 
à Delegacia da Polícia Civil 
de Mamanguape e deverá 
responder por tráfico de 
drogas.
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Terceira etapa da campanha foi aberta oficialmente ontem, mas parte dos municípios já havia antecipado a imunização

A terceira fase da Cam-
panha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe Influenza teve 
início oficialmente ontem em 
toda a Paraíba, embora algu-
mas cidades tenham anteci-
pado. Esta etapa será dividida 
em duas: a primeira entre os 
dias 11 e 17 de maio, para 
as crianças de seis meses a 
menores de seis anos de ida-
de, pessoas com deficiência, 
gestantes e puérperas (pós
-parto), com até 45 dias. A se-
gunda etapa é destinada aos 
adultos de 55 a 59 anos e pro-
fessores das escolas públicas 
e privadas, no período de 18 
de maio a 5 de junho. A va-
cina protege contra os vírus 
influenza A (H1N1) pdm09, A 
(H3N2) e Influenza B.

A previsão da Secretaria 
de Saúde da Paraíba (SES-PB) 
é de vacinar 845 mil e 444 pes-
soas. Foram distribuídas 283 
mil e 640 doses para os mu-
nicípios. Este número repre-
senta 30% do total. De acordo 
com a assessoria técnica de 
imunização da SES, a meta é 
vacinar, pelo menos, 90% de 
cada grupo prioritário.

Os sintomas da Influenza 
e os do novo coronavírus são 
semelhantes. Por isso, a ante-
cipação da vacina, conforme 
as autoridades de saúde do 
Estado e dos municípios, tem 
o objetivo de prevenir con-
tra a Influenza (embora esta 
vacina não proteja contra a 
covid-19), além de reduzir 
suas complicações e óbitos, 
principalmente na chamada 

Juliana Cavalcanti 
Especial para A União

Nova fase da vacinação contra 
a gripe chega a todo o Estado

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

O Hospital de Campa-
nha de Campina Grande, 
para atendimento aos pa-
cientes infectados pelo novo 
coronavírus, montado no 
mesmo complexo do Hospi-
tal Municipal Pedro I, será 
entregue ao meio-dia de 
hoje. A construtora respon-
sável pela edificação montou  
uma verdadeira força-tarefa 
para concluir a construção.  
São quase 60 trabalhado-
res em  sistema de rodízio. 
A inauguração será feita de 
forma virtual, com transmis-
são pelas redes sociais. 

A unidade que fica ao 
lado do Hospital Municipal 
Pedro I, ocupa uma área 
de aproximadamente 795 
metros quadrados. Foram 
construídos mais de 20 
espaços que serão usados 
para o funcionamento de 
enfermarias com até 30 lei-
tos, posto de enfermagem, 
farmácia,  locais de higieni-
zação e uma sala de emer-
gência. O Hospital de Cam-
panha foi instalado onde 
seria construído o centro de 
hemodiálise do município.

De acordo com a as-
sessoria de comunicação 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, desde o anúncio da 

construção, pelo prefeito 
Romero Rodrigues, no iní-
cio de abril, a Oesp Enge-
nharia vinha fazendo todos 
os  esforços para entregar 
a unidade hospitalar, com 
total infraestrutura, quali-
dade e segurança. 

Equipe
De acordo com o di-

retor-presidente da Oesp 
Engenharia, Marconi Ber-
kokebas, a obra é complexa, 
porque o projeto teve que 
passar por readaptação.  
Mas o prazo de entrega está 
sendo cumprido, porque a 
obra foi executada por enge-
nheiros de Campina Grande.

“É sempre desafiador 
readaptar um projeto. Nós 
estávamos com tudo pronto 
para construção do centro 
de hemodiálise e tivemos 
que fazer algumas readap-
tações projetuais para trans-
formar em um hospital de 
campanha. Contudo, desta-
co a entrega e a capacidade 
da nossa equipe de enge-
nheiros, todos de Campina 
Grande, dos nossos funcio-
nários que deram o máximo 
de si para que a obra estives-
se pronta no tempo certo. 
Essa obra, sem dúvidas, será 
de grande importância para 
Campina” destacou o presi-
dente da construtora.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Somos Solidariedade

Ação estimula doação de alimentos 
para famílias em situação de risco

O Governo do Estado, 
por meio de uma ação con-
junta da Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), Casa Mili-
tar, Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros, em parce-
ria com a Arquidiocese da 
Paraíba, vai lançar uma 
campanha de arrecadação 
de alimentos para distri-
buição com as famílias 
que vivem em situação de 
risco. A Campanha “Somos 
Solidariedade” foi anun-
ciada ontem (11) pelo go-
vernador João Azevêdo.

“Várias Secretarias 
foram procuradas por 
pessoas que querem fazer 
doações e estamos lançan-
do essa campanha para 
quem quer contribuir, 
fazendo isso de forma re-
gular, com a prestação de 
contas, porque esse tra-
balho de solidariedade é 
muito importante. Quere-
mos ampliar esse atendi-
mento e, para isso, serão 
instalados pontos de ar-
recadação em vários luga-
res para que a gente possa 
levar esse material, como 
alimentos não perecíveis, 

Campina ganha hoje
Hospital de Campanha

para os quilombolas, indí-
genas, sem teto e às famí-
lias que realmente preci-
sam desse auxílio”, disse o 
governador João Azevêdo, 
durante o programa Fala 
Governador, transmitido 
por uma cadeia estadual 
de rádio.

O secretário do De-
senvolvimento Humano, 

Tibério Limeira, enfatiza 
que essa campanha mos-
tra a preocupação e o com-
promisso do governador 
João Azevêdo com o povo 
paraibano. “Fico feliz em 
saber que mais uma vez a 
Sedh está nesse trabalho 
de ajudar o próximo em 
um momento grave que 
estamos vivenciando no 

mundo. É fundamental ter-
mos o sentimento nobre de 
solidariedade entre outros, 
que o gesto de doação seja 
estimulado entre todos os 
povos e que possamos in-
tensificar e estimular essas 
doações em todo Estado 
para amenizar essa fome 
que assola a população”, 
ressaltou.

- 2o BPM  Rua D. Pedro I, 768, bairro São José - Campina Grande
 CPRM: Rua Cel Estevão D’Ávila Lins, Cruz das Armas - João Pessoa
 
- CEATur: Av. Cajazeiras, 105, Manaíra - João Pessoa
 
- 1o BPM: Praça Pedro Américo, Centro - João Pessoa

- BOPE: Rua Profª Maria Ester Bezerra Mesquita, Bairro dos Ipês - João Pessoa
 
- BEPMotos: Av Pres Epitácio Pessoa, Pedro Gondim - João Pessoa

- Batalhão de Busca e Salvamento - AV. Cabo Branco, 2838, Cabo Branco

- 4o BPM - Rua Cel José Maurício da Costa, 360 - Assis Chauteabriand - Guarabira

 - 10o BPM: Rua Janúncio Ferreira, 800 - Centro - Campina Grande.

 - 3o BPM Rua, Enaldo Torres Fernandes S/N  Jardim Lacerda - Patos

 - Rua Leonardo Rolim, s/n, Bairro dos Remédios, CEP 58900-000 - Cajazeiras 
 
- Centro Social Arquidiocesano São José, na Av Diogo Velho, 46 - 
Centro (em frente à Residência Feminina) - João Pessoa

Os pontos de arrecadação

população de risco. Ou seja, a 
proposta é ajudar na exclusão 
de diagnósticos por conta do 
novo coronavírus, diminuir a 
circulação do vírus e o impac-
to sobre os serviços de saúde.

Em cidades como João 
Pessoa, Campina Grande, Ca-
bedelo e Patos, a terceira fase 
da vacinação foi antecipada. 
Na Capital paraibana, a vaci-
nação contra a gripe foi reto-
mada nessa segunda-feira e 
segue até a próxima quinta-
feira (14), a partir das 8h até 

às 16h, nos 68 ginásios de 
escolas municipais e três pon-
tos de ‘drive thru’, no Parque 
da Bica e nos estacionamen-
tos dos Shoppings Manaíra e 
Mangabeira. 

Desde o início da cam-
panha, já foram imunizadas 
169,4 mil pessoas, na Capital 
paraibana.  Já nos últimos três 
dias, na primeira fase da ter-
ceira etapa foram administra-
das 33,4 mil doses. De acordo 
com o chefe de Imunização da 
SMS, Fernando Virgolino, a 

equipe multidisciplinar segue 
com a assistência domiciliar 
fazendo a vacinação das pes-
soas com deficiência que já 
são atendidas na rede munici-
pal de saúde.

Quem ainda não foi imu-
nizado nas fases anteriores 
deve procurar os postos de 
vacinação. Na primeira etapa, 
o público-alvo era compos-
to por idosos e profissionais 
de saúde. Estes podem ser 
imunizados também no Cen-
tro Municipal de Imunização 

(antigo Lactário da Torre).
A segunda fase era des-

tinada aos profissionais das 
forças de segurança e salva-
mento, caminhoneiros, moto-
ristas de transporte coletivo, 
pessoas com doenças crôni-
cas, pessoas privadas de liber-
dade, profissionais do siste-
ma prisional e adolescentes 
e jovens de 12 a 21 anos que 
cumprem medidas socioe-
ducativas. Os caminhoneiros 
que perderam a segunda fase 
devem procurar um dos pon-

tos disponíveis, pois o atendi-
mento na Gauchinha não está 
mais funcionando. Quem per-
tence a esse grupo deve levar 
documento de comprovação. 

Para mais informações, os 
interessados devem ligar para 
a Ouvidoria Setorial de Saúde, 
pelo  160 ou para a Central 
da Rede de Frio, pelo número 
(83) 3218-6170. Confira to-
dos os locais para vacinação 
na Capital paraibana pelo site 
http://www.joaopessoa.pb.
gov.br//influenza/.

Foto: Marcus Antônius

Crianças até 6 anos, pessoas com 
deficiência, gestantes e puérperas 

serão as primeiras a receber 
a vacina; depois, as pessoas de 
55 a 59 anos e os professores
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Sindicatos e movimentos estudantis afirmam que decisão pode prejudicar estudantes das escolas públicas

Em meio à pandemia 
causada pelo novo corona-
vírus, com aulas presenciais 
paralisadas em todo o país, 
o Ministério da Educação 
(MEC) deu início às inscri-
ções para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
2020. Críticas feitas por Ins-
tituições ligadas ao ensino, 
por professores e também 
pelos próprios alunos não 
foram suficientes para que 
o governo alterasse as datas. 
A falta de estrutura para o 
ensino remoto enfrentada 
por alunos de baixa renda é 
apontada como a principal 
justificativa para o adiamen-
to do concurso. As inscrições, 
iniciadas ontem, encerram 
dia 22 de maio.

O Sindicato dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras 
em Educação do Estado da 
Paraíba (Sintep-PB) repudia 
o posicionamento do MEC e 
diz que o momento exigiria 
do governo federal mais 
sensibilidade. “Infelizmente 
vai aumentar, e muito, o fos-
so que distancia os alunos 
da rede pública e privada, 
deixando ainda maior essa 
discriminação”, diz Antônio 
Arruda, coordenador geral 
do sindicato que reúne cer-
ca de dez mil associados em 
todo o Estado.

Na opinião do sindicato 
adiar o Enem para os primei-
ros meses de 2021 seria a 
atitude mais correta a ser to-
mada. “Nós percebemos o es-
forço de toda a rede pública 
que tem trabalhado para que 
haja um maior equilíbrio em 
relação aos alunos da rede 
privada, mas nós sabemos 
que para seguir nos estudos 
é preciso estrutura com boa 
internet e computador e nes-
se aspecto quem tem melhor 

situação vai ser privilegiado”. 
A falta de “sensibilidade 

para o momento” por parte 
Ministério da Educação e do 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) 
também foi destacada em 
notas emitidas pela União 
Nacional dos Estudantes 
(UNE) e União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas 
(Ubes) que pediram suspen-
são do edital. O Ministro da 
Educação, Abraham Wein-
traub, afirmou em entrevista 
que o Enem não foi feito para 
fazer justiça social. 

A estudante do terceiro 
ano do ensino médio da rede 
estadual de ensino da Pa-
raíba, Jessica Rodrigues, 18, 
sabe que a meta de passar no 
Enem será ainda mais difícil 
de ser atingida. A quase dois 
meses sem aula presencial a 
estudante, que mora com a 
mãe na Comunidade do Ja-
caré em Cabedelo, conta que 
não tem sido fácil acompa-
nhar os estudos. “Como não 
tenho computador eu estudo 
pelo celular e às vezes eu sin-
to dificuldade.” A estudante 
que pretende prestar exa-
me para a área de humanas, 
acredita que o mais justo 
seria que as provas fossem 
adiadas. “Vai nos prejudicar 
muito porque era muito me-
lhor se a gente estivesse em 
sala de aula”. Jessica também 
sente dificuldade em organi-
zar os horários de estudos 
e confessa que precisou da 
ajuda do namorado, que es-
tuda na mesma turma, para 
lidar com a tecnologia. “Eu 
não sabia como fazer um 
documento e ele me ajudou. 
Estamos estudando juntos 
porque aí ele me ajuda nes-
sas questões”.

Já o Sindicato dos Tra-
balhadores em Estabeleci-
mentos de Ensino Privado 

da Paraíba (Sinepe/Pb) vê 
com ‘bons olhos’ a realiza-
ção do Enem em novembro. 
O presidente do órgão que 
reúne quase 700 escolas de 
pequeno, médio e grande 
porte de todo o Estado,  Odé-
sio Medeiros, acredita que 
as questões colocadas não 
justificam a mudança nas da-
tas de realização das provas. 
“Essa diferença de estrutura 
e acesso entre os alunos da 
rede privada e pública sem-
pre existiu e sempre existirá”. 
O entrevistado disse também 
que o ensino remoto é ape-
nas uma complementação, 
um aperfeiçoamento do que 
é aprendido em sala de aula 
e acredita que antes mesmo 
da data do exame tudo volte 
ao normal. “E os alunos pre-
cisam manter o ritmo para 
que estejam aptos a fazerem 
o Enem em Novembro”. 

Enem 2020
O prazo para a inscrição 

vai até 22 de maio e os can-
didatos devem fazer o cadas-
tro no site oficial da prova 
(https://enem.inep.gov.br/
participante/) ao custo de R$ 
85 que devem ser pagos entre 
até 28 de Maio, em agências 
bancárias, casas lotéricas e 
correios. Neste ano, as provas 
presenciais vão ocorrer em 1 
e 8 de novembro. A primeira 
versão digital do exame será 
em 22 e 29 de novembro.

Mesmo com pandemia, MEC 
irá manter inscrição do Enem

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Para informações sobre o Enem, 
acesse o QR Code acima

Laura luna
lauraragao@gmail.com Capacitação

Médicos recém-contratados 
são treinados em Santa Rita

O governo do Estado 
da Paraíba, por meio da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, começou a ofertar, 
nesta segunda-feira (11), o 
Treinamento de Intubação, 
Manejo de Via Aérea, Ven-
tilação Mecânica Protetora 
e Interpretação de gaso-
metria na covid-19 para 
médicos que vão atuar no 
Hospital Solidário no en-
frentamento da pandemia. 
Ao todo, 30 profissionais 
(10 por turma) serão qua-
lificados, divididos em três 
turmas, com estações teó-
rico-práticas realizadas na 
segunda, terça e quarta-fei-
ra, sábado e domingo.

A qualificação foi pac-
tuada com o Conselho Re-
gional de Medicina e todos 
os colaboradores médicos 
que estão iniciando a atua-
ção no Hospital Solidário 
vão passar por ela. Cada 
treinamento tem duração 
de três horas.

“Esses cursos e trei-
namentos foram extrema-
mente necessários para 
esses profissionais que 
estão na linha de frente 
no combate à covid-19. 
O objetivo é fortalecer 
e aprimorar as técnicas 
desses médicos e, conse-
quentemente, prestar o 
melhor serviço para a po-

pulação. A qualificação é 
presencial e vai melhorar 
ainda mais a assistência 
aos pacientes críticos”, 
informou a coordenadora 
da Educação Permanente 
do Hospital Metropolita-
no, Mariana gonsalves. 

Esta semana, serão 
abordados os seguintes 
temas: Manejo de Vias Aé-
reas e Intubação Sequên-
cia Rápida; Ventilação Me-
cânica Protetora; Drogas 
Anestésicas e Sedação em 
Terapia Intensiva; Concei-
tos sobre gasometria e Dis-
túrbios Hidroeletrolíticos; 
Manejo de Bloqueadores 
Neuromusculares.

Foto: Secom

Os profissionais integrarão a equipe do Hospital Solidário, que atua no reforço ao combate da covid-19

“Imagine uma nova histó-
ria para a sua vida e acredite 
nela”. Esta é uma das mensa-
gens impressas em protetores 
faciais doados por uma em-
presa do segmento de distri-
buição de combustíveis aos 
hospitais que atendem víti-
mas da covid-19 na Paraíba. 
Os equipamentos foram en-
tregues ontem na Secretaria 
de Estado da Saúde.

A doação de 2 mil face 
shields com mensagens de 
esperança chega à Paraíba 
no momento de maior cres-
cimento na demanda por 
internações, e contribuirá 
para minimizar os impactos 
negativos para pacientes e 
profissionais da saúde em 
um período tão delicado e de 
distanciamento social.

