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Salões e academias irão 
continuar fechados na PB
Atividades foram consideradas essenciais por Bolsonaro, mas a ampla maioria dos estados não aderiu ao decreto. Página 3
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NA PARAÍBA

A crise em números
MORTES

NO BRASIL MORTES

NO MUNDO

MORTES

2.777
177.589

4.233.504

154
12.400

289.932
*Dados confirmados até as 21h de ontem

CASOS

CASOS

CASOS

Foto: TVTorcedor

Crise Com futebol suspenso e torcedores com dificuldades financeiras, 
Botafogo da Paraíba já perdeu 30% dos sócios. Página 15

Esportes

Dois recordes tristes: PB registra 15 mortes em 24 horas, 
enquanto o Brasil enterrou 881 vítimas em um dia. Página 4
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60 dias depois do primeiro decreto, especialistas 
avaliam que, ao tomar decisões antecipadas, estado 
reduziu a velocidade de contaminação. Página 5

Com 86 casos confirmados, Mangabeira lidera a 
lista de bairros da capital com maior número de 
moradores infectados por coronavírus. Página 7

Com fiscalização rigorosa, índice de 
isolamento social chega a 99% na orla 
e em parques de João Pessoa. Página 7

UFPB desenvolve testes baratos para covid-19 
através de sensores eletroquímicos, que 
permitem diagnósticos rápidos. Página 8

IPC- PB adota protocolo para atender aos 
estudantes que irão participar do enem, mas não 
possuem Carteira de Identidade. Página 12
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exibida ontem para presidente, vice, Moro e integrantes do STF, gravação flagra Bolsonaro justificando troca na Polícia Federal para proteger família. Página 14

Vídeo põe o dedo na ferida da crise da PF

Safra agrícola da Paraíba acumula 
números positivos, avalia IBGE

Assembleia Legislativa vota, hoje, 
anistia de créditos tributários

Pesquisa aponta que o estado terá uma variação positiva de 
137,9% na safra de grãos em relação ao ano passado. Página 12

Medida provisória do governo do estado busca beneficiar empresas 
no enfrentamento à crise provocada pela pandemia. Página 13
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Diversidade

Políticas

Paraíba

Comoção No Dia da enfermagem, enfermeiro morre em acidente 
e é homenageado; idosa foi a outra vítima da tragédia. Página 6

Opinião

Os cemitérios que a 2ª Guerra Mundial deixou nos 
campos da Europa, milhares e milhares de cruzes 
brancas geometricamente alinhadas, reeditam-se, 
agora, aos montões em centenas de países. (...) E de 
tanta morte, tanto noticiário e tanta advertência , só 
nos resta esperar fechado a sete chaves, o céu limpo, o 
sol brilhante e o mais incerto dos amanhãs”.  Página 2

“Onde está o inimigo, Senhor 
Deus?!”: é a onda invisível

Gonzaga Rodrigues



Nos 13 de maio comemora-se, no Brasil, o Dia da Abolição 
da Escravatura, o que ocorreu, oficialmente, por meio da Lei 
Imperial n.º 3.353, que se cristalizaria na memória nacional 
como Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Oficialmen-
te, porque, de fato, a escravidão, no Brasil, assumiu diversas 
formas, desde o longínquo 13 de maio de 1888, mas nunca foi 
completamente extinta.

Existem dezenas, talvez centenas de bons livros de História, 
escritos por autores brasileiros, narrando, com a mão precisa 
das ciências, o drama de homens e mulheres capturados na sua 
África natal e trazidos, em condições deploráveis, nos chamados 
navios negreiros (“‘Stamos em pleno mar”... ah, Castro Alves!) 
que singravam o Atlântico em demanda dos novos mercados 
tropicais.

No ano passado, o escritor Laurentino Gomes, autor de “clás-
sicos” da reportagem em livro, como a série “1808”, “1822” e 
“1889”, lançou o que já está sendo considerado um dos mais im-
portantes estudos sobre a servidão no Brasil: “Escravidão - Do 
primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos 
Palmares”, primeiro volume de uma trilogia sobre o cativeiro.

Mas a literatura brasileira também é pródiga em transfigu-
rar os capítulos mais cruéis do drama da construção do Brasil. 
Em “Viva o povo brasileiro”, o baiano João Ubaldo Ribeiro, com 
o seu humor e ironia característicos, coloca o afrodescendente 
no protagonismo da ação, enquanto o paraibano José Lins do 
Rego, em “Menino de Engenho”, revela outras faces absurdas da 
sujeição.

O certo é que não se pode entender a origem das desigualda-
des sociais que grassam no Brasil contemporâneo sem retroce-
der ao servilismo; à subserviência que nasce do medo, da dor, da 
humilhação. E apesar de tantos infortúnios, que extraordinária 
contribuição deram, à formação cultural e econômica desta Pá-
tria ingrata, os homens e mulheres transplantados das terras 
africanas.