Partiu da federal Petróleo 
a iniciativa de oferecer à rede 
hospitalar da Paraíba os prote-
tores faciais. “Em meio a tantas 
incertezas e medo, tivemos a 
ideia de colocar as mensagens 
motivacionais nas viseiras das 
máscaras, para que os pacien-
tes e profissionais possam re-

ceber, além de mais proteção 
contra essa terrível doença, 
mensagens de força e esperan-
ça nesse momento tão difícil”, 
afirmou Ieda Martins, gerente 
comercial da empresa.

O secretário de Estado 
da Saúde, geraldo Medeiros, 
agradeceu a doação e pontuou 
a importância do engajamen-
to de toda a sociedade civil no 
combate a pandemia. “É mui-
to valiosa a atitude do setor 
produtivo em colaborar neste 
momento, um exemplo a ser 
seguido por todos”, comentou. 
geraldo ainda citou uma das 
frases impressas nos proteto-
res para agradecer: “A alegria 
de fazer o bem é a única felici-
dade verdadeira”.

As máscaras foram desen-
volvidas para proporcionar 
máxima proteção contra vírus 
e bactérias, evitando que os 
seus usuários tenham con-
tato com gotículas de saliva 
e fluidos nasais de terceiros. 
Os materiais utilizados para a 
confecção dos equipamentos 
foram o polipropileno, para o 
suporte da cabeça e o aceta-

to para a viseira, permitindo 
a limpeza dos utensílios com 
água e sabão neutro, ou álcool 
70%. Ieda explica ainda que 
“a federal Petróleo tomou a 
iniciativa de produzir as más-
caras para colaborar com o 
momento de saúde pública 
que estamos vivenciando e 
também como uma forma de 
oxigenar um fornecedor nos-
so, a Poliprodutos, que redire-
cionou a sua produção para a 
causa”, permitindo ainda que 
a empresa mantenha seus fun-
cionários e colaboradores.

A Secretaria de Estado 
da Saúde tem sido procurada 
por empresas de diferentes 
portes para doações. No site 
https://paraiba.pb.gov.br/
diretas/saude/coronavirus/
doacoes é possível encontrar 
mais informações. Até este 
domingo, a Paraíba já regis-
trou 2.341 casos de corona-
vírus em 101 municípios. Dos 
215 leitos de UTI para coro-
navírus já ativos em todo o 
Estado, 55% estão ocupados 
por pacientes suspeitos ou 
confirmados com a doença.

Empresa doa protetores faciais para hospitais

Secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, recebeu a doação de 2 mil protetores faciais na SES
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Segunda noite
Nova edição do Eu Fico em Casa PB continua com apresentações 
virtuais de Salamandra Sandra, Kennedy Costa, Thiago Almeida, 
Haxixe Xavier e Erick von Sohsten. Página  11
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Paraibanos analisam como o autor carioca, vítima fatal da covid-19, é considerado um dos grandes nomes do conto contemporâneo

A pluralidade da escrita gerada 
na obra de Sérgio Sant’Anna

“Como contista, o legado 
dele é imenso. Ele é um dos 
três grandes autores do gê-
nero do Brasil dos anos 1970 
para cá, ao lado de Rubem 
Fonseca e Dalton Trevisan. 
Eles se equiparam e são gran-
des mestres. É uma grande 
perda”. Foi o que ressaltou o 
escritor Rinaldo de Fernandes, 
referindo-se à obra do carioca 
Sérgio Sant’Anna, considerado 
um dos principais escritores 
do Brasil e que morreu aos 78 
anos de idade, no último do-
mingo, no Rio de Janeiro, em 
decorrência da covid-19.

“Sérgio Sant’Anna deixa 
uma literatura elegante, com 
zelo com a escrita, que influen-
ciou e influencia gerações”, 
disse também o escritor Ro-
berto Menezes. “Ele foi um dos 
grandes nomes do conto con-
temporâneo, depois de Rubem 
Fonseca, que também foi uma 
grande perda recente. Era um 
dos nomes mais expressivos”, 
destacou ainda outro autor pa-
raibano, Tiago Germano. 

Os escritores Thiago Lia 
Fook e Bruno Ribeiro também 
detalham características mar-
cantes de Sérgio Sant’Anna: 
“Ele foi um grande contista, 
que fazia ousadias formais no 
conto. Era capaz de contar vá-
rias vertentes da mesma histó-
ria no mesmo conto”, analisou 
Fook. “Sant’Anna nos deixa 
uma obra criativa e infindável. 
Ele mostrava em cada uma das 
páginas que escrevia o quão 
plural pode ser a literatura. 
Não havia limites para a sua 
inventividade. Ele nos provou 
isso ao colocar o teatro, as ar-
tes plásticas, o futebol, a músi-
ca, entre outros, dentro da sua 
escrita”, observou Ribeiro. 

Rinaldo de Fernandes 
lembrou que, recentemente, 
leu na Folha de S.Paulo um 
conto do autor ambientado 
em 1955, em que uma velha 
trave do campo do Flumi-
nense narra várias situações. 
“É um conto muito criativo. 

Quem imaginaria usar uma 
trave para falar sobre as gló-
rias do time, pelo qual ele 
mesmo torcia, o contexto da 
rivalidade entre os times, o 
que se passa nos bastidores e 
a cultura no futebol”.

“Sant’Anna tinha uma lin-
guagem bem elaborada. Era 
um autor muito consciente 
e inquietona construção dos 
seus textos e também gostava 
de ler os autores mais jovens, 
iniciantes. Recentemente, pu-
bliquei no jornal Rascunho, 
da cidade de Curitiba (PR), 
no qual colaboro há 15 anos, 
o ensaio O Conto Brasileiro do 
Século 21, comentando o con-
to O Voo da Madrugada, em 
que o coloco na linha da fanta-
sia, no qual acontecem situa-
ções no voo de um passageiro 

de Roraima para São Paulo”, 
disse Fernandes.

O escritor Thiago Lia Fook 
lembrou que a qualidade e a ca-
pacidade de inovar eram carac-
terísticas da obra de Sant’Anna. 
“Ele pegava a mesma história e 
a contava de maneiras diferen-
tes. São pontos de vista interes-
santes”, disse.

 Já Bruno Ribeiro afirmou 
que “a cultura perde um autor 
que nos apresentava as possi-
bilidades da literatura de in-
terpretar o mundo. Sant’Anna 
vivia com as antenas ligadas, 
tudo ao seu redor servia de ma-
terial para escrever”. O escritor 
e tradutor paraibano ainda 
observou: “Como ele disse no 
final do seu conto, Uma página 
em branco, ‘E por que não um 
livro com várias possibilidades, 

vários fios? Como se o cavalo, 
recuperado no páreo, galopas-
se em muitas pistas, destinos.
Um livro de textos, vários li-
vros, vários fios’. Sant’Anna é 
isso: um autor plural e repleto 
de possibilidades. Que a sua 
ousadia formal, genialidade e 
liberdade criativa permaneça 
sempre conosco”.

Durante Feira Literária de 
Pipa (Flipipa), realizada por 
volta de 2013, Tiago Germano 
assistiu a uma conversa entre 
Sant’Anna e Rafael Galo. “Eu 
já tinha lido o livro de contos 
Um Crime Delicado e, diferente 
do Rubem Fonseca, que já não 
estava na sua melhor forma, 
Sérgio Sant’Anna continuava 
em ótima forma. É só ver os 
últimos contos que ele publi-
cou na Folha e na Época. Os 

últimos livros dele não deixam 
dever ao início de sua carreira. 
Ele também era um grande 
leitor e tinha participação bas-
tante ativa nas redes sociais, 
com o Facebook. Era muito 
receptivo com os novos escri-
tores. Quando publiquei meu 
livro Demônios Domésticos, 
enviei para ele, que foi super-
gentil, me enviando resposta 
dizendo que leu as crônicas, 
gostou e que uma ia puxando 
a outra”, relembrou.

Germano acha que 
Sant’Anna era um mestre da 
concisão, e, embora sua obra 
não faça tanta referência a isso, 
do erotismo. “Ele tinha uma 
pegada erótica muito interes-
sante. Tinha verve de leitor. 
Gostava de literatura, de escre-
ver e descobriri novos nomes. 

Estava sempre disposto a acon-
selhar você. Não tinha essa dis-
tância com ele. Ele não era ina-
cessível, como Rubem Fonseca 
e Dalton Trevisan”.

O autor paraibano tam-
bém destaca que Sant’Anna 
era um crítico bastante fer-
renho do Governo atual. “Ele 
estava bastante sintonizado 
com o momento político e 
crítico de Bolsonaro, que está 
sendo irresponsável na ma-
neira como está tratando esta 
crise. É importante sublinhar 
isso, pois acho que ele gos-
taria que esse registro fosse 
feito, como do episódio vexa-
minoso com Regina Duarte, 
zombando da memória de 
grandes artistas, como é Sér-
gio Sant’Anna, que se foram”, 
afirmou Tiago Germano.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Autores indicam livros para conhecer Sérgio Sant’Anna
Se alguém deseja começar 

a conhecer a obra do escritor 
Sérgio Sant’Anna existem algu-
mas dicas para ingressar nesse 
universo. “Eu indico o livro 50 
Contos e 3 Novelas, publicado 
no ano 2000, e que reúne o 
principal, o material mais im-
portante de sua obra no conto e 
na narrativa mais longa”, disse 
Rinaldo de Fernandes.

Já Tiago Germano sugeriu 
Um Crime Delicado (1997), 

vencedor do jabuti. “É uma no-
vela adaptada para o cinema 
pelo Beto Brant, o que é muito 
interessante. E o de contos O 
homem-mulher (2014), finalista 
do Prêmio Oceanos, uma cole-
tânea incrível que serve como 
um ótimo ingresso na literatura 
de Sant’Anna”, justificou.

Thiago Lia Fook, indicou 
O Voo da Madrugada (2003), 
vencedor do Prêmio Portugal 
Telecom. “Nesse livro, Sérgio 

Sant’Anna faz muito bem a 
qualidade criativa de contar 
várias vertentes de uma mesma 
história. São contos nos quais 
ele aborda aspectos da vida 
urbana, como a violência e a 
solidão”, explicou. 

Roberto Menezes recomen-
dou Confissões de Ralfo. “É um 
romance dos anos 1970 sobre 
a história de um escritor repleta 
de absurdo. É um bom livro para 
ler a sua vasta bibliografia”.

Por fim, Bruno Ribeiro op-
tou por indicar O Concerto de 
João Gilberto no Rio de Janeiro 
(1983), outra obra laureada com 
o Prêmio Jabuti. “É um livro de 
contos ousado formalmente, de 
realismo fragmentado, cheio de 
rupturas e colagens de vozes 
sobre a cultura brasileira e o 
ofício literário. Um livro que nos 
ensina a pensar e produzir lite-
ratura”, disse ele, ao justificar a 
sua escolha.

Da esq. para dir.: capas das obras ‘50 Contos e 3 Novelas’ (2000); ‘Um Crime Delicado’ (1997); ‘O Voo da Madrugada’ (2003) e ‘O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro’ (1983)

Foto: Wilton Junior/Estadão

Não havia limites para a inventividade 
de Sant’Anna ao colocar elementos como 
o teatro, as artes plásticas, o futebol, a 
música, dentro da sua escrita

Imagens: Divulgação
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Desde o início dessa famigerada pandemia, fiquei 
preocupado com um detalhe: meu Deus, e se esse vírus 
atacar nos presídios do Brasil? Na minha humilde opi-
nião seria uma carnificina! Fui Promotor da Execução 
Penal na década de 1990 e conheci de perto as mazelas 
do Sistema Penitenciário. Muitas das coisas ruins que 
acontecem, nem sempre, podem ser imputadas ao Go-
verno ou ao Poder Judiciário. São próprias do próprio 
Sistema, como a superlotação e o despreparo dos ser-
vidores que ali atual.

Mas, graças a Deus, parece que os presídios bra-
sileiros, com raras exceções, estão sendo poupados da 
sanha devastadora desse coronavírus. E, no último dia 
6 saiu publicado na Folha de S.Paulo, excelente estudo 
assinado pela jornalista Fernanda Mena, intitulado 
Pandemia coloca em xeque sistema prisional pelo mun-
do. Salienta que o covid-19 está suspendendo execu-
ções nos EUA e que o “distanciamento social” pode mu-
dar o modelo penitenciário adotado pelo mundo. O fato 
é que o aparecimento do coronavírus impôs severas 
restrições ao funcionamento dos sistemas judiciários 
em boa parte do mundo. A regra de ouro do distancia-
mento social afastou juízes, promotores e advogados 
de parte de suas funções e criou um efeito inusitado 
em território americano: a suspensão de execuções de 
presos condenados à morte.

No estado do Colorado, o governador, que já pla-
nejava extinguir a pena capital, acelerou seus planos 
diante da epidemia de covid-19 e decretou o fim das 
execuções no dia 23 de março. No Texas, duas injeções 
letais agendadas para o final do mês de março foram 
adiadas sob o argumento de que a concentração de 
pessoas, típica desses eventos, favoreceria a dissemi-
nação do vírus. Na execução de um condenado, além 
da provável presença de familiares, circulam pelo 
mesmo local, invariavelmente, agentes penitenciários, 
policiais e, na maioria das vezes, um líder espiritual 
para aliviar medos e culpas. Porém, o criminalista 
Justin Brooks, professor de Direito da Califórnia Wes-
tern Law School, em San Diego, nos EUA, discorda: 
“Ironicamente, o corredor da morte é o lugar menos 
problemático de uma penitenciária no atual contexto 
de pandemia. Nele, cada preso fica sozinho numa cela, 
isolado, enquanto os demais presidiários ficam todos 
juntos e simplesmente não conseguem manter distân-
cia suficiente uns dos outros”.

Vários países do planeta têm feito esforços para 
reduzir suas populações prisionais diante da ameaça 
de uma disseminação devastadora do covid-19 nos di-
versos presídios espalhados pelo mundo. Nos EUA, país 
que tem a maior população prisional do planeta, com 2,3 
milhões de pessoas vivendo atrás das grades, o estrago 
do coronavírus tende a ser proporcional. Aqui no Bra-
sil, com três crises simultâneas (econômica, sanitária e 
política), imagine-se um ataque em massa do pernicioso 
vírus nas desaparelhadas prisões deste país! Diante da 
recessão econômica que se desenha como uma das pou-
cas certezas do futuro pós-pandemia, calcula-se que a 
criminalidade tende a aumentar e, paradoxalmente, as 
políticas criminais e penitenciárias tendem a ser refor-
madas, mas não endurecidas.

Para a professora da Faculdade de Direito da UnB, 
Camila Prado, “coronavírus em prisões é ‘bomba bio-
lógica’”. A falta de estrutura e de assistência à saúde 
dentro do sistema prisional brasileiro agrava as con-
sequências da chegada do novo coronavírus nas peni-
tenciárias, num efeito comparável ao de uma “bomba 
biológica”. Avaliando-se os problemas de hoje, onde os 
presos estão sob custódia do Estado, todas as mortes 
ocorridas dentro das instituições prisionais (decor-
rentes de coronavírus) que poderiam ser prevenidas 
e não foram, são de responsabilidade das autoridades 
que lidam com o Sistema.

Quanto ao nosso Estado, matéria publicada no 
Portal Click-PB (em 7 de abril) evidenciou o seguinte: 
“Justiça libera 1.528 presos na Paraíba para cumpri-
mento de prisão domiciliar durante pandemia do novo 
coronavírus”. Houve reações as mais variadas, mas 
são apenas presos dos regimes aberto e semiaberto, 
os quais estarão sendo monitorados. Segundo dados 
disponibilizados pela Secretaria de Administração 
Penitenciária no referido Portal, “a Paraíba tem 1.518 
apenados autorizados a cumprir prisão domiciliar por 
causa da pandemia do novo coronavírus. São 528 so-
mente da Penitenciária Média de Mangabeira, em João 
Pessoa, 96 do Presídio de Guarabira, 80 do Presídio 
Monte Santo, em Campina Grande, e 64 na Cadeia Pú-
blica de Monteiro”.

Várias liminares já foram expedidas, algumas re-
vogadas e o fato é que essa instabilidade já chegou ao 
STF. Coisas da pandemia!

O vírus 
nas prisões

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

Fernando

Colunista colaborador

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

‘No Mundo em 2020’

Quando a feira chega em casa é um 
tal de desinfeta as bananas, álcool 70 
nas caixas, pia cheia de coisas, sacos no 
lixo. E passeando por entre as frutas, 
eis que comecei a pensar em cada uma 
delas com amizade e saliva.

Adoro frutas. Mas nem sempre foi 
assim. Lembro que nunca gostei de 
mamão quando criança, e depois de 
adulta, o dia não começa se não comer 
uma banda de mamão com aveia, ou 
uma fatia de melão. Se for do rosa en-
tão. Pois essas são frutas para o café. 
Melancia? Só vez por outra. No alto 
verão. Acho que, com o tempo, vamos 
aprimorando nosso gosto alimentar. 
Amadurecendo nós mesmo enquanto 
fruta... será? Tenho uma irmã Nutri-
cionista, outra, Engenheira de Alimen-
tos, e mais uma Bioquímica, mas que 
sabe dos alimentos funcionais mais 
que nós três juntas. Esse assunto está 
sempre na pauta.

Manga espada? Ah! Essa, se for 
pintada, é das boas, e combina com 
caminhada na praia, sentada na areia 
molhada, e depois com os dentes 
cheios de fiapos, um banho de mar. 
Depois do almoço também é delícia. 
Fazendo o buraquinho e chupando 
todo o sumo. ‘Morena Tropicana’! Sa-
poti – uma  das minhas favoritas – não 
tem hora. Café, almoço e jantar. Mas 
me lembro dos passeios de criança, no 
engenho das primas. Grande e sucu-
lento. Docinho. Hummm.

Jaboticaba, outra número um. É 
de sentar com a bacia e sem hora pra 
terminar. O meu sonho de pandemia  é 
sentar embaixo de um pé, grudada ao 
toco, e ir arrancando as bolinhas pretas. 

Caqui gelado, na boca da noite é um 
êxtase. Infância novamente. Meu pai 
trazia em caixa lacrada. Nos voos da Pan 
Air, quando vinha do Rio a trabalho. Foi 
nosso presente durante anos. Quando 
era uma fruta exótica. Hoje, com o São 
Francisco produzindo, tenho esse luxo 
muitas vezes por ano.

Mangaba? Pra lembrar do meu pai 
também. Assim como ele, compro sem-
pre na feira livre. Sucos e ela mesma, 
amarelinha e pintadinha. Com caroço e 
tudo. E o pé  com  as  folhas feito  cho-
rão, é uma lindeza.

Lima da Pérsia – outra igua-
ria. Chupo à noite. Com o seu suco e 
amargor gelado. Enquanto assisto os 
jornais, séries e ou programas de TV. A 
Caipiroska, então? É de ficar repetindo. 
Onde mora o perigo! Laranja Bahia? 
Para fazer Aperol! Bebida amarga, mas 
que a gente se engana que é drinque, 
e pode beber um pouco mais. Já já me 
chamam para um expertise de coque-
téis. É a vida. É a vida!

Pinha, dos bagos grandes e madura, 
um mel puro. O sorvete? Um manjar, lá 
da Friberg. Mas parece que encerraram 
o menu. E eu fiquei a ver navios, digo, 
pinhas empilhadas. Maçã, nunca me 
seduzi pela fruta em si. Mas pelo paraíso 
em tudo o que ela é recheio. Struddel, 
torta de maçã, da Vovó Donalda, ou da 

casa de Lela Tavares; purê de maçã/
Apple scrumbbles, Apple Scruff, fui 
um dia. Maionese de maçã e batatas e 
repolho. Tudo da Apple, inclusive Nova 
York, onde fiz viagens inesquecíveis, e 
os Iphones, claro, essa maquininha por 
onde a gente vê o mundo.

Caju? Só se for cantarolando ‘Ca-
juína’, um gole de cachaça Rainha, uma 
rodela com sal. A passa é estonteante. 
O doce? Uma doçura! E as castanhas? 
Uma perdição. Banana? Só se for prata 
e maçã, e verdosa. Do resto, em bolos, 
vitaminas, ou fritas na cartola – a sobre-
mesa  das deusas! Abacate? Gosto de 
menina: vitaminas e amassadas com o 
garfo como meu pai gostava. Depois, fui 
ao México e apaixonei por Guacamole. 
Aprendi mais essa. Abacate na salada, 
com azeite e limão. Avocado! E caram-
bola? Só para fazer estrelinha e decorar. 
Ou quando se quer fazer careta!

Uva, a pretinha é a mais docinha 
e perspicaz, e, claro, no vinho tinto, 
que agora confinada, não tem com-
pras que deem conta. A cada noite 
uma, duas, três taças! As frutas Ver-
melhas! Do Bosque! Ou Berries – eu 
me perco. Embora só conheci adulta, 
fora do país, não tem sorvete melhor,  
iguaria para tortas , cheesecakes, e 
para adoçar os iogurtes cremosos e 
naturais. Viciei quando morei fora. 
Mirtilos e ‘Strawberry fields forever’ 
na minha vida.

Fruta-pão? Que não é fruta nem pão, 
em extinção. No jantar com manteiguinha 
derretendo, nas ceias da minha mãe.

Tudo isso, é a boca salivando en-
quanto fico em casa pensando na vida. 
E nas frutas.

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

O Gosto e o Sumo
 Maçã, nunca me seduzi 

pela fruta em si. Mas pelo 
paraíso em tudo o que ela

é recheio 

Talvez seja efeito 
(colateral) do coronavírus, 
mas meu interesse por 
ficção científica aumentou 
bastante nestes tempos de 
pandemia. Com calma e 
interesse, tenho degustado 
uma bela coleção que a 
Versátil tem colocado no 
mercado de DVDs há cinco 
anos: Clássicos Sci-Fi, que 
já conta com seis volumes 
(um sétimo está prometido 
para o fim deste mês).

São estojos com 
seis filmes, cada volume, 
devidamente restaurados 
e acompanhados por material bônus repleto de entrevistas 
e making of sobre muitas das obras. É um deleite para fãs e 
material de pesquisa para cinéfilos.

Na semana que passou, “zerei” o segundo volume da 
coleção, que tem como abre-alas o cult Scanners - Sua Mente 
Pode Destruir (1981), filme que lançou o canadense David 
Cronenberg ao estrelato. A caixa também traz o curioso O 
Homem dos Olhos de Raio-X (1963), para muitos, o melhor 
filme de Roger Corman, e o seminal O Monstro do Ártico 
(1951), longa de Christian Nyby (e Howard Hawks) que teria 
uma refilmagem muito famosa nos anos 1980 conduzida por 
John Carpenter chamada O Enigma do Outro Mundo.

Mas a grande pérola da caixa é No Mundo de 2020, de 
Richard Fleischer lançada em 1973. O título, obviamente, 
desperta mais a curiosidade hoje, em 2020, do que quando o 
box foi lançado, em 2005. Mas afinal, como o cinema de 1973 
imaginava o ano em que vivemos hoje?

A história se passa em 2022, para falar a verdade, e o 
título em português não tem absolutamente nada a ver com 
o original em inglês (Soylent Green). O filme pouco tem dos 
ambientes futuristas imaginados por obras como Metrópolis 
(1927), 2001 - Uma Odisseia no Espaço (1968) e Blade Run-
ner - O Caçador de Andróides (1982), que seria lançado dali a 
nove anos, e foca mais no abismo social desse futuro distópi-
co, em que os recursos naturais praticamente foram extintos, 
um pedaço de carne vale ouro e o salário de um trabalhador 
mal dá para comprar uma maçã.

Nesse ambiente, o governo distribui uma espécie de 
biscoito verde de proteína fabricado pela empresa Soylent 
(o título original vem daí). O enredo engrena quando um dos 
donos da empresa é assassinado dentro de seu majestoso 
apartamento, enquanto a sua dama de companhia (chamada 
na história de “mobília”, por ser parte integrante do apar-
tamento para usufruto do inquilino) foi ao mercado gastar 
uma fortuna para comprar ingredientes para uma sopinha.

Charlton Heston (do 
clássico Planeta dos Maca-
cos) é o policial encarregado 
de investigar a morte do 
executivo. Trabalha em 
uma polícia subserviente ao 
Estado e na qual pequenos 
delitos são toleráveis. Então, 
se ao investigar a cena do 
crime, encontrar pelo cami-
nho um pedaço de carne, 
pode levar para casa e fazer 
um cozido que está tudo 
bem. Ninguém vai dar por 
falta. Só não pode esquecer 
de levar um pedaço para o 
chefe de polícia.

Nesse futuro distópico e caótico, os anciões que traba-
lham na polícia como parte do serviço de inteligência são cha-
mados de “livros”, personagem que cabe ao veterano Edward 
G. Robinson, muito famoso por atuar em filmes noir do início 
do século passado e que aqui cravava sua 101º produção (se-
ria, na verdade, seu último grande filme).

Como cinema policial, o enredo é palpitante, com um 
desdobramento surpreendente da história. O versátil Fleis-
cher, que ficaria conhecido por dirigir Arnold Schwarze-
negger em Conan, O Destruidor nos anos 1980, já tinha feito 
de terror (o ótimo Terror Cego, de 1971) a filmes policiais 
de rua (como Os Novos Centuriões), além de épicos bíbli-
cos, como Barrabás (1961), estrelado por Anthony Quinn, 
e aventuras fantásticas como 20.000 Léguas Submarinas 
(1954), com  Kirk Douglas, e Viagem Fantástica (1966), 
com Raquel Welch.

Então já era um diretor maduro e possuía um domínio 
de cena magnífico quando o roteiro de No Mundo de 2020 
caiu no seu colo, o que rendeu passagens memoráveis, como 
quando um misto de caminhão com retroescavadeira sai 
içando pessoas para dentro 
da caçamba, a fim de conter 
um tumulto na rua.

A título de curiosidade, 
completam a caixa Matadou-
ro 5 (1972), de George Roy 
Hill, baseado no romance 
homônimo de Kurt Vonnegut 
(reeditado ano passado pela 
Intrínseca) e Robinson Crusoé 
em Marte (1964), sobre um 
astronauta (e um macaco) 
que tenta sobreviver em Mar-
te (similar a Matt Damon em 
Perdido em Marte).

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o trailer de

‘No Mundo de 2020’

Cena memorável: para conter tumulto, pessoas são içadas para dentro das caçambas
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Festival Eu Fico em Casa PB entra 
na sua segunda noite de ‘lives’

Hoje acontece a segun-
da noite de apresentações 
dentro da quarta edição do 
Eu Fico em Casa PB. O even-
to independente pretende 
estimular as produções ar-
tísticas paraibanas e incenti-
var a população a cumprir o 
período de isolamento social 
provocado pelo covid-19. Os 
seguintes artistas e grupos 
se apresentam a partir das 
19h: Salamandra Sandra, 
Kennedy Costa, Thiago Al-
meida, Haxixe Xavier e Erick 
von Sohsten.

Cada apresentação tem 
duração de 30 minutos e 
pode variar entre o formato 
escolhido pelo artista, como 
voz e violão, slam e disco-
tecagem. A realização se dá 
através de uma videocha-
mada realizada pelas apre-
sentadoras Gi Ismael e Val 
Donato, que é transmitida 
pelos perfis oficiais do even-
to no Instagram e YouTube 
(@EuFicoemCasaPB).

A iniciativa parte de 
uma conscientização que es-
timula o isolamento social, 
oferecendo mais uma alter-
nativa cultural para o públi-
co não só paraibano, mas na-
cional e internacional. Além 
disso, a equipe realiza uma 

“vaquinha” on-line pela qual 
é possível arrecadar um re-
torno financeiro para os ar-
tistas participantes.  

O músico Kennedy Cos-
ta, segunda atração da noi-
te, elaborou um repertório 
especial dedicado para sua 
apresentação, intercalando 
canções autorais criadas em 
parceria, utilizando poemas 
de poetas paraibanos.

Kennedy tocará violão e 
guitarra durante uma apre-
sentação animada, basea-
da em diversas influências, 
como do baiano Moraes Mo-
reira. “Muitas das canções 
que eu compus para o Car-
naval vêm dessas influências 
artísticas, além de experiên-
cias pessoais vividas em Car-
navais passados”, explica. 

Kennedy, que está bus-
cando manter a produtivi-
dade durante a quarentena 
vigente, afirma que também 
tem buscado ler mais, ver 
mais filmes e escrever, além 
de compor. 

Entretanto, as lives inde-
pendentes, que têm crescido 
em quantidade durante este 
período, para ele, ainda ocu-
pam pouco espaço na progra-
mação on-line. “A gente acaba 
competindo com a grande 
mídia, e os grandes artistas 
que ocupam a grande mídia 
estão ocupando este espaço. 

Por isso, há uma pequena 
parcela do público disposta 
a se dedicar a apresentações 
de artistas distantes da gran-
de mídia”, justifica o músico, 
que reforça o momento  en-
frentado por dificuldades por 
quem vive exclusivamente de 
música, incluindo técnicos. 
“Está difícil para todo mundo 
que vive exclusivamente de 
arte, muito complicado mes-
mo”, lamenta Costa.

Bravo
Haxixe Xavier, projeto de 

Thiago Xavier e Pedro Rega-
da, apresenta-se às 20h30. 
Representando o grupo, Thia-
go Xavier realiza o show, que 
consistirá em bases pré-cria-
das no computador e canta-
das por ele ao vivo.

O músico também pre-
tende tocar violão, dedican-
do o momento ao cantor 
e produtor musical Bravo, 
morto em 2018. “O momen-
to será voltado para o que a 
gente está vivendo e sofren-
do, então haverá essa men-
sagem especial”, comenta. “A 
música do Bravo foi criada 
há muito tempo, mas comu-
nica muito com o que está 
acontecendo hoje”, adianta 
Thiago Xavier.

Animado para se apre-
sentar nesta noite, o artis-
ta diz se sentir honrado de 

poder integrar os artistas 
paraibanos neste projeto. “O 
Eu Fico em Casa PB tem sido 
uma das melhores coisas 
que aconteceram na Paraíba 
neste período, porque não só 
ajuda os músicos, mas tam-
bém ajuda os familiares dos 
músicos, que se empolgam 
junto, além da população 
que assiste”, argumenta.

Música

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Divulgação

Eu disse o que eu acredito, eu disse sempre a verdade, 
eu acredito na justiça. 

(Ruth Rocha)

Ruth Rocha é uma das escritoras mais prolíferas 
da literatura infantil brasileira. Começou publicando 
textos para crianças na revista Recreio nos anos 1970, 
juntamente com Ana Maria Machado e Joel Rufino, de-
pois enveredou para os livros, eles se multiplicaram e 
a autora se tornou uma das grandes escritoras desse 
gênero. Escreveu cerca de 200 obras que transitam do 
reino da ficção infantil e juvenil para os didáticos, para-
didáticos, dicionário, almanaque.  

Na década de 1980, publicou uma série – “histórias 
de reis” que tem como figura principal um reizinho muito 
autoritário. O primeiro surgiu ainda em 1978 – O reizinho 
mandão, seguiram-se O rei que não sabia de nada (1980)  e 
A volta do reizinho mandão (1982).

Durante o período da ditadura militar no Brasil 
(1964-1985), havia censura aos livros, peças de teatro, 
músicas, mas os artistas são inteligentes e sempre en-
contram um meio de driblá-la, assim acontecia com a 
literatura infantil. Os censores consideravam-na uma 
“literatura menor” e julgavam que não podia causar 
grande impacto entre os leitores. Ledo engano. Por trás 
dos leitores mirins estavam pais e professores cons-
cientes, letrados e vigilantes. Foi por esse tempo que a 
escritora Ruth Rocha publicou essa série que teve gran-
de aceitação entre o público infantil. Com a aparência 
de contos de fadas, os livros censuravam os poderosos, 
aqueles que se achavam donos do poder, assim surgiram 
as histórias do reizinho mandão.  

  Valendo-se de uma “alegoria para representar o 
Brasil dos anos 1970, dominado por um regime autoritá-
rio que calava a oposição e que buscava encontrar meios 
de expressão para furar o bloqueio da censura e da re-
pressão”, como bem frisou Regina Zilberman, Ruth Rocha 
escreveu a trilogia já citada. 

O primeiro livro – O reizinho mandão – foi o que al-
cançou mais sucesso. Em estilo de cordel, forma bem 
popular e acessível para crianças e adultos, a história se 
passa em um reino dominado por um rei déspota que não 
ouve seus súditos. Sua vontade era lei. O rei era um “su-
jeitinho mal-educado” e que se achava “o dono do mun-
do”. Sem poder expressar suas opiniões, o povo se tornou 
infeliz e triste. Certo dia, o rei resolveu dar um passeio 
pelo seu reino e se deparou com uma menininha atrevida 
como Emília de Lobato, ela ousou enfrentá-lo, e falou para 
que todos ouvissem: “Cala a boca já morreu. Quem manda 
na minha vida sou eu”. Qual foi a reação do rei? A fala da 
menina modificou alguma coisa?  Não se sabe, o rei ficou 
envergonhado e fugiu para muito além do reino.  

O rei que não sabia de nada é o segundo livro desta 
série. O governante é um rei que estava indiferente ao 
que passava no seu reino. Era enganado pelos seus mi-
nistros que escondiam a realidade e as dificuldades do 
povo. Novamente aparece uma menina, agora ela tem 
nome – Cecília – tão autêntica e democrática como a poe-
tisa Cecília Meireles.  Ela alerta o rei e conta tudo que está 
acontecendo no reino.  Envergonhado com a situação, ele 
renuncia ao poder. 

O último livro da trilogia é Sapo vira rei vira sapo ou 
A volta do reizinho mandão. Novamente estamos diante 
de um governante cheio de caprichos e mandão.  Lem-
bramos que o sapo está sempre presente nos contos po-
pulares e Ruth Rocha se valeu desse personagem para 
contar mais uma história para crianças. Desconstruin-
do a narrativa tradicional do “príncipe sapo”, a escritora 
estabelece um diálogo com o poema Os sapos, de Manoel 
Bandeira.  Para alguns críticos, este é um posicionamen-
to paródico e bem-humorado do poema modernista. Em 
Sapo vira rei vira sapo ou A volta do reizinho mandão, o rei 
não foge nem renuncia, ele é derrubado pela vontade do 
povo. Mais uma vez vence a democracia. 