Parafraseando Ariano Suassuna e os autores que ele seguia, 
enquanto homens e mulheres, de ascendência africana, forem, de 
alguma maneira, principalmente em função da cor de sua pele, 
humilhados, seja por agressão física ou verbal, seja pelo baixo sa-
lário que recebem ou as péssimas condições em que trabalham, o 
Brasil não terá resgatado o título de sua dívida social.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de maio de 2020

Dívida social

CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Clóvis Roberto

Pare-Ser

 Ser é essência. 
É sim ou não. É quero ou 
não quero. É funciona ou 

não funciona. É brilho 
no olhar ou não. Ser é ser 
e não parecer ser.    

Artigo Anne K
anne@institutok.cc | colaboradora

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

A semana passada aprendi uma lição com a minha filha de dois anos. 
A mesa do café da manhã estava posta. Havia três opções de frutas 
cortadas: Mamão, melão e laranja. Eu ofereci as três, e ela respondeu: 
Eu quero melancia. Aquela reação me irritou. Como assim, melancia? 
E o desperdício? E a consciência? E o potencial de adaptação? E o ego?

A diferença entre a minha filha e eu, é que sou mais desenvolvida 
do que ela. Se o processo de evolução pudesse ser comparado a um 
prédio de sete andares, ela estaria no terceiro andar, e eu no sexto. 
Ken Wilber diria que cada vez que se sobe um andar, você transcende e 
inclui o andar inferior, ou seja, quem está nos andares superiores sabe 
exatamente o que acontece abaixo. Já quem não subiu ainda, tem limi-
tações de informação.

Quando se fala em desenvolvimento, há um grande mal-entendido. 
Alguns acreditam que pessoas que estão nos níveis mais elevados são 
“melhores”. Fredericc Laloux, um dos 
pensadores sistêmicos mais respeita-
dos da atualidade, trata o tema com 
bastante cautela. Segundo ele, “uma 
interpretação mais útil é a de que os 
estágios posteriores são formas mais 
complexas de lidarmos com o mundo.”

Também é importante ressaltar 
que cada estágio de desenvolvimen-
to vai se adequar a um determinado 
contexto, ou seja, em determinadas si-
tuações, pode ser extremamente sau-
dável agir e decidir com base em uma etapa “anterior” de desenvolvi-
mento do que a que você já conquistou.

E é nesse ponto que quero voltar à mesa do café da manhã. Bernd 
Isert adorava dizer aos quatro cantos que “as soluções estão em todos 
os lugares”,e é verdade. O que estamos esquecendo, nesse mundo com-
plexo em que vivemos, cheio de aspectos que tem que ser levados em 
consideração e acordos subliminares a cumprir, é de voltar aos está-
gios mais primitivos do nosso desenvolvimento, e dizer, com clareza, o 
que nós queremos. O que nós queremos SER.

Ser é muito mais do que enxergar soluções em todos os lugares. 
Ser é muito mais do que escolher entre opções. Ser é essência. É sim 
ou não. É quero ou não quero. É funciona ou não funciona. É brilho no 
olhar ou não. Ser é ser e não parecer ser.

Para ser, de verdade, você tem que descer todas as escalas desse 
seu “prédio” de sete andares e se reconectar com a sua essência, an-
dar por andar. Ser não permite negociações. É tempo de explorar a sua 
existência. É tempo de ser.
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Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | colaborador

A onda invisível 
Perdi o embalo. E me vejo, na calma da idade, em um mundo a se fechar em den-

sa e pesada nuvem de corvos, pardais, como os pássaros infernais do apocalipse de 
Hitchcock. E o que é pior, com o mais limpo e fulgurante céu de um fim de verão. Céu 
pleno, no puro azul da Criação, com leves cimos brancos que a chuva lavara para afo-
gar os leitos secos dos nossos rios. Desta vez o Paraíba foi buscar água na cheia de 
24, dilatando margens, derrubando barreiras e pedindo calma a tudo que é af luente, 
atemorizando os ribeirinhos do Boqueirão. No milharal do Ceará as telas aparecem 
com mais dentes robustos no sorriso do roceiro do que os grãos de ouro na espiga 
que descasca para as lentes. 

Onde está o inimigo, Senhor Deus?! No filme de Hitchcock, por mais que o inimigo 
varasse ferozmente as salas mais seguras, o pavor assombrava os olhos. O corvo, que 
para nos lacerar não podia esperar que apodrecêssemos, batia nas vidraças, corve-
java.  Os pardais faziam nos baixar, correr, amparar as cabeças. E agora, que enxame 
nos leva a fechar a porta à filha ou ao filho que não mora conosco? Barreto Neto não 
está aqui para nos dizer, ele que viu como ninguém a montagem de um fim de mundo 
num lugarejo isolado da Califórnia e numa contingência em que sobravam muitos ou-
tros mundos para onde migrar. Neste de agora não 
há ilhas nem Pasárgadas. Indescritível para quem 
não é Augusto dos Anjos. 

Nova Iorque, Tóquio, São Paulo nunca se senti-
ram tão incapazes, com estrutura e engenharia de 
máquinas e robôs que aprontam milhares de car-
ros por hora, 50 milhões por ano, mas incapazes de 
ter pensado que o chefe poderia morrer por falta 
de um respirador. 

Mas isso é o menos. Governo, indústria, comér-
cio e todas as demais forças históricas do sistema 
produtivo não conseguem sequer ser generosos: os 
600 reais de emergência são dados de uma forma 
que é mais risco de morte do que ato de remissão. Quantos mais milhões saírem 
desprotegidos – falam em 90 milhões - para comprovar a sua necessidade, a sua 
fome, mais covas se abrem nas valas com que o ultracientífico século 21 reedita, em 
proporções modernas, isto é, mais desumanas, a necrópole em terra rasa do cólera 
de 160 anos atrás.

Os cemitérios que a 2ª Guerra Mundial deixou nos campos da Europa, milhares 
e milhares de cruzes brancas geometricamente alinhadas, reeditam-se, agora, aos 
montões em centenas de países. Três meses seguidos de enterros sem féretros, sem 
cruz benta, só e tão somente pelas garras enormes da escavadeira. E de tanta morte, 
tanto noticiário e tanta advertência , só nos resta esperar fechado a sete chaves, o 
céu limpo, o sol brilhante e o mais incerto dos amanhãs. 

- Vovô? Ele voa no ar? 
- Não sei filhote, é melhor evitar. 

 E de tanta morte, tanto 
noticiário e tanta advertência ,
 só nos resta esperar fechado 
a sete chaves, o céu limpo, 

o sol brilhante e o mais
 incerto dos amanhãs.   
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Governador descartou a reabertura de academias e salões de beleza enquanto crescem números de mortes e doentes pela covid-19

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo, decidiu 
não adotar as medidas de-
cretadas pelo presidente Jair 
Bolsonaro, na última segun-
da-feira, dia 11, que prevê 
barbearias, academias e sa-
lões de beleza como serviços 
essenciais à população. De 
acordo com o governador, o 
decreto estadual com medi-
das para o isolamento social 
permanece sem alterações 
até o dia 18 de maio. 

Em entrevista concedida 
ontem ao programa “Jornal 
Estadual”, na Rádio Tabajara, 
João Azevêdo ressaltou ain-
da que a avaliação da gestão 
estadual junto com as muni-
cipais, está sendo o inverso 
do que é proposto por Bolso-
naro, com a discussão sobre 
ampliar as medidas restriti-
vas, caso necessário. “É nisso 
que estamos trabalhando até 
o momento e esperamos que 
até o fim de semana a gente 
tenha a posição mais clara, 
mas não haverá nenhuma 
posição em relação ao nosso 
decreto que está até o dia 18 
de maio”. 

Além da Paraíba, os ges-
tores de outros estados  tam-
bém anunciaram ontem que 
não irão adotar as medidas 
do Decreto nº10.344/2020, 
editado pelo presidente da 
República. Como os gover-
nos do Maranhão, Pará, Cea-
rá, Pernambuco, São Paulo, 
Distrito Federal, Sergipe, 
Alagoas, Bahia, Piauí e Rio de 
Janeiro. De acordo com a de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal, cabe a estados e mu-
nicípios determinar as ques-
tões ligadas ao isolamento 
social. 

Em suas redes sociais, 
o presidente Jair Bolsonaro 
criticou os governadores que 
decidiram não levar o decreto 
adiante em seus respectivos 

estados. “Os governadores 
que não concordam com o 
decreto podem ajuizar ações 
na Justiça ou, via congressis-
ta, entrar com Projeto de De-
creto Legislativo,  afrontar o 
estado democrático de direi-
to é o pior caminho, aflora o 
indesejável autoritarismo no 
Brasil”, disse.

Ele se defendeu ainda 
das acusações contra o decre-
to, dizendo que tomou essa 
decisão pensando nos brasi-
leiros mais humildes. “Nossa 
intenção é atender milhões de 
profissionais, a maioria hu-
mildes, que desejam voltar ao 
trabalho e levar saúde e renda 
à população”, comentou em 
sua redes sociais. 

Opinião
Na opinião do presiden-

te do Conselho Regional de 
Educação Física da 10ª Re-
gião - Paraíba (CREF10-PB), 
Francisco Martins, colocar 
as academias como servi-
ço essencial não deve ser 
a prioridade. Ele disse que 
não concorda com o decre-
to, no entanto, defende que 
a educação física seja uma 
atividade colocada como es-
sencial. “Isso é diferente de 
abrir academias. Uma coisa é 
você defender a educação fí-
sica bem praticada e orienta-
da como atividade de saúde 
que contribui para ajudar a 
população no enfrentamento 
a pandemia. Porque melho-
ra o sistema imunológico e a 
atividade pulmonar, que são 
fatores essenciais”, disse.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Governo do Estado não vai 
adotar decreto de Bolsonaro

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

O senador Veneziano Vital do 
Rêgo, que assumiu a liderança 
do PSB no Senado, confirmou 
que foi convidado a regres-
sar ao MDB, partido pelo qual 
atuou por 15 anos. Porém, disse 
que, nesse momento, não está 
em seus planos retornar às hos-
tes emedebistas, embora não 
descarte a possibilidade de ir 
para outra legenda, no futuro – 
não necessariamente o MDB.      