Com estes três livros publicados na época da ditadura, 
Ruth Rocha procurou mostrar as crianças que uma socie-
dade saudável e feliz passa obrigatoriamente pelo direito 
de ter vez e voz. Não se pode calar um reino ou uma nação 
com atitudes autoritárias e sem ouvir a voz do povo.

Escrever para crianças é um desafio, pode parecer 
fácil, mas considero mais difícil do que escrever para 
adultos, refiro-me à boa literatura infantil. É necessário 
criatividade para não cair no panfletismo, é preciso saber 
lidar com as palavras, não é uma luta vã. Ruth Rocha tem 
todos esses requisitos, é criativa, sabe lidar com as pala-
vras de forma lúdica e com humor, conquista leitores com 
diversão e trata de temas sérios de forma amena.

Rememorando 
Ruth Rocha

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

No último final de sema-
na, Rodrigo Santoro publicou 
no seu perfil do Instagram 
uma homenagem aos artistas 
brasileiros mortos durante a 
pandemia do covid-19.

Com cartazes de vários 
filmes nacionais passando 
em um vídeo, Santoro narrou 
um texto citando obras reco-
nhecidas do cinema brasilei-
ro. “Esses filmes representam 
parte da identidade brasilei-
ra. Não caberiam todos aqui. 
Foram feitos por nós para 
que o mundo pudesse teste-
munhar. Artistas, técnicos, 
produtores, músicos que cui-
dam das trilhas, enfim, tantos 
brasileiros contribuindo para 
escrever a nossa história ao 

longo do tempo. E isso nin-
guém vai poder apagar”, es-
creveu na sua rede social.

Relembrando quem nos 
deixou neste ano, o ator defi-
niu os artistas que se foram 
como “a nossa herança, as-

sim como ‘a esperança equi-
librista’ de Aldir, o ‘ficou tudo 
lindo de manhã cedinho’ de 
Moraes, as palavras precisas 
e potentes de Rubem, o sor-
riso terno de Daisy, as aven-
turas intrépidas do Tio Ma-

neco (Flávio querido), o som 
de Ciro, as obras de arte ‘só 
para baixinhos’ de Azulay… e 
os que ainda seguem fazen-
do o que é belo e potente no 
nosso país. Patrimônio bra-
sileiro”, finalizou.

Junto com o texto, ator postou vídeo com cartazes de vários filmes brasileiros

Na internet

Rodrigo Santoro presta homenagem 
aos artistas mortos pela pandemia

Foto: Divulgação

Na programação de hoje, Thiago Xavier 
se apresenta com bases pré-criadas no 
computador e cantadas por ele ao vivo

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no Youtube 

do Eu Fico em Casa PB

PROGRAMAÇÃO dO
#EuFiCOEMCASAPB 

Terça-feira (dia 12):

n 19h - Salamandra 
Sandra 
n 19h30 - Kennedy Costa 
n 20h - Thiago Almeida 
n 20h30 - Haxixe Xavier 
n 21h - Erick von Sohsten

Através do QR Code acima, 
acesse o post do ator



Evento religioso, que seria realizado amanhã, terá apenas uma missa às 9h transmitida pelas redes sociais

Covid-19 leva ao cancelamento 
de romaria na Pedra da Boca

A Romaria da Fé que 
acontece todos os anos no 
Santuário Nossa Senhora de 
Fátima, na Pedra da Boca, em 
Ararura, no dia 13 de maio, 
amanhã, foi cancelada. No 
entanto, a missa vai ser ce-
lebrada, às 9h, com portão 
fechado, e transmitida pelas 
redes sociais. A decisão foi 
anunciada pelo padre Gaspar 
Rafael Nunes da Costa, rei-
tor do Santuário, atendendo 
orientação do bispo de Gua-
rabira, Dom Aldemiro Sena, 
seguindo recomendações das 
autoridades quanto aos cui-
dados para evitar a propaga-
ção da covid-19.

Para lembrar os dez 
anos da inauguração do San-
tuário, que seria amanhã 
uma nova data será anuncia-
da quando tudo voltar à nor-
malidade. “O mais provável é 
que nossa tradicional roma-
ria, que reúne milhares de 
peregrinos de várias cidades 
e de estados vizinhos, acon-
teça em dezembro, prova-
velmente abrindo o período 
de Advento”, afirmou padre 
Gaspar Rafael.  

O Santuário fica loca-

lizado no Parque Estadual 
Pedra da Boca, criado pelo 
Governo do Estado, mas ad-
ministrado em parceria com 
a Igreja e colaboração da 
prefeitura municipal. Desde 
quando foi criado, tem se 
constituído em um local de 
visitação pública, com a pre-
sença de turistas e romeiros 
de vários estados.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, disse que o 
Parque Estadual Pedra da 
Boca e os eventos ali reali-
zados são divulgados como 
destino turístico, e que a 
Romaria se enquadra no Tu-
rismo Religioso. “Creio que 
foi prudente o adiamento 
da Romaria para dezembro 
e a PBTur vai se empenhar 
para que fiéis da Paraíba, Rio 
Grande do Norte e outros 
estados estejam presentes”, 
comentou.

O gerente de Turismo de 
Araruna, Wellington Rafael 
considerou correta a decisão 
de não realizar neste mo-
mento as festividades religio-
sas de turísticas na Pedra da 
Boca, até que passe esse pe-
ríodo turbulento.
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Por causa da covid-19, a tradicional Romaria da Fé do Santuário Nossa Senhora de Fátima foi cancelada e deve acontecer agora no mês de dezembro

Foto: Secom-PB

Novos desafios

Sebrae orienta empreendedores durante a pandemia
O distanciamento social 

que se faz necessário para 
evitar uma disseminação ain-
da maior do coronavírus e os 
impactos por ele provocados, 
como a redução dos padrões 
de consumo da população, 
têm imposto uma série de de-
safios aos empreendedores 
de pequenos negócios, que 
estão precisando criar novas 
estratégias para sobrevive-
rem no mercado e supera-
rem esse período de crise e 
dificuldades. Por essa razão, o 
Sebrae Paraíba elencou cinco 
dicas que podem orientar o 

empresário no momento de 
rever as finanças e as práticas 
do seu negócio.

A primeira delas é re-
negociar todos os pagamen-
tos possíveis feitos pela em-
presa, buscando reduzir os 
custos fixos e conseguir me-
lhores condições, prazos e 
descontos. Caso o empreen-
dedor tenha alguma conta 
pendente, esse também é 
o momento adequado para 
entrar em contato com os 
credores e verificar possíveis 
novas condições de quitação. 

Ainda sobre as finanças, a 

segunda dica está relacionada 
com as instituições bancárias. 
Caso o empreendedor tenha 
apenas um CNPJ e várias con-
tas em bancos, é importante 
avaliar a necessidade de per-
manecer com todas elas, uma 
vez que existe a cobrança de 
taxas, despesa que pode ser 
facilmente cortada nesse pe-
ríodo de dificuldades. 

Outra dica para esse mo-
mento de crise tem relação 
com o controle de estoque. 
De acordo com a gerente re-
gional do Sebrae em Araruna, 
Heloísa Diniz, o empresário 

deve manter em estoque ape-
nas o que está fazendo a di-
ferença em seu faturamento 
durante o período de pande-
mia e distanciamento social.

“O empreendedor pre-
cisa fazer uma análise do 
que tem vendido mais e do 
que tem saído menos nesse 
momento de distanciamen-
to social. A partir dessa aná-
lise, ele vai conseguir enten-
der o que deve ser mantido 
e quais não devem ser reno-
vados agora, uma vez que 
não estão gerando receita 
para o negócio”, explicou.

Já a quarta dica está rela-
cionada ao uso das redes so-
ciais, que é fundamental neste 
momento de pandemia, mas 
que precisa ser feito de forma 
planejada. Nesse sentido, é 
importante que o empreen-
dedor analise, por exemplo, 
se publicações impulsionadas 
estão dando o retorno espera-
do. Caso o valor gasto com os 
anúncios não esteja prospe-
rando, uma alternativa é eli-
minar esse custo e investir em 
outras estratégias gratuitas.

Por fim, a quinta dica 
é para os empresários que 

possuem algum tipo de in-
vestimento. Considerando 
o cenário atual, é recomen-
dável avaliar a redução dos 
aportes e pensar em criar 
uma reserva de emergência. 
Nesse caso, não se trata de 
deixar de lado as aplicações, 
mas sim de poder contar 
com uma liquidez maior 
caso seja necessário cobrir 
alguma emergência finan-
ceira. Mais informações pelo 
telefone é o 0800 570 0800, 
do Whatsapp (83) 99193-
3372 e do site http://www.
sebraepb.com.br

O presidente da Associa-
ção Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes) e reitor da 
Universidade Federal da Bah-
ia (UFBA), João Carlos Salles 
Pires, promoveu na manhã de 
ontem uma coletiva de impren-
sa por webconferência, em que 
apresentou as atividades emer-
genciais desenvolvidas pelas 
universidades federais no com-
bate à pandemia do novo coro-
navírus.

De acordo com um levan-
tamento da entidade (que con-
grega 63 universidades federais, 
dois Centros Federais de Educa-
ção Tecnológica e dois Institutos 
Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia distribuídas pelo 
País e no Distrito Federal), 823 
pesquisas sobre a covid-19 estão 
em andamento. A Paraíba está 
representada pelas Universida-

des Federais da Paraíba (UFPB) e 
de Campina Grande (UFCG), com 
destaque na produção de respi-
radores pulmonares e equipa-
mentos de proteção individual, 
como máscaras de tecido e fa-
ciais, além da abertura de leitos 
nos hospitais universitários, con-
veniados com o SUS.

Lúcia de Campos Pellanda, 
reitora da Universidade Federal 
de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA) e integrante do 
Grupo de Trabalho para Orienta-
ção sobre o Novo Coronavírus da 
Andifes, falou das pesquisas em 
destaque: “O mapeamento do ge-
noma viral, determinante para o 
início da produção de vacinas, os 
testes de custo mais baixo feitos 
com insumos nacionais e os no-
vos respiradores destinados às 
UTIs são resultado do protago-
nismo tecnológico e acadêmico 
a serviço da sociedade”, elencou. 
Em abril, enquanto o Laboratório 
de Referência em Dessalinização 
(Labdes) da UFCG fabricava uma 

solução de dessalinização de am-
bientes para decompor o vírus no 
ar (o BioEsterilizador), a Agência 
UFPB de Inovação Tecnológica 
(Inova) produzia o seu primeiro 
respirador portátil, orçado em 
R$ 400 – 37 vezes mais barato do 
que os geralmente disponíveis 
no mercado.

“As universidades federais, 
assim como o SUS, têm dado o 
seu melhor em busca de propi-
ciar as melhores e mais eficazes 
respostas no âmbito da pesqui-
sa, tendo em vista os reduzi-
dos repasses orçamentários da 
União. Há inúmeras campanhas 
educativas desenvolvidas jun-
to às comunidades carentes, 
há produção e distribuição de 
álcool líquido e em gel para os 
serviços de saúde e parcerias 
afins firmadas com os governos 
estaduais e municipais. É papel 
nosso disseminar informação 
e afastar a sociedade do obscu-
rantismo científico em tempos 
como este”, explica Salles Pires.   

Universidades brasileiras mantêm 800 pesquisas
Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Retorno às aulas
Quanto ao retorno às ativida-

des presenciais, o reitor da Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF), 
Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, 
declarou que a Andifes não tem 
uma posição unificada: “Os grupos 
de estudos epidemiológicos das 
nossas quase 70 instituições de 
ensino associadas trabalham para 
entender o impacto da pandemia 
no Brasil e estudar cenários de vol-

ta à normalidade, tendo por base 
os indicadores regionais. Neste 
momento, descartamos qualquer 
possibilidade de retorno, conside-
rando que os índices de contami-
nação seguem altos”. “O calendário 
acadêmico pode ser reprogramado 
e cada universidade estudará, de 
maneira autônoma, prazos e for-
mas de administração do ensino. O 
critério é proteger a vida”, defende 
o presidente da Andifes.

RESUltadoS alCançadoS:

n 823 pesquisas em andamento

n Abertura de 2,3 mil leitos comuns mais 489 leitos em UTIs nos HUs

n 92 mil litros de álcool em gel

n 53 ações voltadas à testagem

n 104 ações de produção de EPIs

n 85 mil máscaras de tecido

n 690 campanhas educativas

n  341 ações solidárias junto às comunidades
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Interferência na PF
O delegado Maurício Valeixo, ex-chefe da PF, afirmou ontem 
que não pediu exoneração do cargo e que Bolsonaro queria 
alguém com quem tivesse mais “afinidade”. Página 14
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Suspensão do aumento de R$ 15 mil no valor da Viap vai proporcionar a doação de 25 mil cestas básicas à população

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou ontem, 
durante sessão extraordinária 
remota, dois projetos que mo-
vimentaram o debate entre os 
deputados estaduais. Um deles 
suspende, por dois meses, o au-
mento de R$ 15 mil na chamada 
Verba Indenizatória de Atividade 
Parlamentar (Viap), que havia 
sido aprovado em setembro do 
ano passado. O outro trata da 
aplicação de R$ 2 milhões na dis-
tribuição de cestas básicas para 
famílias afetadas pela pandemia 
do novo coronavírus na Paraíba, 
enquanto que o segundo. Parte 

desse recurso será proveniente 
da economia gerada pelo corte na 
Viap. O restante sairá da redução 
de gastos de custeio da ALPB.

O aumento da Viap entrou 
em vigor em fevereiro deste ano, 
mas, pela decisão de ontem, pelo 
menos pelos próximos dois meses 
ela deixará de somar R$ 40 mil 
para cada um dos 36 deputados 
da Casa e volta ao patamar dos R$ 
25 mil mensais.

A volta aos valores anteriores 
ocorreu depois de uma polêmica 
gerada por críticas pelo aumento 
da verba aprovada pelo Poder Le-
gislativo, principalmente num mo-
mento de pandemia. O presidente 
da Assembleia, deputado estadual 
Adriano Galdino (PSB), disse que 

estranhou as críticas que só se in-
tensificaram nos últimos dias.

Alguns parlamentares fize-
ram questão de apartear o pre-
sidente também estranhando o 
que consideram excesso de críti-
cas da imprensa. Um deles foi o 
deputado Edmilson Soares (Po-
demos), que também está pas-
sando a fazer parte do G10, que 
denunciou, em tom de lamento, o 
fato de parte dessas críticas par-
tir justamente de jornalistas que 
também recebem da Assembleia.

Edmilson Soares não deu no-
mes dos jornalistas que denunciou 
e a redução de despesas que tem 
marcado o Poder Legislativo nes-
sas últimas semanas não tem sido 
motivo de queixas somente de sua 

parte. Anísio Maia (PT) e Branco 
Mendes (Podemos) têm lamenta-
do as contenções de gasto na área 
de transporte, por exemplo.

Anísio alega que, mesmo em 
meio às orientações de isolamento 
social, precisou rodar cerca de mil 
quilômetros este mês para cum-
prir compromissos da agenda par-
lamentar e faz questão de lembrar 
que, nesses casos, sempre foi o 
Poder Legislativo que bancou sem 
ninguém reclamar. Ainda durante 
a sessão, no entanto, o presiden-
te Adriano Galdino fez questão de 
lembrar que, somente com com-
bustível e locação de veículo, cerca 
de R$ 200 mil reais ao mês é o que 
o Poder Legislativo da Paraíba está 
precisando economizar.

ALPB corta verba e doa R$ 2 mi 
para o combate ao coronavírus

Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Recuperação da economia
O vereador Lucas de Brito (PV) cobra a 
elaboração de um plano municipal de re-
cuperação da economia em João Pessoa 
no período pós-pandemia de coronaví-
rus. Integrante da Frente Parlamentar de 
Apoio ao Empreendedorismo na Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP), ele re-
conhece que para os gestores não é fácil 
abrir mão de receita, mas que é necessá-
rio um plano de recuperação dos setores 
produtivos.

Memória da Justiça
No último domingo (10), pela primeira vez 
foi comemorado o ‘Dia da Memória do Poder 
Judiciário Brasileiro’. A data foi estabelecida 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além 
da preservação da memória institucional da 
Justiça, a medida enfatiza a importância da 
memória como parte do patrimônio cultural 
brasileiro, aproxima o Judiciário da sociedade 
e mostra que a missão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e dos 91 tribunais que atuam 
no Brasil é resguardar a Constituição, garantir 
os direitos e assegurar proteção e igualdade 
para todos.

Derrota para Bolsonaro
O Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª 
Região, em ação proposta pelo Sistema 
Fecomércio do Distrito Federal, concedeu 
liminar para suspender o corte de 50% da 
arrecadação compulsória de Sesc e Senac 
determinado pelo presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido), por meio de uma 
medida provisória. A decisão, proferida 
pela desembargadora Ângela Maria Ca-
tão Alves, entendeu que houve desvio de 
finalidade dos recursos por meio da MP 
932/2020, já que o Sesc e o Senac pos-
suem destinação determinada dos valo-
res para a profissionalização, saúde, cul-
tura, educação, esporte e lazer.

Compra de equipamentos
A 2ª Vara Mista de Patos disponibilizou 
R$ 50 mil para que a prefeitura compre 
equipamentos de proteção individual 
(EPIs) para os estabelecimentos públicos 
de saúde do município de Patos. A decisão 
foi do juiz Diego Garcia Oliveira, atenden-
do à solicitação da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB).Os recursos são de pena 
de prestação pecuniária, transação penal 
e suspensão condicional do processo nas 
ações criminais e serão destinados para 
o Complexo de Saúde Municipal de Patos, 
Hospital Regional, Maternidade e Hospital 
Infantil.