Ficará no PSB?
Por sua vez, o procurador-
-geral do município de João 
Pessoa, Adelmar Azevedo Ré-
gis, tem a mesma compreen-
são: o decreto de Bolsonaro 
não pode ser aplicado na ca-
pital paraibana. Ele ressaltou 
que o STF já consagrou o en-
tendimento de que estados e 
municípios têm competência 
para tratar de questões rela-
tivas à saúde pública.   

O decreto de Jair Bolsonaro que per-
mite a reabertura de salões de beleza, 
academias de ginástica e barbearias 
não terá efeito na Paraíba. Esse é o en-
tendimento do procurador-geral do Es-
tado, Fábio Andrade, para quem “esse 
decreto não vai alterar a situação da 
Paraíba”. Na Paraíba continua a vigorar 
o decreto estadual 40.217, que proíbe a 
reabertura desses estabelecimentos.  

Decreto inócuo

BolSonaro Finge não conhecer DeciSão Do StF e 
volta a atacar governaDoreS, com DeSFaçatez

têm autonomia

 Seria hilária, se não fosse trágica, a declaração do presidente Jair Bolsonaro em sua conta no 
twitter, em que faz nova afronta aos governadores que, em sua maioria, não vão acatar o decre-
to presidencial, publicado na segunda-feira, que considera academias de ginástica, salões de 

beleza e barbearias como serviços essenciais e que, portanto, poderiam ficar imunes às me-
didas restritivas aplicadas pelos governos estaduais. A desfaçatez com que age o presidente 
é algo que beira o nonsense, tão imprudente é sua atitude na condução da crise causada 
pela pandemia do coronavírus. Bolsonaro prefere o confronto, a polarização à busca por 
uma solução consensual e cordata com os gestores dos estados. E sugere na postagem – 
pasmem, logo ele! – que os governadores estariam afrontando “o estado democrático de 
direito”, que “é o pior caminho, aflora o indesejável autoritarismo no Brasil”. Ora, quem está 

em constante divergência com o estado democrático de direito é o próprio presidente, que 
incentiva, quase que semanalmente, ataques de seus apoiadores contra instituições como 

o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). Bem sabe ele que o STF decidiu 
que os estados têm autonomia para decidir sobre como conduzir as medidas de 
enfrentamento à pandemia. Mas finge que não sabe.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Ontem, em entrevista à Rádio CBN, o governa-
dor João Azevêdo (Cidadania) reportou-se, no-
vamente, à necessidade de colaboração da po-
pulação no que tange a seguir, rigorosamente, 
às medidas de distanciamento social, sem o que 
“vamos ter problemas muito sérios”. E reafirmou: 
“Só vamos evitar isso se as pessoas ficarem em 
casa. Precisamos reduzir a mobilidade”.

governaDor alerta: ou PoPulação mantém
iSolamento ou teremoS “ProBlemaS SérioS”

canDiDatura PróPria

até o Dia 5 De julho

“Prego batido, ponta virada”. A expressão foi 
usada ontem pelo presidente estadual do PT, 
Jackson Macedo, para se referir à decisão do 
diretório municipal de João Pessoa de lançar 
candidatura própria a prefeito da capital. “Foi 
aprovada a tese da candidatura própria. É uma 
deliberação do diretório nacional o PT ter candi-
datos nas capitais do Nordeste”, explicou.

Jackson Macedo afirmou que até o dia 5 de julho o di-
retório municipal do PT deverá apresentar o nome que 
disputará a prefeitura de João Pessoa. Meses atrás, an-
tes da pandemia do coronavírus, o dirigente estadual 
já afirmava a possibilidade de o partido lançar candi-
datura própria, citando os nomes de Anísio Maia, Luiz 
Couto e Frei Anastácio.   

Foto: Marcos RussoLeitura em debate

Escritora Ana Adelaide participa de 
live promovida pelo Jornal A União

A receptividade do públi-
co e participação dos leitores e 
colaboradores foi tão positiva 
que o Jornal A União vai dar 
continuidade a uma série de 
lives. A próxima acontece ama-
nhã, às 15h e contará com a 
presença da escritora Ana Ade-
laide Peixoto para conversar 
sobre a importância do hábito 
da leitura e da escrita nesse 
momento de confinamento. O 
diálogo será mediado por Gi 
Ismael, editora de conteúdo di-
gital do Jornal A União.