Auxílio emergencial
A Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) intensifica a campanha que visa 
ampliar o prazo do pagamento do auxílio 
emergencial pago pelo Governo Federal 
no valor de R$ 600,00. O Legislativo pa-
raibano acionou as casas legislativas de 
todo o Brasil para que, juntos, possam 
abraçar a causa e tornar possível a exten-
são do prazo até o mês de dezembro. A 
proposta foi realizada por meio de reque-
rimento de autoria da Mesa Diretora da 
ALPB, aprovado por unanimidade.

Assistência à população
O presidente da Câmara Municipal de 
Bayeux (CMB), Jefferson Kita (Cidada-
nia), e os vereadores que fazem parte 
das Comissões Especial e da Saúde da 
Casa Severaque Dionísio, se reuniram 
com representantes da União Bayeu-
xense das Entidades Sociais (Ubyes) e 
das associações da cidade para debater 
sobre políticas públicas assistenciais 
para a população em situação de vul-
nerabilidade social, que serão cobradas 
da gestão municipal. Representantes do 
Conselho Municipal de Saúde também 
estiveram presentes no encontro.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Fotos: Agência-ALPB

Os projetos de congelamento nos valores das verbas indenizatórias e de criação do programa de doação de R$ 2 milhões foram aprovados em sessão extraordinária remota

Campanhas já arrecadaram R$ 190 mil
O projeto que trata da destinação de R$ 

2 milhões para ações de combate ao coro-
navírus consiste na criação de um programa 
que, nos próximos dois meses, permitirá 
ao Poder Legislativo patrocinar a doação 
de pelo menos 25 mil cestas básicas com 
famílias mais afetadas com a pandemia nas 
mais diversas regiões do Estado.

“Nossa intenção com esse projeto é 
repassarmos R$ 1 milhão neste mês de 
maio e o mesmo valor no próximo mês de 
junho ao Governo do Estado para serem 
investidos em ações sociais nesse período”, 
explicou o presidente da Assembleia, de-
putado Adriano Galdino (PSB), ao detalhar 
que os recursos do programa são oriundos 
de economia gerada pelo congelamento da 
Viap e pela redução de gastos de custeio  
- redução essa provocada pela suspensão 
dos trabalhos presenciais da Casa.

Galdino destacou que a iniciativa faz 
parte de outros esforços que servidores 
e deputados têm feito neste momento de 
pandemia, através de projetos, discussões 
e campanhas, que resultaram na arrecada-

ção de quase R$ 190 mil, além da doação 
de mais de 100 mil Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs) a hospitais da Paraíba.

De acordo com o texto, o valor de R$ 
2 milhões será utilizado pelo Governo do 
Estado em ações de assistência social e 
de saúde pública, ambas relacionadas ao 
enfrentamento à pandemia. A matéria 
estabelece ainda que, após o repasse ao 
Executivo das parcelas descritas, seja feita 
uma reavaliação com o propósito de pror-
rogar o programa.

Aprovada por unanimidade, nos mo-
mentos dos votos, a matéria contou com 
apartes de aprovação da parte de todos os 
parlamentares, especialmente no que se re-
fere a lideranças de bancadas e presidentes 
de frentes e comissões com atuação rela-
cionada às ações de combate à pandemia 
do novo coronavírus.

O relator especial do texto, deputado 
Tião Gomes (Avante) deu parecer favorável 
à matéria e lembrou que “o país atravessa 
a pior crise sanitária de sua história e a 
Assembleia Legislativa da Paraíba, mais 
uma vez, dá uma demonstração de respon-
sabilidade e coerência, contribuindo com 
a elaboração e implantação de medidas 
que visam reduzir os danos causados pela 
pandemia na saúde e na economia do 
Estado”, disse.

O deputado Raniery Paulino (MDB), 
líder da oposição na Casa, defendeu que a 
Assembleia, assim como outras instituições, 
tem a capacidade de contribuir muito mais 
em momentos como este. Segundo ele, 
a Casa, desde o início da pandemia, tem 
aprovado matérias e adotado medidas com 
o interesse de melhorar a qualidade de vida 
dos paraibanos.Deputado Adriano Galdino presidiu a sessão de ontem

A ex-prefeita do municí-
pio de Pedras de Fogo, Maria 
Clarice Ribeiro Borba (Avan-
te), foi condenada pela prática 
de improbidade administrati-
va. A decisão ocorreu durante 
o Mutirão da Meta 4 do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), 
no âmbito do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB).

Além da suspensão dos 
direitos políticos por cinco 
anos, ela deverá pagar multa 
civil de 20 vezes o valor da úl-
tima remuneração percebida 
no cargo de prefeita. A sen-
tença é do juiz Antônio Car-
neiro de Paiva Júnior, em uma 
ação ajuizada pelo Ministério 
Público da Paraíba (MPPB).

De acordo com a ação 
do MPPB, a ex-prefeita teria 
praticado as seguintes irre-
gularidades: déficit no ba-
lanço orçamentário; despe-
sas não licitadas; aplicação 
de recursos na manutenção e 
no desenvolvimento do ensi-
no em percentual abaixo do 
mínimo constitucional; não 
recolhimento de verbas pre-
videnciárias; e não apresen-
tação de processos formais 
de concessão de diárias.

Ex-prefeita
de Pedras
de Fogo é
condenada
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Bolsonaro queria diretor que 
tivesse ‘afinidade’, diz Valeixo
Em depoimento, ex-chefe da PF declarou que o presidente não apresentou motivos técnicos para fazer a troca

O delegado Maurício 
Valeixo, ex-chefe da Polícia 
Federal, afirmou, duran-
te o depoimento prestado 
ontem, na sede da corpo-
ração em Curitiba, que o 
presidente Jair Bolsona-
ro lhe disse que não tinha 
nada “contra a sua pessoa”, 
mas queria um diretor-ge-
ral com quem tivesse mais 
“afinidade”. Ele declarou 
que o chefe do Executivo 
não apresentou motivos 
técnicos para fazer a troca.

A oitiva do homem de 
confiança do ex-ministro 
Sergio Moro no inquérito 
sobre suposta interferên-
cia do presidente na PF 
teve início às 10h10 e du-
rou quase sete horas. Va-
leixo foi ouvido por dois 
delegados e três procura-
dores. Ele confirmou que 
não pediu demissão, o que 
complica a situação do 
presidente Jair Bolsonaro, 
acusado por Sergio Moro 
de tentar interferir na PF. 
O presidente afirmou que 
Valeixo tinha pedido a exo-
neração e essa informação 
chegou a ser publicada no 
Diário Oficial da União.

Maurício Valeixo foi 
demitido há duas sema-
nas por Bolsonaro, o que 
também causou a saída do 
então ministro da Justiça, 
Sergio Moro.

O depoimento do ex-
-diretor-geral da PF foi 
agendado após determi-
nação do ministro Celso 
de Mello, do Supremo Tri-
bunal Federal, relator da 
investigação que apura as 
acusações feitas por Moro 
a Bolsonaro quando anun-
ciou sua saída do governo. 
O decano atendeu a pedido 
do procurador-geral da Re-
pública Augusto Aras e de-
terminou ainda a oitiva de 
outros quatro delegados, 
três ministros e da deputa-
da Carla Zambelli.

Outros depoimentos
Além de Valeixo, que 

foi ouvido em Curitiba, 
prestaram depoimento 
também, mas em Brasília, 
os delegados Ricardo Saa-
di, ex-superintendente do 
Rio; e Alexandre Ramagem, 
que é próximo da família 
Bolsonaro e chegou a ser 
nomeado para o comando 
da corporação, mas que 
teve a posse barrada por 
decisão do ministro Ale-
xandre de Morares, do Su-
premo Tribunal Federal.

Na primeira sessão 
remota do Congresso Na-
cional, marcada para esta 
terça-feira, está na pauta 
de deputados e senado-
res a análise de crédito 
suplementar ao Executi-
vo, que pede autorização 
para quitar, por meio de 
endividamento, despesas 
correntes de R$ 343,6 bi-
lhões. Se aprovado o  Pro-
jeto de Lei do Congresso 
Nacional (PLN) 8/2020, 
o governo poderá contor-
nar a chamada “regra de 
ouro” em 2020.

A “regra de ouro” 
proíbe o Executivo de 
se endividar para pagar 
as despesas correntes - 
como são chamados os 
gastos da administração 
pública para manter seus 
serviços funcionando.

A norma só pode ser 
contornada por meio de 
créditos suplementares 
ou especiais com finali-
dade específica aprova-
dos pelo Congresso por 
maioria absoluta, ou seja, 
com o apoio de, pelo me-
nos, 257 deputados e 41 
senadores. Assim como 
fez em 2019, o governo 
enviou uma proposta em 
que busca essa autoriza-
ção do Legislativo.

As despesas corren-
tes de R$ 343,6 bilhões, 
que são obrigatórias, 
estão previstas no Or-
çamento deste ano. Das 
despesas condicionadas, 
R$ 213,7 bilhões cor-
respondem a benefícios 

do Regime Geral de Pre-
vidência Social (RGPS), 
como aposentadorias e 
pensões, além de sen-
tenças judiciais na área 
previdenciária, que equi-
valem a 31,5% dos R$ 
677,7 bilhões dos gastos 
previstos para o RGPS em 
2020. Ou seja, sem o PLN 
8/2020, o dinheiro já li-
berado é suficiente para 
as despesas apenas até 
agosto.

Fundo 
Na mesma sessão, 

deputados e senadores 
podem analisar outro 
pedido de crédito suple-
mentar, para autorizar 
recursos para que o go-
verno possa cumprir a 
decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que 
determinou que a União 
está obrigada a repassar 
“imediatamente” aos es-
tados e ao Distrito Fede-
ral metade das verbas do 
Fundo Nacional de Segu-
rança Pública (FNSP) ori-
ginárias de receitas com 
loterias oficiais.

A decisão do STF 
destina R$ 806,8 milhões 
para o reforço de dota-
ções do Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública 
(PLN 7/2020). Os recur-
sos, de acordo com o go-
verno, vêm de superávit 
financeiro com loterias 
oficiais e do cancelamen-
to de outras despesas 
previstas anteriormente. 
O STF entendeu que es-
ses recursos são classifi-
cados como “transferên-
cia obrigatória”.

Projeto sobre regra
de ouro vai a debate

Prevenção contra pandemia

ONU pede a libertação de crianças
palestinas que foram presas por Israel
Agência Brasil

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) denun-
ciou ontem “a detenção 
continuada de crianças 
palestinas” por Israel e 
exigiu que os seus direitos 
sejam protegidos por meio 
da libertação imediata 
para não serem contagia-
das pela covid-19.

“A melhor maneira de 
defender os direitos das 
crianças detidas no meio 
de uma pandemia perigosa 
é libertá-las”, afirmaram, 
em comunicado conjunto, 
o coordenador humanitá-
rio da ONU para os territó-
rios palestinos ocupados, 
Jamie McGoldrick, o che-
fe da Unidade de Direitos 
Humanos da ONU na re-
gião, James Heenan, e a 

representante especial do 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) 
para a Palestina, Geneviè-
ve Boutin.

Segundo a ONU, no 
fim de março foram colo-
cados 194 menores pales-
tinos em prisões e centros 
de detenção israelitas, um 
número “ainda maior do 
que o total médio mensal 
de crianças detidas em 
2019”. As Nações Unidas 
garantiram ainda que a 
maioria das crianças foi 
detida sem acusação por 
qualquer crime.

A ONU chamou a aten-
ção para o risco de estes 
menores detidos “contraí-
rem a covid-19”, já que nos 
centros prisionais é mais 
difícil manter distância fí-
sica e cumprir outras me-

didas preventivas. Além 
disso, “os procedimentos 
legais estão suspensos” 
pelo que quase todas as vi-
sitas às prisões foram can-
celadas e “as crianças não 
têm acesso às suas famí-
lias e advogados”, adianta 
o mesmo comunicado.

Esta situação causa 
“sofrimento psicológico”, 
não permite  “o apoio ju-
rídico a que têm direito” e 
causa “maior pressão”, po-
dendo levar as crianças a 
se declarar culpadas para 
serem libertadas” mais ra-
pidamente.

Segurança
“Os direitos das crian-

ças à proteção, seguran-
ça e bem-estar devem 
ser sempre respeitados”, 
sobretudo em momentos 

como este, afirma a ONU.
Tanto Israel como os 

territórios palestinos su-
peraram a pior fase da 
pandemia, que afetou a 
região.

Desde que foi detecta-
da na China, em dezembro 
passado, a pandemia já 
provocou mais de 280 mil 
mortos e infectou mais de 
quatro milhões de pessoas 
em 195 países e territó-
rios.  Os Estados Unidos 
são o país com mais mor-
tos (79.522).

Seguem-se o Reino 
Unido (31.855 mortos, 
mais de 219 mil casos), 
Itália (30.560 mortos, 
mais de 219 mil casos), 
Espanha (26.621 mortos, 
mais de 224 mil casos) e 
França (26.380 mortos, 
mais de 176 mil casos).

Governo da Argentina estende prazo de 
renegociação de dívidas com credores

O governo da Argentina 
emitiu resolução ontem que 
prorroga o prazo de renego-
ciação da dívida de US$ 68 
bilhões com credores inter-
nacionais para o dia 22 de 
maio deste ano. A tentativa 
de reestruturação da dívida 
tinha prazo até 8 de maio, úl-
tima sexta-feira.

O Ministério da Econo-
mia não informou a razão da 
extensão do prazo. Durante 
o fim de semana, o governo 
participou de videoconfe-
rências com credores estran-
geiros e fundos de investi-

mentos, mas não divulgou 
formalmente o nível de acei-
tação da proposta oficial. O 
diálogo com credores ganhou 
mais duas semanas de fôlego 
mas, se não houver acordo, o 
país pode entrar em default.

Na resolução publicada 
ontem no Diário Oficial do 
país, o Ministério da Econo-
mia afirma que, “a partir da 
análise da situação atual das 
negociações, é convenien-
te estender essa data para 
aumentar a participação e 
continuar com a agenda de 
comunicação ativa com os de-
tentores dos títulos elegíveis”.

O ministro da Economia, 
Martín Guzmán, afirma no 

documento que “essa exten-
são é considerada necessária, 
no âmbito das negociações 
de boa-fé que a República 
Argentina realizou com seus 
credores, para restaurar a 
sustentabilidade da dívida 
pública de acordo com a le-
gislação estrangeira”.

Com a decisão, se a Ar-
gentina não conseguir um 
acordo com os credores até 
22 de maio, qualquer deten-
tor de títulos pode recorrer 
aos tribunais estrangeiros e 
solicitar que o país seja de-
clarado “inadimplente”, com 
as consequências que isso 
implica, como possíveis em-
bargos.

O presidente Alberto 
Fernández e o ministro Mar-
tín Guzmán propuseram em 
abril aos credores um corte 
de 62% na taxa de juros, um 
período de carência de três 
anos e uma redução de capi-
tal de 5,4%.

Fernández afirmou, à 
época, que poderia haver 
contrapropostas dos credo-
res nos dias seguintes, mas 
sinalizou que sua posição não 
devia mudar muito. “Sou mui-
to firme no que propusemos. 
Desta vez, temos uma espécie 
de aval do principal auditor 
das finanças mundiais, que é 
o Fundo (Monetário Interna-
cional)”, disse.

O ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, confirmou em seu depoimento, em Curitiba, que não pediu demissão do cargo

Foto: José Cruz-Agência Brasil

Karine Melo
Agência Brasil

Fausto Macedo e 
Pepita Ortega
Agência Estado

Marieta Cazarré
Agência Brasil
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Parte relevante dos treinadores pertence ao grupo de risco e seguirá protocolos bem mais rigorosos

Técnicos veteranos terão mais
atenção na volta do futebol

Com o passar do tempo, 
os técnicos começaram a divi-
dir o protagonismo no futebol 
com os jogadores. Continu-
ará sendo assim quando as 
partidas forem retomadas no 
Brasil, mas não apenas pelo 
aspecto esportivo. Afinal, par-
cela relevante dos treinadores 
em atividade faz parte dos 
grupos de risco ao coronaví-
rus. E receberá atenção espe-
cial quando os campeonatos 
começarem, com avaliações 
mais cuidadosas sobre a con-
dição de saúde.

Apenas na Série A do 
Campeonato Brasileiro, são 
cinco técnicos com ao menos 
60 anos, idade que baseia a 
composição inicial dos gru-
pos de risco. São eles: os es-
trangeiros Jesualdo Ferreira, 
Jorge Jesus e Jorge Sampaoli, 

além de Vanderlei Luxembur-
go e Paulo Autuori. Há exem-
plos em outros campeonatos, 
como Geninho, à frente do Vi-
tória, com 71 anos. E também 
de veteranos que estão de-
sempregados, mas podem se 
recolocar no mercado, como 
Luiz Felipe Scolari, Abel Braga 
e Marcelo Oliveira.