Esta é a primeira live que 
a escritora e professora apo-
sentada do Departamento de 
Letras Estrangeiras da UFPB 
irá participar. Apesar de não 
ter familiaridade com as redes 
sociais, Ana Adelaide Peixoto, 
sente-se lisonjeada pela opor-
tunidade de trocar experiên-
cias sobre o cotidiano em tem-
pos de pandemia.

“Estamos vivendo um mo-
mento tão difícil na história da 
humanidade que dialogar tem 
sido um alento. Cada indivíduo 
lida com a pandemia de uma 
forma diferente, apesar do mun-
do estar ao avesso, tenho encon-
trado serenidade nos meus dias, 
mantendo a rotina com manhãs 
produtivas. No começo da pan-
demia, estava me informando 
sobre tudo, mas o excesso de 
notícias negativas me fez acom-
panhá-las de maneira mais pon-
derada”, afirmou.

Na transmissão pelo Ins-
tagram @uniaogovpb, Ana 
Adelaide Peixoto conversará 
também sobre a importância 
do hábito de leitura, ofertará 
dicas para leitores iniciantes e 
compartilhará séries que tem 
distraído seus dias.

“A leitura é uma forma de 
sobrevivência nessa pandemia. 
Eu tenho lido muitas coisas no 
computador e, na live, separei 
algumas sugestões de livros 
e séries que tem me provoca-

do reflexões profundas como 
‘Nada Ortodoxa’ (série da Net-
flix).  Apesar da grande maioria 
das pessoas preferirem leituras 
leves em tempos de pandemia, 
tenho consumido as mais pe-
sadas, intercalo com um poe-
ma mais lúdico ou erótico de 
escritores que acompanho nas 
redes sociais. O clube de leitu-
ra do qual participo já realizou 
duas reuniões online, estamos 
mantendo a rotina de um livro 
por mês”, comentou.

Após a criação da Empre-
sa Paraibana de Comunicação 
(EPC) e a mudança no geren-
ciamento de conteúdo digital, 
ocorreu um crescimento signi-
ficativo, em 2019, nas mídias 
sociais, comparado a 2018. 
Os dados mostram que em 
11 meses, o perfil do Jornal A 
União no Instagram pulou de 7 
visualizações para mais de 10 
mil por mês, o Twitter cresceu 
87% de visualizações e a pági-
na do Facebook aumentou em 
300% a média mensal.

Para Gi Ismael, editora 
de conteúdo digital do Jornal 
A União, as lives têm sido uma 
forma bem interessante de apro-
ximar o público do jornal. “É 
importante frisar que o Jornal A 
União é o único impresso do Es-
tado e continuamos a todo vapor. 
Por isso, é tão importante a apro-
ximação de linguagens, as pes-
soas gostam muito do conteúdo 
que publicamos. Eles interagem 
bastante sobre as colunas de opi-
nião, #tbt com o arquivo históri-
co do jornal”, avaliou.

Primeira live
A primeira live ocorreu 

no dia 28 de abril e teve como 
tema ‘Jornal A União na linha de 
frente da notícia em tempos de 
coronavírus’. Nessa conversa, 
o editor chefe André Cananéa 
falou um pouco das novidades 
que estavam acontecendo no 
jornal em 2020 e suas adapta-
ções devido a pandemia, além 
dos desafios do jornalismo im-
presso.

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e autoridades 

sanitárias recomendam 
o isolamento social como 
a arma mais eficaz para 

prevenir a covid-19. 

Através do Instagram de A União, 
Ana Adelaide Peixoto irá falar sobre 
a importância do hábito da leitura, 
passar dicas para leitores iniciantes 
e sugerir séries que têm assistido 
durante esse período necessário de 
isolamento social
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Secretaria da Saúde registrou 15 óbitos e 252 novos casos da doença e reforça necessidade do isolamento social

A Paraíba registrou um 
novo recorde de números de 
casos confirmados e de mor-
tes  causados pelo coronavírus 
dentro do período de 24 horas 
ontem. A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou 252 
novos casos e 15 óbitos confir-
mados entre a segunda-feira e 
ontem. Os números totais chega-
ram a 2.777 casos confirmados, 
sendo 601 recuperados e 154 
mortes. A taxa de letalidade no 
Estado é de 5,55%, o índice de 
isolamento social é de 44,4% e a 
ocupação de leitos de UTI adulto 
chegou a 65%.

Das 15 mortes confirma-
das, oito foram de pacientes resi-
dentes em cidades da Região Me-
tropolitana de João Pessoa (João 
Pessoa, Bayeux e Santa Rita), 
onde há a maior centralidade de 
número de casos confirmados. 
Campina Grande, Sapé, Sobrado, 
Mogeiro, São Sebastião de Lagoa 
de Roça e Piancó também regis-
traram confirmações de faleci-
mentos. A última semana teve 
um aumento de cerca de 70% do 
número de óbitos. 