Os casos, porém, não se 
limitam apenas à faixa etária, 
incluindo pessoas que pos-
suem asma, diabetes, hiper-
tensão e outros problemas de 
saúde. É o que acontece com 
Renato Gaúcho, que está com 
57 anos, mas passou por ci-
rurgias cardíacas por causa de 
uma fibrilação atrial, proble-
ma bastante comum a ex-joga-
dores, o que levou, inclusive, 
o Grêmio a mantê-lo no Rio, 
embora o elenco já venha re-
alizando trabalhos em Porto 
Alegre. Por isso, a saúde de 
diversos treinadores precisará 

de atenção.
Os protocolos de segu-

rança para a volta do futebol 
indicam que todos os envol-
vidos nas partidas vão passar 
por testes contra o coronaví-
rus para que estejam aptos 
a jogar e treinar. E os exames 
para profissionais do grupo de 
risco deverão ser mais rigoro-
sos e frequentes, como detalha 
Moisés Cohen, presidente da 
comissão da Federação Pau-
lista de Futebol, apontando 
planos de realização de dois 
diferentes tipos de testagem.

"Dependendo da faixa 
etária da pessoa, você pode 
ser um pouco mais rigoroso 
na testagem, fazendo o teste 
do RT-PCR no meio da concen-
tração. E depois de uma sema-
na, dez dias, você faz o soroló-
gico. Aí você vai ter mapeado 
bem", explica, ao Estado.

A realização de testes de-
talhados e seguidos se dá pela 

busca de um diagnóstico mais 
preciso da condição de saúde, 
algo importante para pessoas 
do grupo de risco. Mas espe-
cialistas reconhecem que não 
existe um limite seguro para 
a realização de todas as ativi-
dades, mesmo com o cumpri-
mento de protocolos de pre-
venção e higiene.

Cohen aponta, porém, 
que não existirá necessaria-
mente uma regra firme para 
os profissionais com mais de 
60 anos. "Isso precisa ser cus-
tomizado, não existe uma fór-
mula para todos que estão na 
faixa de risco", comenta, des-
tacando que há risco inerentes 
a qualquer processo.

Nos bancos de reservas, 
os protocolos da CBF e das 
federações estaduais indicam 
que os técnicos vão usar más-
caras, assim como todos os 
profissionais que não estive-
rem dentro de campo. "Todos 

serão orientados a usar más-
cara, com exceção de quem es-
tiver dentro das quatro linhas: 
jogadores, árbitros e assisten-
tes", explica Jorge Pagura, pre-
sidente da comissão de médi-
cos da CBF.

"Eventualmente, ele po-
derá usar uma máscara em 
cada tempo", acrescenta, so-
bre um cenário que parece 
não incomodar os treinado-
res. "Não seria um problema. 
É uma medida de segurança, 
vale para evitar o risco. É a 
mesma coisa para uso de lu-
vas", afirma Geninho.

É bem provável que exista 
uma orientação para que pro-
fissionais dos grupos de risco 
não se exponham ao trabalho, 
incluindo os jogos, no início 
da retomada das competições, 
ainda mais que a liberação da 
volta à rotina será gradual nas 
diferentes áreas de trabalho 
da sociedade.

Leandro Silveira
Agência Estado

Grêmio e Inter-RS
suspendem treinos

Neymar não quer
renovar com PSG

Marinho detona
Mano Menezes

Dirigente defende
Espanhol em junho

Como previsto, Grêmio e Inter 
cancelaram os treinos pro-
gramados para a manhã de 
ontem. O anúncio foi feito em 
notas praticamente idênticas 
divulgadas pelos clubes e che-
ga um dia após a divulgação 
de um novo decreto de distan-
ciamento social do governo 
gaúcho. Segundo as notas, 
os clubes farão uma reunião 
para ajustar a programação 
para os próximos dias. No úl-
timo domingo, tanto Grêmio 
quanto Inter afirmaram que 
aguardavam apenas a pu-
blicação no Diário Oficial do 
decreto, o que virou fato.

O jornal espanhol Sport 
afirmou no último domingo 
no seu site que o brasileiro 
Neymar poderá entrar em um 
novo conflito com o PSG por 
causa das negociações para a 
redução salarial nos próximos 
dias. “E agora é hora de ne-
gociar “o esforço” com Neymar 
Jr., a estrela mais bem paga 
da equipe, em um clima de 
negociação muito hostil e com 
contas pendentes a serem re-
solvidas. Um exemplo disso é 
que a estrela ainda não res-
pondeu à oferta de renovação 
feita desde novembro”, afirma 
o jornal. 

Marinho, do Santos, fez co-
mentários sobre alguns dos 
técnicos com quem trabalhou 
em entrevista para o canal 
Desimpedidos, do YouTube. 
Ele  elogiou Jesualdo Ferreira 
e Jorge Sampaoli, e não usou 
palavras tão boas para Mano 
Menezes."A questão é que eu 
tenho que respeitar o treina-
dor jogando ou não. Por mais 
que eu não possa jogar com 
ele, me tratasse com respeito. 
A primeira coisa que ele fez 
quando chegou no Cruzeiro foi 
falar: 'Ah, você é aquele lá do 
'sabia não, né?'. Imagina, qual 
o respeito que o cara trata o 
seu atleta?”, relatou Marinho.

Presidente da La 
Liga, que organiza o 
Campeonato Espanhol, 
Javier Tebas afirmou 
que gostaria que a com-
petição fosse retomada 
no dia 12 de junho. No 
entanto, admitiu que a 
data é apenas uma su-
posição ainda e que o 
retorno vai depender 
das condições sanitá-
rias. "Eu gostaria que o 
Espanhol voltasse no dia 
12 de junho, mas não sei 
como vai ser. Não vamos 
nos precipitar. Vai de-
pender de se há ou não 
resquícios de contágio", 
declarou o dirigente.

Curtas

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo Foto: Nayra Halm/Fotoarena Foto: Anderson Lira – Framephoto

Jorge Jesus, do Flamengo, Jorge Sampaoli, do Atlético Mineiro, e Jesualdo Ferreira, do Santos, fazem parte do grupo de risco e terão uma atenção especial por parte das equipes médicas

Massagista e fisicultores podem ficar fora do banco
No futebol, isso deve deixar 

profissionais como preparadores 
físicos, massagistas e auxiliares 
com mais de 60 anos fora do 
banco de reservas. A questão 
para os treinadores é que eles 
são profissionais "únicos", quase 
insubstituíveis, o que deverá for-
çá-los a estar à beira do campo. 
"Esses não têm jeito e precisa-
mos olhar com mais carinho e 
cuidado", reconhece Cohen.

O cenário também se com-
plica em caso de viagens. É pos-
sível que haja a recomendação 
de que profissionais do grupo de 
risco não façam deslocamentos, 
especialmente os aéreos, o que 
deverá ser avaliado a partir do 
cenário de contaminação de 
cada cidade. Assim, o traba-
lho com os times poderia ser 
remoto. "Tudo dependerá da 
epidemiologia local, das auto-
ridades do município. Não está 
liberado? Então vai trabalhar 
por vídeo. A proibição não é 
nossa, é dos órgãos de saúde", 
destaca Pagura, ressaltando que 
as decisões dependem do rela-
xamento ou não das medidas de 
isolamento.

Mas enquanto a volta do 

futebol parece um cenário dis-
tante, os treinadores aguardam 
- e trabalham remotamente. 
Afinal, dos principais clubes do 
futebol nacional, apenas Grê-
mio e Internacional colocaram 
seus jogadores em campo para 
treinos, e ainda assim como uma 
série de restrições.

Já os técnicos vêm atuando 
no planejamento de um futuro, 
hoje, imprevisível, e se resguar-
dam. É o caso de Geninho, que 
faz reuniões virtuais com diri-
gentes e membros de sua comis-
são no Vitória enquanto segue 
as medidas de isolamento social 
na sua residência em Santos. 
Além disso, prepara vídeos com 
instruções táticas para serem 
passadas aos jogadores.

"Vão precisar do treinador 
em campo quando estiver muito 
próximo da volta, com a rea-
lização de trabalhos coletivos. 
Será na hora que for reunir 
todo mundo, perto dos jogos", 
prevê, apontando que não há 
necessidade se expor no início 
dos trabalhos, concentrados nos 
preparadores físicos, fisiologis-
tas e fisioterapeutas.

Também componente do 

grupo de risco, por ter 67 anos, 
Luxemburgo destaca que a 
preocupação deveria estar longe 
de ser apenas com os idosos. 
"Têm morrido bebês, jovens, 
pessoas fortes que fazem mus-
culação, têm morrido todo 
mundo. Pessoal de risco somos 
todos. O vírus não está aliviando 
ninguém. Um jovem com doen-
ça pré-existente é grupo de ris-
co. Não pode estar preocupado 
só com a gente (de mais de 60 
anos). Hoje todo mundo tem de 
estar preocupado, porque todo 
mundo pode ser contaminado 

pelo vírus", alerta o treinador do 
Palmeiras.

Mas, ainda que temerosos 
com um cenário inédito, os técni-
cos torcem pelo retorno em breve 
do futebol, saudosos da rotina 
enquanto passam por esse pe-
ríodo de reclusão. "Vai voltar todo 
mundo com o pé atrás", admite 
Geninho. "Estou nesse meio há 
muito tempo, sonhei com isso, a 
gente sente falta da rotina, que 
é muito ativa", conclui o hoje 
treinador do Vitória e ex-goleiro, 
que está envolvido com o futebol 
desde a década 1960.

Geninho, do grupo de risco, já vem fazendo diversas reuniões virtuais no Vitória-BA

Foto: Robson Mendes/CORREIO



Presidente diz que o clube está inativo na Caixa e vai esperar passar a pandemia para regularizar situação

Raposa fora da Timemania

O presidente do Campi-
nense, Paulo Gervany, disse 
que está esperando a pande-
mia do coronavírus passar 
para procurar a Caixa Econô-
mica e tentar viabilizar a volta 
do clube a fazer parte da Ti-
memania. Atualmente, o Ru-
bro-negro não tem acesso aos 
recursos da loteria - o clube 
desde o início não figura no 
volante, mas está entre os 16 
a mais que tem direito ao re-
curso - porque faltam alguns 
documentos e o pagamento 
de algumas parcelas atrasa-
das de dívidas com o Governo 
Federal.

“Nós quando estávamos 
na administração do clube, 
nos anos de 2009 e 2010, 
tomamos todas as medidas 
para viabilizarmos a nossa 
entrada na Timemania, mas 
as administrações que se se-
guiram deixaram isto em um 
segundo plano e não deram 
sequência ao trabalho. Hoje, 
o Campinense está inativo. 

Por isso, não tem direito aos 
recursos da timemania, que 
servem para a amortização 
de dívidas junto ao Governo 
Federal”, disse o presidente.

Segundo Paulo Gervany, 
o futebol está parado, mas as 
demandas do clube, como sa-
lários e outras despesas, con-
tinuam, e por isso, a diretoria 
está trabalhando muito para 
honrar os compromissos. 

“Essa pandemia do co-
ronavírus afetou o mundo 
do futebol,  e a Paraíba não 
é diferente dos outros locais. 
O Estado já tem um futebol 
deficitário e a situação se 
agravou ainda mais com essa 
parada no futebol. O Campi-
nense vive um momento difí-
cil como está passando mui-
tos outros clubes também. 
Graças a Deus, a CBF, com a 
ajuda também da Federação 
Paraibana de Futebol, conse-
guiu uma verba de ajuda que 
chegou na hora certa. Com 
ela, pagamos os salários de 
fevereiro e março dos joga-
dores e funcionários. Entra-
mos em acordo com todos 

e conseguimos amenizar 
a situação. Demos entrada 
também, baseado numa lei 
federal, para que o Governo 
Federal pague 2 meses de 
salários, daqui para frente”, 
disse o dirigente.

Sobre a volta do futebol, 
Paulo Gervany não acredita 
que será este mês. Ele acha 
que o problema da pandemia 
do coronavírus ainda está 
muito sério no nosso País.

“Olha, eu não acredi-
to na volta do futebol ainda 
este mês, como muita gente 
pensou. Acho que só na se-
gunda quinzena de junho 
isto será possível, mesmo as-
sim, apenas para treino. Isto 
com a concordância, é claro, 
das autoridades sanitárias e 
governamentais. No momen-
to, o clima é de total incerte-
za, não temos condições de 
prever nada”, afirmou.

Indagado sobre como o 
Campinense está se viran-
do para cumprir com suas 
obrigações financeiras, o 
presidente disse que a cha-
ve do sucesso vem sendo a 

coragem, determinação e 
sobretudo a união da dire-
toria. “Nós estamos cortan-
do na carne. Fizemos um 
corte drástico nas despesas 
correntes do clube, estamos 
enxugando tudo”, esclareceu 
Paulo.

Futuras competições
A atual diretoria sabe da 

responsabilidade neste mo-
mento de uma grave crise fi-
nanceira, afinal, a torcida não 
quer saber de problemas e 
sim de títulos, como os que 
aconteceram em um passado 
não muito distante. Em 2008, 
o Campinense chegou a subir 
para a Série B. Depois, o clube 
caiu para a Série C e em 2011, 
foi rebaixado para a D. De lá 
para cá, a Raposa tem tentado, 
sem sucesso, subir para a Série 
C. Nesse meio termo, o clube vi-
veu sua maior glória em 2013, 
quando conquistou o título 
maior de sua história, campeão 
da Copa do Nordeste. Em se-
guida, ainda vieram dois títulos 
paraibanos, em 2015 e 2016. 

A partir de 2017, o clu-

be começou a amargar um 
jejum de títulos e mergulhou 
numa crise financeira, após 
a operação cartola, que aca-
bou afastando o presidente 
William Simões.

Mas, apesar de todos os 
problemas, a diretoria mos-
tra muito otimismo para o 
restante da temporada. “Es-
tamos formando ainda uma 
diretoria mais forte. Vamos 
nos unir mais e conseguir 

patrocínio para pagar nos-
sas dívidas. A partir daí, va-
mos formar um bom elenco 
e trazer a torcida de volta 
ao estádio. Vamos ampliar 
nosso quadro de sócio e sair 
desta situação”, disse, numa 
rede social, o vice-presiden-
te Kleber Cabral, que há pou-
co tempo ameaçou deixar o 
clube, mas voltou atrás e vis-
lumbra dias melhores para a 
raposa feroz.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Uma mudança para melhorar o futebol
Como já era de se esperar, a Fifa trans-

formou o que era uma sugestão em um regra 
no futebol. Me refiro a mudança no número 
de substituição durante uma partida, que 
passou de 3 para 5 jogadores. Porém, para 
que o segundo tempo não tenha muitas para-
lisações por causa de substituições, só serão 
permitidas nos 45 minutos finais apenas 3, ou 
seja, pelo menos 2 delas terão de ser feitas no 
primeiro tempo, ou no intervalo do jogo.

Em uma sondagem com alguns técnicos 
que hoje comandam os clubes paraibanos, a 
mudança foi recebida com comemoração por 
eles, que agora terão 5 oportunidades para 
melhorar a equipe durante uma partida. 
Eles alegam que atualmente, alguns atletas 
esgotam sua capacidade física durante uma 
partida e não são substituídos, porque o 
clube já fez as 3 alterações possíveis.

Todos eles foram unânimes em afirmar 
que o futebol evoluiu muito fisicamente, e 
vem exigindo cada vez mais dos atletas ge-
rando um desgaste muito grande para eles. 
Outra questão em que eles todos concordam 
é que o futebol como espetáculo vai crescer 

muito, com a entrada de mais jogadores 
durante uma partida, contribuindo para que 
as equipes possam manter por mais tempo 
uma  maior intensidade.

A princípio, a Fifa determinou que essa 
mudança vale apenas para o final desta 
temporada, porque prevê calendários muito 
apertados, com muitos jogos em pouco 
espaço de tempo. Mas para muitos, e aí eu 
me incluo, a medida será um sucesso e com 
certeza passará a ser definitiva. Todo mundo 
espera mudanças como esta para deixar o 
futebol mais atraente, afinal, ao longo dos 
anos, as outras modalidades esportivas 
foram se adequando às mudanças e o futebol 
se manteve como vem sendo jogado há vá-
rias décadas.

Desejo x realidade
Todos que fazem o futebol e os torce-

dores estão contando os dias para que as 
competições recomecem, alguns até apostam 
numa volta muito em breve, pelo menos com 
jogos de portões fechados para o público. Mas 
os efeitos da pandemia do coronavírus pare-

cem estar longe de terminar. Os números dos 
casos e mortes avançam a cada dia no país, e 
tudo indica que o pior ainda está por vir. 

Infelizmente, a ignorância do povo 
brasileiro e a irresponsabilidade de algumas 
autoridades, contribuem para que não faça-
mos a quarentena como é o ideal, e o resul-
tado disto é uma propagação maior do vírus 
em nosso país. Enquanto nos países vizinhos 
a coisa já está caminhando para um contro-
le, nós ainda corremos risco de um colapso 
total do sistema de saúde causando milhares 
de mortes.

Dessa maneira, é impossível e até irres-
ponsável voltar com as partidas de futebol 
no momento. O risco de contaminação 
continua muito alto e ainda não temos uma 
medicação comprovadamente eficaz para o 
tratamento, nem muito menos uma vacina 
para a imunização da população. Assim 
como os torcedores, jogadores, técnicos e 
dirigentes, eu estou louco para que a bola 
volte a rolar nos gramados do país, e mesmo 
não sendo uma pessoa pessimista, vejo ain-
da o desejo bem longe da realidade. Tomara 

Deus que tudo isso passe logo e que a vida 
volte a normalidade. Os seres humanos não 
nasceram para ficar presos numa gaiola sem 
interação, diversão e trabalho. Além do mais, 
nossa frágil economia dá sinais de falência 
total e caminhamos para o fundo do poço. 
Para os profetas do apocalipse, a coisa cami-
nha para que grande parte da humanidade 
morra de fome ou vítima do covid-19.

Botafogo
É muito provável que quando você lê 

essa coluna, o Botafogo já tenha anunciado 
o novo técnico. Apesar do presidente Sérgio 
Meira ter dito sempre que o clube não tinha 
pressa, as negociações estão bem avançadas 
e o Belo pode até ter um técnico de renome 
para o restante da temporada. Soube que 
a distância entre a proposta que pediu o 
profissional e o que pode pagar o clube não 
é assim tão grande. Além do mais, a diretoria 
não dormiu no ponto e já tem um plano B 
na agulha. Tomara que tenhamos um final 
feliz, o torcedor botafoguense e o amante do 
futebol paraibano estão torcendo por isto.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Paulo Gervany não acredita que o futebol volte num espaço curto de tempo

Foto: Ortilo Antônio

Foto: Samy Oliveira/Campinense

O técnico Oliveira Canindé e 
os jogadores do Campinense, 
antes da pandemia, em treino 
no Estádio Renatão
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DO PNAE 2020; ADJUDICO o seu objeto a: 
MERILUCIA DA SILVA - R$ 332.196,00.

Algodão de Jandaira - PB, 22 de Abril de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DO PNAE 2020; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MERILUCIA DA SILVA - R$ 332.196,00.

Algodão de Jandaira - PB, 27 de Abril de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DO PNAE 

2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2020. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de Algodão de Jandaira: 2.040 - Secretaria Educação, Cultura e Esportes 
02040.12.361.2002.2012 - MERENDA ESCOLAR 000136 33.20.93.0000 DEVOLUÇÃO DE RECEITA 
122 000130 33.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 111 000590 33.90.30.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 122. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00045/2020 - 30.04.20 - MERILUCIA 
DA SILVA - R$ 332.196,00.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através de seu Pregoeiro Substituto e equipe de apoio, vem 

pelo presente CONVOCAR a empresa VALE – IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ 
LTDA - ME, cadastrada no CNPJ nº 18.557.568/0001-73, segunda colocada, para prestação dos 
serviços referente aos diversos itens, tendo como vencedora a empresa JOSÉ EURIDES LIBERA-
LINO – ME, em virtude da mesma ter rescindido o contrato, nas mesmas condições propostas do 
primeiro ou negociar, conforme art. 64, § 2º da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias, ou 
prestar os esclarecimentos necessários. 

Aguiar-PB, 11 de Maio de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00041/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00041/2020, 
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de impressão de material 
didático para os alunos da rede pública de ensino do município de Areia-Pb devido a situação de 
emergência ocasionada pelo Covid-19, de acordo com a lei 13.979 de 2020; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SANDRA DO NASCIMENTO SANTOS RIBEIRO 
04200429462 - R$ 18.300,00.

Areia - PB, 11 de Maio de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 02 ao Contrato 00152/2018 decorrente do PREGÃO PRE-
SENCIAL 00033/2018. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e Public Software Informática Ltda 
– ME, CNPJ nº 07.553.129/0001-76. OBJETO: Alteração de Prazo contratual. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Art. 57. II, § 2º e suas alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de Albuquerque 
e Public Software Informática Ltda – ME. DATA DA ASSINATURA:30/04/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, no GINÁSIO 

POLIESPORTIVO “O MONTEIRÃO” localizado à Av. Olívio Maroja, s/n. Bairro São Sebastião, saída 
para Itapororoca – Araçagi/PB, às 09h00min, do dia 26.05.2020, licitação modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS 
para a rede municipal de Educação, de acordo Convênio 508/2019, celebrado entre Secretaria de 
Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia / Prefeitura Municipal de Araçagi. Valor estimado das 
aquisições: R$ 100.000,00 – Cem mil reais. FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nºs 8.666/93, 
10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2017 e demais Legislações pertinentes. Outros esclarecimentos 
e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos no endereço supramencionado, em dias úteis, no 
horário compreendido de 08h00min às 12h00min. sites: www.araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 08 de maio de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2020.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 04.2020.
REF: TERMO DE CONTRATO 00019/2020
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADO: RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA - ME
CNPJ: 17.364.800/0001-94.
OBJETO DO TERMO: Redução de 15,5% para o litro de óleo diesel comum, passando para o 

preço de R$ 3,30 (Três Reais e Trinta Centavos), redução de 14% para o litro de óleo diesel S 10, 
passando ao preço de R$ 3,40 (Três Reais e Quarenta Centavos) e redução de 12% para o litro 
de gasolina comum, passando para o preço de R$ 3,95 (Três Reais e Noventa e Cinco Centavos).

DATA RATIFICAÇÃO: 11.05.2020.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 04.2020: 11.05.2020.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2020.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
TOMADA DE PREÇOS 01.2020 - COMUNICADO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Planejamento, Organização e Execução 
do Concurso Público de provas e títulos para seleção de candidatos para o preenchimento de di-
versas vagas de cargos públicos de Nível Médio e Superior da Prefeitura Municipal de Belém – PB.

EMPRESAS INABILITADAS:
-CONTEMAX – CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA
-EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA.
-FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ – FUNVAPI
-AESST – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA
(Após analisados os recursos, conforme parecer jurídico nos autos, segue pelo indeferimento 

de todos)
A Comissão usará o art. 48 da Lei Federal nº 8666/93 em seu §3º Quando todos os licitantes forem 

inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitan-
tes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo 
para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998). Portanto fica o dia 28.05.2020 as 09h00min 
para apresentação da nova documentação apenas dos licitantes já cadastrados no processo.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados 
no email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 11 de maio de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Ônibus Urbano Escolar Acessível ONUREA PISO ALTO. FUNDAMENTO LEGAL: Ade-

são a Registro de Preços nº AD00001/2020 - Ata de Registro de Preços nº 10/2019, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 11/2019, realizado pelo FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). DOTAÇÃO: Recursos do FNDE: DOTAÇÃO PARA 
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE E MDE. 05.00 - SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.361.0026.1019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 111.000001 
- Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto � Educação 4.4.90.52.01 - EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE 124.000001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 
4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 04/05/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 80101/2020 - 04.05.20 - MAN LATIN 
AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$ 222.900,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE DE CAPIM; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: OFICINA E 
AUTOPEÇAS MAMANGUAPE - R$ 42.000,00.

Capim - PB, 08 de Maio de 2020
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA MECÂNICA DE 

VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE AO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: : 02.050 - Fundo Municipal de Saúde; 10 301 
2007 2020 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 10 301 1005 2025 - Manutenção 
da Atenção Especializada de Média e Alta Complexidade - MAC; 10 301 2007 2065 - Manutenção 
das Atividades de Vigilância Sanitária; 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Capim e: 

CT Nº 00011/2020 - 08.05.20 - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE - R$ 42.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:00 hs do dia 21 de Maio 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00009/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, MEDIANTE RE-
QUISIÇÃO. Justificativa: Razões de interesse público.. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB. 
Telefone: (083) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.com. 

Cubatí.. - PB, 11 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 hs do dia 21 de Maio 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00008/2020, 
que objetiva: CONTRATÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 
PNAE - ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO. Justificativa: Razões de interesse público.. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. 
- PB. Telefone: (083) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.com. 

Cubatí.. - PB, 11 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura municipal de Caturité – PB, em atendimento 

as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos interessados, que às 10h00min do dia 28/05/2020, na sala de reuniões da CPL, 
localizada à Rua João Queiroga, 10, Centro – Caturité/PB, fará realizar licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor Preço, que tem por objetivo a CONSTRUÇÃO DA CENTRAL 
DE VELORIOS  NO MUNICIPIO DE CATURITÉ - PB.. Maiores informações através do Fone (83) 
3345-1075, no horário das 08h00min ás 12h00min.

Caturité – PB, 11 de maio de 2020.
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de material de Construção para as Secretarias do município de 

Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00011/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral Velho: 02.000 GABINETE DO 
PREFEITO, 04 122 1004 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, 
020 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 05.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
GESTÃO PÚBLICA, 04 122 1004 2007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E 
GESTÃO PÚBLICA, 050 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 06.000 SECRETARIA DE 
FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 068 3390.30 00 001 MATERIAL 
DE CONSUMO; 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 20 606 1004 2011 
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 091 3390.30 00 
001 MATERIAL DE CONSUMO; 08.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1004 2012 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 118 3390.30 00 001 
MATERIAL DE CONSUMO, 119 3390.30 00 610 MATERIAL DE CONSUMO; 10.000 SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 08 244 1008 2028 MANUT. DA SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 192 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 
10.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1008 2036 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNAS, 220 3390.30 00 311 MATERIAL DE CONSUMO; 11.000 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 12 368 1018 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 325 3390.30 00 114 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Curral 
Velho e: CT Nº 00010/2020 - 11.05.20 - JOSE PAULINO PEREIRA - R$ 432.172,70.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00027/2020, para o dia 19 
de Maio de 2020 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Capitão João Miguel - 
Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB. Informações: no horário 08h00min 
Às 12h00min dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3453-2486. 

Conceição - PB, 11 de Maio de 2020
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00028/2020, para o dia 19 
de Maio de 2020 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Capitão João Miguel - 
Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB. Informações: no horário 08h00min 
Às 12h00min dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3453-2486. 

Conceição - PB, 11 de Maio de 2020
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00029/2020, para o dia 19 
de Maio de 2020 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Capitão João Miguel - 
Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB. Informações: no horário 08h00min 
Às 12h00min dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3453-2486. 

Conceição - PB, 11 de Maio de 2020
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

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

ções legais, R E S O L V E:  Ratificar o objeto da licitação, modalidade Dispensa nº DV00000025/2020: 
Aquisição de tendas para dar suporte nas barreiras sanitárias montadas nas divisas do município, 
no combate ao enfrentamento das consequências causadas pela Pandemia do COVID-19 para o 
município de Conceição/PB.; com base nos elementos constantes do processo correspondente, e 
Adjudicar em favor da empresa NOVA CONQUISTA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 
CNPJ nº 14.209.485/0001-32– VALOR: R$ 9.600,00.

Conceição - PB, 08 de Maio de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - RETORNO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 10:00 
horas do dia 20 de Maio de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de escritórios ou sociedade de advogados especializados na administração pública 
para a execução dos serviços técnicos advocatícios, com objetivo de defender os interesses do 
Município de Conceição e direitos deste no âmbito da administração pública e judicial, conforme o 
termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 08h00min Às 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 11 de Maio de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO - RETORNO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 09:30 
horas do dia 20 de Maio de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para execução continuada dos serviços de Contabilidade e de As-
sessoria Contábil Administrativa e Financeira do Município de Conceição - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 11 de Maio de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de tendas para dar suporte nas barreiras sanitárias montadas nas divisas do 

município, no combate ao enfrentamento das consequências causadas pela Pandemia do COVID-19 
para o município de Conceição/PB.

DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.001- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 
10.122.1012.2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CO-
VID-19 - ELEMENTO DE DESPESA - 4.4.90.52- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
VIGÊNCIA: até 90 (noventa) dias

PARTES: CONTRATANTE E CONTRATADO: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT 
Nº 32501/2020 E  NOVA CONQUISTA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ nº 
14.209.485/0001-32– VALOR: R$ 9.600,00.

Conceição - PB, 08 de Maio de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito
CONTRATANTE

NOVA CONQUISTA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ nº 14.209.485/0001-32

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 59.2018.
OBJETO: Prorrogação por mais 08 (oito) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 351/2018 datado de 15/05/2018 e com término de vigência em 15/05/2019 
e ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 16/05/2020, celebrado inicialmente entre as partes, 
objetivando A prestação de serviços com Sistema de Câmeras para os diversos prédios públicos 
do Município.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO – CNPJ: 14.101.812/0001-38 - KLEVENY 
JOSÉ SOUSA RIBEIRO

JUSTIFICATIVA: Por ainda não ter finalizado os serviços, conforme cronograma e por se tratar 
de serviços continuados

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 11/05/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31/12/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 140.650,00 (Cento e Quarenta Mil Seiscentos e Cinquenta Reais) 

OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Fechamento da área 
ampliada do Cemitério Bom Jesus, Bairro Novo - Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00015/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consig-
nada no orçamento vigente 2020 – 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: Dezembro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e ANDERSON DE 
PONTES FERREIRA - R$ 14.406,95 – Quatorze Mil Quatrocentos e Seis Reais e Noventa e Cinco 
Centavos - CT Nº 00265/2020 – 08.05.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00015/2020

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00015/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Fechamento da 
área ampliada do Cemitério Bom Jesus, Bairro Novo - Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANDERSON DE PONTES FERREIRA - R$ 14.406,95 
– Quatorze Mil Quatrocentos e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos.

Guarabira - PB, 08 de maio de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00016/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00016/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de drenagem de águas 
pluviais no Bairro Dona Adália, na Rua Lodônio Henrique de Bulhões - Guarabira/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ROBERT DA CONCEIÇÃO MAR-
TINS - R$ 25.214,47 – Vinte e Cinco Mil Duzentos e Quatorze Reais e Quarenta e Sete Centavos.

Guarabira - PB, 08 de maio de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de drenagem de águas 
pluviais no Bairro Dona Adália, na Rua Lodônio Henrique de Bulhões - Guarabira/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00016/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2020 – 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
ROBERT DA CONCEIÇÃO MARTINS - R$ 25.214,47 – Vinte e Cinco Mil Duzentos e Quatorze 
Reais e Quarenta e Sete Centavos - CT Nº 00266/2020 – 08.05.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em 
paralelepípedo em diversas ruas do Município, conforme especificações do projeto básico; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PACHU SANTOS 
ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - M - R$ 280.880,79.

Gado Bravo - PB, 07 de Maio de 2020
PAULO ALVES MONTEIRO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de 

pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do Município, conforme especificações do 
projeto básico. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Gado Bravo: 02.010 SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA 15 451 1003 
1014 Ampliação de Pavimentação 4490.51 99 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 06/07/2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00054/2020 - 07.05.20 - 
PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - M - R$ 280.880,79.

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: JOSÉ NERGINO SOBREIRA, CNPJ Nº 63.478.895/0001-94
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 151.643,00 (cento e cinqüenta e um mil seiscentos e quarenta e três reais
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: PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA – CNPJ N° 09.210.2019/0001-90.
OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 128.836,84 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e 

oitenta e quatro 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
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00019/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de peças 
em geral, destinadas a frota que pertence a prefeitura e veículos locados, cuja abertura será no 
dia 27.05.2020, às 13:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio 
Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 11 de Maio de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00020/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de empresa 
para prestação de mão de obra para conserto de veículos em geral, destinadas a frota que pertence 
a prefeitura e locados, cuja abertura será no dia 27.05.2020, às 15:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O edital e 
demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 11 de Maio de 2020.
 Pregoeiro Substituto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 00126/2017
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR E CAÇAMBAS PARA A COLETA, 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS E RETIRADA DE ENTULHOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Termo 
Aditivo de Prazo nº 00004/2020. VIGÊNCIA: De 17/04/2020 até 17/04/2021. Data de Assinatura: 
17/04/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e a empresa RAINHA 
EMPREITEIRA LTDA - ME. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTI-

CO NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/PB - CR 1059.552-60/2018. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00005/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00164/2019 - CONSTRUTORA 
ROCHA CAVALCANTE LTDA, CNPJ Nº 09.323.098/0001-92 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
120 dias, ficando a vigência do mesmo de 08.05.20 a 05.09.20. Lagoa Seca – PB, 08.05.2020.

FÁBIO RAMALHO DA SILVA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁL-

TICO NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/PB - CR 1052.740-86/2018, com recursos federal/próprios. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT 
Nº 00163/2019 - CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA - CNPJ: 09.323.098/0001-92 - 3º 
Aditivo - acréscimo de R$ 126.260,04, ficando o referido contrato com valor total de R$ 673.281,76, 
tendo em acréscimo de 23,08%. ASSINATURA: 08.05.20

Lagoa Seca – PB, 08 de Maio de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTI-

CO NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/PB - CR 1052.740-86/2. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00004/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00163/2019 - CONSTRUTORA 
ROCHA CAVALCANTE LTDA, CNPJ Nº 09.323.098/0001-92 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
120 dias, ficando a vigência do mesmo de 08.05.20 a 05.09.20. Lagoa Seca – PB, 08.05.2020.

FÁBIO RAMALHO DA SILVA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 017/2020

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRETA COM BI TREM BASCULANTE PARA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público para conhecimento dos inte-
ressados que após análise do pedido de retificação do TERMO DE REFERÊNCIA do presente 
pregão afim de melhor adequar a necessidade da administração. Decisão essa que foi acolhida pela 
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prefeita do Município de Mamanguape-PB. Ato contínuo, fica DECIDIDO também a REVOGAÇÃO 
do presente certame para edição de novo edital. desta feita, nos termos do que recomenda o art. 
49 da Lei Federal n.º 8.666/93. Maiores informações, no departamento de licitações, no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, cujo endereço encontra-se no preâmbulo do edital.