As mortes em João Pessoa 
foram as seguintes: Um homem 
de  47 anos morreu na segun-
da-feira. Ele começou a sentir os 

sintomas no dia 2 deste mês, ele 
era diabético; Idoso de 72 anos, 
portador de doença neurológica 
crônica com início dos sintomas 
no dia 5 de maio e morte no sá-
bado, dia 9; Idosa de 77 anos, 
sem informação de comorbida-
de, que faleceu na segunda-feira 
após o início dos sintomas no dia 
4 de maio. 

Em Bayeux: Uma idosa, 
hipertensa e obesa, de 83 anos, 
que morreu na segunda-feira 
após início dos sintomas no dia 6 
de maio; Idoso de 86 anos, porta-
dor de hipertensão, insuficiência 
renal, com morte no domingo.

Já em Santa Rita: Mulher de 
43 anos, portadora de doença 
cardiovascular crônica, com iní-
cio dos sintomas em 22 de abril 
e falecimento na segunda-feira; 
Idosa de 89 anos, hipertensa, 
com início dos sintomas no dia 
27 de abril e óbito no dia 6 de 
maio; Homem de 46 anos, sem 
comorbidade, com início dos 
sintomas no dia 6 de abril e fale-
cimento no dia 3 de maio.  Sapé: 
Idoso de 82 anos, hipertenso, 
que morreu ontem e início dos 
sintomas no dia 1º de maio; Mu-
lher de 58 anos, diabética, com 
início dos sintomas em 28 de 
abril e óbito também ontem. 

Em Campina Grande, um 
idoso, 91 anos, sem comorbi-
dade, morreu no domingo. Em 

Mogeiro, um homem de 43 anos, 
sem comorbidade, faleceu nes-
ta segunda-feira após início dos 
sintomas no dia 10 de abril. Já 
no município de Sobrado, uma 
mulher de 49 anos, portadora 
de obesidade mórbida, hiper-
tensão e diabetes, teve a morte 
na segunda-feira após início dos 
sintomas no dia 2 de abril. Uma 
mulher de 43 anos, diabética, 
residente em São Sebastião da 
Lagoa de Roça, foi mais uma ví-
tima da doença no domingo. Em 
Piancó, um idoso de 64 anos, 
diabético e hipertenso e também 
portador de doença cardíaca  hi-
pertensiva, e que morreu ontem. 

As três principais comor-
bidades apresentadas entre os 
casos que evoluíram para óbi-
tos foram a hipertensão arterial, 
diabetes e cardiopatias. Segundo 
dados divulgados pela SES, hou-
ve um incremento de cerca de 
84% no número de casos confir-
mados acumulados em relação à 
semana anterior, quando haviam 
sido confirmados 1.169 casos da 
covid-19. Do total de casos con-
firmados 217 são profissionais 
da saúde. 

Neste momento, 50,67% 
dos municípios paraibanos já 
possuem casos confirmados. 
São eles: João Pessoa lidera com 
1316 casos; Santa Rita (233); 
Campina Grande (134);

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

PB bate recorde de mortes 
e novos casos de covid-19

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de maio de 2020
Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Brasil registra mais 881 mortes 
O Brasil teve 881 novos regis-

trados de mortes em 24h e chegou 
a 12,4 mil. O resultado representou 
um aumento de 7,6% em relação a 
ontem, quando foram contabilizados 
11.519 falecimentos pela covid-19. 
O balanço diário foi divulgado no 
início da noite de ontem pelo Minis-
tério da Saúde. 

Já os novos casos confirmados 
foram 9.258, totalizando 177.589. O 
resultado marcou um acréscimo de 
5,4% em relação a ontem, quando o 
número de pessoas infectadas estava 
em 168.331.

Do total de casos confirmados, 
92.593 (52,1%) estão em acompa-
nhamento e 72.597 (40,9%) foram 
recuperados. Há ainda 2.050 mortes 
em investigação. 

São Paulo se mantém como 
epicentro da pandemia no país, 
concentrando o maior número de 
falecimentos (3.949). O Estado é 
seguido pelo Rio de Janeiro (1.928), 
Ceará (1.280), Pernambuco (1.157) 
e Amazonas (1.098).  

Além disso, foram registradas 
mortes no Pará (864), Maranhão 
(423), Bahia (225), Espírito Santo 

(212), Paraíba (154), Alagoas (150), 
Minas Gerais (127), Paraná (113), 
Rio Grande do Sul (111), Rio Grande 
do Norte (93), Amapá (86), Santa 
Catarina (73), Goiás (52), Acre (51), 
Rondônia (50), Piauí (49), Distrito 
Federal (46), Sergipe (37), Roraima 
(50), Mato Grosso (19), Tocantins (14) 
e Mato Grosso do Sul (11).

Em entrevista coletiva no Pa-
lácio do Planalto, o secretário-
substituto de Vigilância em Saúde, 
Eduardo Macário, apresentou a 
nova plataforma de disponibiliza-
ção de dados sobre a pandemia. 
O site continuou disponibilizando 
dados atualizados diariamente de 
casos confirmados, mortes e a le-
talidade (número de falecimentos 
por pessoas infectadas). 