Mamanguape 05 de maio de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

 AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTEN-
ÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público para conhecimento dos interes-
sados, em especial, as empresas que participam do respectivo certame licitatório, a SUSPENSÃO 
da reunião para abertura do referido certame, que aconteceria dia 20 de Maio de 2020 às 09:00. 
Tal medida apresenta-se por medidas de prevenção evitando aglomeração de pessoas em defesa 
dos interesses da saúde coletiva no combate ao avanço do COVID-19. Uma nova data de reunião 
será publicada no Diário Oficial do Estado. Maiores informações no departamento de licitações, na 
Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – PB, no horário das 08:00 às 12:00 ou no 
site oficial: https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2020/.

Mamanguape 11 de Maio de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

 AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público para conhecimento dos interes-
sados, em especial, as empresas que participam do respectivo certame licitatório, a SUSPENSÃO 
da reunião para abertura do referido certame, que aconteceria dia 13 de Maio de 2020 às 09:00. 
Tal medida apresenta-se por medidas de prevenção evitando aglomeração de pessoas em defesa 
dos interesses da saúde coletiva no combate ao avanço do COVID-19. Uma nova data de reunião 
será publicada no Diário Oficial do Estado. Maiores informações no departamento de licitações, na 
Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – PB, no horário das 08:00 às 12:00 ou no 
site oficial: https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2020/.

Mamanguape 11 de Maio de 2020.

Marília Magdala Toscano Máximo
Pregoeira

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00018/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: MAGNA DA SILVA MELO LOPES - ME; CNPJ nº 28.361.437/0001-70.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de lavatório portátil, total-

mente independente de instalação hidráulica ou elétrica. Munido de dispenser de papel toalha e 
sabonete líquido com reservatório para abastecimento de água limpa e água para descarte. Estrutura 
em metalon galvanizado e placas de ACM. Em combate a COVID-19 no município de Piancó-PB.

Valor Global Estimado:R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais).
Piancó-PB, 11 demaio de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00018/2020, em favor da empresaMAGNA DA SILVA MELO LOPES 
- ME; CNPJ nº 28.361.437/0001-70,tendo como objeto a Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de lavatório portátil, totalmente independente de instalação hidráulica ou elétrica. 
Munido de dispenser de papel toalha e sabonete líquido com reservatório para abastecimento de 
água limpa e água para descarte. Estrutura em metalon galvanizado e placas de ACM. Em combate 
a COVID-19 no município de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 17.800,00 (dezessete 
mil e oitocentos reais), em consequência fica a mesmo convocada a assinar o termo contratual, 
conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 11 de maio de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00041/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa BARBARA DE ALENCAR RODRI-
GUES - ME - CNPJ nº 37.009.650/0001-08, com o Valor Mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
e o Valor Global Anual deR$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com o objeto a Contratação de 
empresa para prestação dos serviços de Médico para o atendimento no Programa de Saúde da 
Família (PSF), Referente a Chamada Pública 00002/2020.

Piancó-PB, 11 de maio de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00041/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES - ME - CNPJ nº 37.009.650/0001-08
OBJETIVO:Contratação de empresa para prestação dos serviços de Médico para oatendimento 

no Programa de Saúde da Família (PSF), Referente a Chamada Pública 00002/2020.
VALOR MENSAL: R$ 15.000,00 (quinze milreais).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Piancó-PB, 11 de maio de 2020. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 08 de 
Junho de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO LOTE 08 DE VIAS PÚBLICAS DO MU-
NICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. 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) 3371-2126. E-mail: pmp.
cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 08 de Maio de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 27 
de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA CIDADE DE 
PICUÍ-PB E NOS DISTRITOS DE VILA DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFOR-
ME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/06; Decreto Municipal nº 125/14; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 07 de Maio de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 11 
de Junho de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO LOTE 09 DE VIAS PÚBLICAS 
DA CIDADE DE PICUÍ-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. 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) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 11 de Maio de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE REVOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pilões, torna público a REVOGAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00010/2020, com fundamento no Art. 49 da Lei 8.666/93; Súmula 473 STF e Parecer Jurídico 
apenso ao Processo

Pilões, 07 de abril de 2020.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 09h00min do dia 25 de maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de materiais elétricos 
destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem como o setor de iluminação 
pública deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.
br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 11 de maio de 2020. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 09h00min do dia 26 de maio de 2020, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Materiais de Construção diversos 
para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2010. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 

35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 
Pilões - PB, 11 de maio de 2020. 

JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL. 
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 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 11 de Maio de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:01 horas do dia 25 de 
Maio de 2020, por meio do site , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. 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 10.024/19; 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.
REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remigio - PB, 12 de Maio de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 12 de Maio 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00018/2020, 
que objetiva: Execução e locação dos serviços de transportes diversos, destinado a Secretaria de 
Educação deste município. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro 
- Rio Tinto - PB. Telefone: (083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 11 de maio de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2020
A Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através do Pregoeiro Oficial do Município, 

torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2020, DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais 
elétricos, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Riachão do 
Bacamarte, no dia 25/05/2020 às 8:45 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Rua 
Senador Cabral 395 – Centro – Riachão do Bacamarte - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3316-1070, até 
o dia 22/05/2020.

 Riachão do Bacamarte (PB), 11 de maio de 2020.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

PREGOEIRO

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

TERMO DE APOSTILAMENTO 00003/2020 DO CONTRATO 00004/2020, CELEBRADO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E A EMPRESA MUNDO NOVO 
COMERCIO DE PETROLEO – ME CNPJ 18.392.453/0001-76, QUE ALTERA OS VALORES DO 
COMBUSTIVEIS, (GASOLINA).

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 11 DE MAIO DE 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:30 horas do dia 12 de 
Junho de 2020, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA paraImplantação de Sistema de Abastecimento de Água 
das Comunidades Rurais Pilões e Brejo das Freira, Zona Rural do município de São João do Rio do 
Peixe - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 11 de Maio de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 
COLEÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE RE-
FERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MVC EDITORA LTDA - R$ 68.900,00.

São João Rio do Peixe - PB, 11 de Maio de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

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

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00004/2020. OBJETO: Contratação de Empresa para Aqui-

sição de Livros para Professores da Educação Infantil e Coleções de Educação Infantil Conforme 
Especificações No Termo de Referência, para Atender as Necessidades dos Alunos Matriculados Na 
Rede Municipal de Ensino de São João do Rio do Peixe. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: Mvc Editora Ltda - CNPJ 02.425.822/0001-40. INFORMAÇÕES: na 
sede da CPL, 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.

São João Rio do Peixe - PB, 11 de Maio de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

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 PÚ-
BLICO 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.compras-
governamentais.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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Tomada de Preços n° 005/2020
Processo nº 059/2020

Contratação de Empresa para serviço de requalificação de passarela de pedestres do povoado 
de Canaã, Município de Santa Rita/PB

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
aos interessados que a sessão marcada para às 09:30 do dia 11 de maio de 2020foi considerada 
deserta. Em vista disso, marca nova sessão para o dia 28 de maio de 2020 às 09:30. O Edital poderá 
ser retirado na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, 
PB, Praça Getúlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou 
através do link http://licitacoes.santarita. pb.gov.br/category/editais/. 

Santa Rita, 11 de maio de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICO DE CAMINHÕES, 
ÔNIBUS E VEÍCULOS LEVES, MAQUINAS PESADAS QUE SEJAM DE URGENCIA, COM 
PRESTAÇÃO IMEDIATA E DISPONIBILIDADE DE 24:00 HORAS DIÁRIAS NO TERRITÓRIO DO 
MUNICIPIO DE SOLEDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-
1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com.

Soledade - PB, 11 de Maio de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2020

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

José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICO DE CAMINHÕES, ÔNIBUS 
E VEÍCULOS LEVES, MAQUINAS PESADAS QUE SEJAM DE URGENCIA, COM PRESTAÇÃO 
IMEDIATA E DISPONIBILIDADE DE 24:00 HORAS DIÁRIAS NO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO DE 
SOLEDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: 
prefeiturasoledadepb@gmail.com.

Soledade - PB, 11 de Maio de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

CONVOCAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2020
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Solânea/PB, convoca os licitantes participantes do 

Pregão nº 0030/2020, cujo objeto é a Contratação de veículos com motorista, para prestação de 
serviços de transportes diversos, destinados as Secretarias deste Município, para a sessão pública 
de continuidade do certame, que se realizará às 13:30 horas do dia 14.05.2020,  na sala da CPL. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 11 de Maio de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2020, que objetiva: Contratação de aterro sanitário para recebimento e disposição final de 
resíduos sólidos urbanos produzidos pelo Município de Solânea/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE 
RESÍDUOS LTDA –CNPJ: 30.366.238/0001-04- R$ 201.716,64.

Solânea - PB, 07 de Maio  de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA - Prefeito

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

Pregão Eletrônico nº 002/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o pro-

cedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: 
Aquisição de máscara de facial, de uso nãoprofissional, destinado à prevenção contra COVID-19, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Piranhas-PB, 
conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 18 de Maio de 2020 às 
13h00(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bree-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 11 de Maio de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

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

Pregão Eletrônico nº 003/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de 5 (cinco) veículos de passeio para atender as Unidades de Saúde da Prefeitura Municipal de São 
José de Piranhas – PB, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 
22 de Maio de 2020 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônicowww.
tce.pb.gov.bree-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 11 de Maio de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

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

Pregão Eletrônico nº 003/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-

to licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa para serviço de confecção de fardas para o SAMU, para atender as demandas da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura de Municipal de São José de Piranhas – PB, conforme condições do Edital e 
seus anexos. Abertura das propostas: dia 22 de Maio de 2020 às 13h00(horário de Brasília), através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bree-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 11 de Maio de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

COMARCA DE CAMPINA GRANDE – JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL – EDITAL DE 
CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS. A Dra.RITAURA RODRIGUES SANTANA, Juiza de Direito, 
em virtude da lei, etc. FAZ SABERa todos quantos do presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este juízo e cartório tramitam no os autos daAÇÃO DE Servidão com Imissão de 
Posse,proc, n.º 0805873-58.2017.8.15.0001,ajuizada pela COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS 
DA PARAÍBA – CAGEPAem face de MARIA DE FREITAS BARBOSA e ROMERO LUIS DE FREI-
TASPelopresente Edital, ficaCITADO(S) o promovido, ROMERO LUIS DE FREITAS,brasileiro, 
casado,residente , anteriormente, na RuaAlmirante Barroso, 1108 Jardim Quarente, Campina Grande 
PB,atualmente, em endereço desconhecido,para, querendo,no prazo de15(quinze) dias,após o 
decurso do prazo do Edital (20 dias),oferecer resposta à presente lide,e comprovar a qualidade de 
posseiro, sob pena de ser excluído do presente feito,e de serem aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pela autora na peça inicial.Advertindo-se que será nomeado curador especial, em caso de 
revelia.E, para que ninguém alegue ignorância, mandou o(a) MM Juiz(a) expedir o presente Edital 
que, será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Campina Grande, 
aos 08/05/2020. Eu, Ivoneide Martins de Medeiros, Técnica Judiciaria, o digitei. Dra RITAURA 
RODRIGUES SANTANA, Juiza de Direito.

COMARCA DE SAPÉ. 2ª VARA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. Processo: 0002331-
29.2010.815.0351. Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A MM. Juíza de Direito da 
Vara supra, em virtude da Lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este juízo tramitam os termos da ação supracitada, em que figura 
como exequente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como executado ROBERTO MAR-
TINS DE LIMA, brasileiro, solteiro, agricultor, portador do CPF nº 045.920.664-80, em cujo feito foi 
ordenada a expedição deste EDITAL, com o fim de CITÁ-LO, uma vez que o mesmo se encontra 
em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da ação acima citada, como também para, no 
prazo de no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento da dívida, acrescido de juros, correção 
monetária, custas e despesas processuais, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos 
suficientes para a garantia do débito e caso haja o pagamento no prazo susomencionado, os ho-
norários serão reduzidos à metade, podendo oferecer bens à penhora e EMBARGAR, querendo, 
no prazo de 15 (quinze) dias, fluindo da data de publicação, (art. 257, III do NCPC) advertindo-os 
que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV do NCPC). E para que a notícia 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, este EDITAL deverá ser 
publicado no DJ e em jornal de circulação (Art. 257, parágrafo único) e afixado no átrio do Fórum.

COMARCA DE CABEDELO - EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). O M.M JUIZ DE 
DIREITO DA 2A VARA, faz saber a todos quanto virem ou dele conhecimento tiverem que por este 
Juízo tramita Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0804253-52.2017.815.0731, 
que tem como Exequente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A em face dos Executados: 
MARIA ROSÁLIA DE SOUZA NUNES, brasileira, portadora do CPF n° 490.780.205-63 e RG n° 
4.218.626 – SSDS/PB, e DOUGLAS ROBSON BEZERRA NUNES, brasileiro, portador do CPF n° 
466.917.074-00 e RG n° 816.252 SSP/PB, ambos encontrando-se atualmente em lugar incerto e não 
sabido, ficando os Executados, através do presente Edital, devidamente CITADOS, para pagarem a 
dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829). Fixados os honorários advo-
catícios em 10 (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 
caso os executados efetuem o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1°). Eventuais 
embargos devem ser opostos no prazo de 15 dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 
do CPC (CPC art. 915). Cientifiquem-se às partes devedoras de que, no prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito da parte Exequente e comprovando o depósito de 30 (trinta por cento) do 
valor em execução, acrescido de custas e dos honorários de advogado, poderá requerer que lhe 
seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 
e de juros de 1 (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). E para que ninguém alegue ignorância, o 
presente edital será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Dado e passado 
nesta cidade e comarca de Cabedelo, aos 07 de maio de 2020. Eu, Allian Pereira Carreiro de 
Sousa, Técnica Judiciária o digitei e assino. Henrique Jorge Jácome de Figueiredo - Juiz de Direito.

ALUÍSIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL - Por este edital são convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se no dia 23 de maio de 2020, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, 
estabelecida à Rua João Pessoa, 330, nesta Cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 1) eleição da Diretoria para o período 2020/2023; 2) outros assuntos de interesse dos Acionistas. 
Campina Grande, 11 de maio de 2020. – Paula Francinete Medeiros Silva - Diretora Presidente.

EDITAL DO RESULTADO DE ELEIÇÃO
Atendendo ao disposto do Artigo 48inciso l, do estatuto do Sintrapel/PB – Sindicato dos Traba-

lhadores nas Indústrias de Papel, Papelão, Cortiça e Celulose do Estado da Paraíba, comunicam 
a toda categoria profissional representada por esta entidade classista, o resultado do pleito eleitoral 
em 08 de maio de 2020, como segue: Chapa Única obteve 66 votos validos e 01(Um) voto nulo, 
portanto a Chapa Única foi eleita com a maioria absoluta dos votos, obtendo assim o percentual de 
71% (Setenta e Um Por Cento) da intenção de votos. Campina Grande, 11 de maio de 2020, - José 
de Anchieta Araújo – Presidente da Comissão Eleitoral. 

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Aviso ao Público em Geral, Comércio, Repartições Públicas, Bancos, Cartórios em Geral, que 

as PROCURAÇÕES PÚBLICAS, lavradas nas Notas do Cartório Travassos – 4° Serviços de Notas, 
da Comarca de João Pessoa-PB, nos Livros n° 374, Folhas n° 095, datada de 11.01.2019; Livro 
n° 377, Folhas n° 054, datada de 10.05.2019; Livro n° 377, Folhas n° 059, datada de 10.05.2019; 
Livro n° 378, folhas 148, 12.07.2019; Livros n° 381, Folhas n° 163, datada de 01.11.2019, como 
Outorgante WELLINGTON NOVAES FARIAS, brasileiro, divorciado, mecânico de aviões, maior e 
capaz, passaporte nº YC279877 CPF/MF nº 020.667.367-16, e como Outorgado: MARCIA SUENNIA 
GUEDES DE LACERDA CHIANCA, brasileira, solteira, corretora de imóveis, RG nº 2995174 SSP/
PB, CPF nº 063.430.644-86. que a mesma a partir desta data ficam sem nenhum efeito, não me 
responsabilizando por qualquer ato que a mesma venha a praticar tanto civilmente ou criminalmente.  
João Pessoa-PB, 07 de abril de 2020. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES(AS) RURAIS DE TENÓRIO – PB
Rua: Francisco Amaro, 381 – Centro – Tenório – PB 

Email:sttrtenoriopb@outlook.com
CNPJ: 01.787.427/0001-44

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores(as) Rurais de Tenório- PB, no dia 02 de 
Julho de 2020, no período das 08:00  às 15:00hrs, em sua sede, situada à Rua Francisco Amaro,381 
- Tenório - PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, bem 
como de Suplentes, junto ao Conselho Deliberativo da FETAG-PB, devendo o registro de chapas 
ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário das 07:00 às 11:00 horas, no período de 15 
(QUINZE) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se 
afixado na Sede do Sindicato, na Casa Lotérica, nos Correios e na EMPAER local. 

Tenório - PB, 12 de Maio de 2020.
Ana Maria da Silva

Presidente

“ A TIM S/A CNPJ 02.421.421/0016-06, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a licença de operação n. 123/2020 referente ao processo n. 2019/046060 para o biosite-
PBPA0179/SLJPEX02 situado à Rua João Vieira Caneiro,906 Pedro Gondim, João Pessoa / PB.”
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