Cemitério lotado de novas sepulturas no Pará

Foto: Sandro Pereira Agência Estado

Durante pandemia

Comitê Gestor recomenda a 
garantia da internet no país

Diante das mudanças 
sociais e econômicas geradas 
para o enfrentamento à pan-
demia causada pela covid-19, 
o Comitê Gestor da Internet 
no Brasil (CGI.br) emitiu nota 
pública com recomendações 
direcionada aos Poderes Exe-
cutivo e Legislativo, aos usuá-
rios, às empresas de TIC, ao 
terceiro setor e comunidade 
acadêmica. O CGI recomenda 
que poder público financie os 
provedores de acesso à In-
ternet na expansão de redes 
e facilite a instalação de an-
tenas, torres e passagem de 
fibra óptica nas cidades.

Como instituição volta-
da para a governança da In-

ternet calcada no Decálogo 
de Princípios de Governança 
da Internet, o CGI aponta os 
fundos setoriais de telecomu-
nicações como meios para 
financiar a expansão das re-
des de Internet a fim de in-
serir as pessoas sem acesso 
ou sem conhecimento para 
usar a Internet - 21% dos 
domicílios brasileiros ainda 
não têm nenhum acesso à 
Internet (PNAD/IBGE) e, o 
pior, “um grande número de 
pessoas, mesmo com acesso 
à Internet, ainda tem dificul-
dades no uso, pela falta de 
habilidades frente às novas 
tecnologias”.

O Fundo de Univer-
salização dos Serviços de 
Telecomunicações (FUST) 
é apontado como uma das 

alternativas mais robustas. 
Instituído em 17 de agosto de 
2000, os valores arrecadados 
ao FUST, pagos mensalmente 
pelas empresas de serviços 
de telecomunicações, jamais 
foram empregados para o fim 
ao qual o fundo se destina: 

“(...) que sejam ofertados 
serviços em regiões que, por 
motivos como baixa densida-
de demográfica, baixa renda 
da população, inexistência 
de infraestrutura adequada 
ou outros, não oferecem taxa 
de retorno viável para inves-
timentos das empresas do 
setor.” Palavras da Anatel.

“Sendo que, os valores 
arrecadados nunca foram 
utilizados, à exceção de um 
pequeno montante, 18 anos 
atrás”, palavras do CGI.

Márcia Dementshuk
Especial para A União

A juíza Ritaura Rodrigues 
Santana, da 1ª Vara Cível de 
Campina Grande, determinou, 
nos autos da Ação Civil Públi-
ca o bloqueio, via Bacenjud, 
da quantia de R$ 1milhão nas 
contas do Banco Itaú. O blo-
queio ocorreu devido ao não 
cumprimento da ordem judi-
cial, expedida pela magistrada, 
que determinou a adoção de 
medidas necessárias à pre-
venção da disseminação da 
covid-19.  

Dentre as medidas estão: 
efetiva orientação e controle 
do distanciamento mínimo de 
1,5m das pessoas que formam 
filas nas dependências exter-
nas das agências, inclusive com 
a distribuição de fichas para 
fins de evitar e reduzir aglome-
rações; fornecimento perma-
nente de itens de higiene, tanto 
na entrada, como na saída, a 
todos os consumidores, inclu-
sive em horários em que não 
haja atendimento presencial; 

higienização permanente e 
ostensiva de todas as superfí-
cies que apresentem risco de 
infecção aos consumidores, 
inclusive dos caixas eletrôni-
cos; atendimento em horário 
diferenciado para as pessoas 
em grupos de risco, com osten-
sivos avisos destes horários; e 
entradas diferenciadas para as 
pessoas em grupos de risco.

A ação foi ajuizada pela 
Defensoria Pública do Estado 
da Paraíba.

Covid-19: Justiça determina 
bloqueio de R$ 1 mi de banco
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Isolamento social
Após medidas restritivas, isolamento social em áreas de praias 
e nos parques públicos da cidade chegou a 99%, segundo 
prataforma de informação da prefeitura da capital.  Página 7
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Para especialistas, agilidade do governo em se antecipar aos casos de covid-19 reduziu a velocidade de contágio

Há 60 dias, Estado combate 
a pandemia e seus efeitos

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Há exatos 60 dias o Go-
vernador do Estado, João 
Azevêdo, editava o primei-
ro decreto de combate ao 
novo coronavírus na Paraí-
ba. O documento, divulgado 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE) do dia seguinte, 14 
de março, decretava situa-
ção de emergência em saú-
de pública e determinava a 
criação do Comitê de Gestão 
de Crise, coordenado pela 
Secretaria Estadual da Saú-
de (SES) e pelo Gabinete do 
Governador. À época, a Pa-
raíba não tinha nenhum caso 
confirmado de covid-19.

 Quem conhece a ve-
locidade de propagação de 
um vírus desse porte, sabe 
da necessidade de um com-
bate prévio e garante que o 
governador acertou quan-
do iniciou as medidas de 
contenção da doença antes 
mesmo do primeiro caso. O 
infectologista Fernando Cha-
gas acredita que a Paraíba 
poderia estar hoje enfren-
tando uma situação muito 
mais delicada. “Já estaría-
mos em colapso há pelo me-
nos um mês. As ações toma-
das pelo Governo do Estado, 
baseada em estudos e pes-
quisas, nos preparou e nos 
deu tempo para agirmos da 
melhor maneira”, ressaltou. 

Decisão importante
A infectologista e pro-

fessora da Universidade Fe-
deral da Paraíba, Ana Isabel 
Vieira, afirma que a decisão 
tomada há 60 dias foi mui-
to importante. “Isso fez com 
que ganhássemos mais um 
tempo e tivemos casos de 
forma mais lenta, com a cur-
va achatada por um tempo. 
Tivemos um prolongamento 
do tempo de circulação do 
vírus, mas ao mesmo tempo 
com um menor dano ao sis-
tema de saúde. E podíamos 
atender a todos”, destacou 
ela. 

De acordo com Priscilla 
Sá, representante da Paraíba 
no Comitê Científico do Con-
sórcio Nordeste e médica in-
fectologista, o Estado foi um 
dos primeiros a implantar as 
medidas de isolamento so-
cial. “A precocidade com que 
a Paraíba adotou a medidas 
de distanciamento social, e 
outras medidas correlatas, 
reduziu a velocidade de con-
taminação pelo coronavírus 
no Estado. Nós vimos na prá-
tica que houve um atraso no 
pico de casos aqui, dando 
ao Governo e ao sistema de 
saúde tempo para aumen-
tar o número de leitos e o 
quantitativo de equipes de 
trabalho”, afirmou.

“Na última semana nós 
registramos um acelerado 
crescimento do contágio no 
Brasil todo e aqui na Paraíba 
também, porque a sociedade 
relaxou no distanciamento 
social. Então, a meta de 70% 
de pessoas em distancia-
mento abaixou muito – está 

em cerca de 40%. Se isso não 
for melhorado, nós vamos 
começar a ter a sobrecarga 
nos serviços de saúde, como 
já estamos vendo em outros 
Estados”, alertou Priscilla.

Há dois meses, quando o 
primeiro decreto foi editado 
e nenhum caso da doença 
confirmado, a Paraíba regis-
trava 17 casos suspeitos em 
investigação pela Secretaria 
de Estado da Saúde.  O cará-
ter preventivo das medidas 
com atenção à população 
com mais de 60 anos, que 
soma 537 mil pessoas na 
Paraíba, e o crescimento no 
número de casos no país mo-
tivou a decisão das ações por 
parte do Governo do Estado.

No final de abril, dia 20, 
foi declarado Estado de Ca-
lamidade Pública, em todo 
território paraibano, auto-
rizando a adoção de todas 
as medidas administrativas 
necessárias à imediata res-
posta à pandemia no Esta-
do. Nesta data 33 pessoas 
haviam morrido e eram 
263 os casos confirmados 
da doença.

O Estado foi um dos 
primeiros a implantar as 
medidas de isolamento 
social. Caso a medida 
não fosse tomada, o 

cenário, hoje, poderia 
ser desolador

Ainda sem casos confirmados, o governador João Azevêdo e equipe se anteciparam e criaram um comitê para gerir e executar ações hoje consideradas decisivas para conter o avanço da covid-19

Foto: José Marques/Secom-PB

Principais ações e iniciativas
n Criação do Comitê Gestor de Crise da Covid-19
n Construção do Hospital Solidário 
n Incentivo econômico através do Empreender PB
n Criação de linhas especiais de créditos
n Suspensão de corte de fornecimento de água
n Suspensão de aulas presenciais
n Liberação de serviços considerados essenciais
n Instalação de barreiras sanitárias no aeroporto e rodoviárias
n Participação no Comitê Científico do Consórcio Nordeste
n Concurso para profissionais da área médica
n Aquisição de 105 respiradores
n Distribuição de 210 mil testes rápidos para os 223 municípios paraibanos
n Prorrogação das atividades não essenciais até dia 18 de maio
n Obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção em espaços públicos
n Medidas restrititvas às áreas de praias e parques públicos em JP

Foto: Secom/PB

Uma das obras de destaque foi a construção do Hospital Solidário, montado na cidade de Santa Rita

SERVIÇO 

Situação da 

Paraíba em relação 

aos estados vizinhos

n Paraíba

Casos confirmados: 

2.777

Óbitos: 154

Recuperados: 601

n Ceará

Casos confirmados: 

18.412

Óbitos: 1.280

Recuperados: 9.231

n Pernambuco

Casos confirmados: 

14.309

Óbitos: 1.157

Recuperados: 

Não informado

n Rio Grande do Norte

Casos confirmados: 

2.033

Óbitos: 93

Recuperados: 736
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Veículo do Samu transportava uma idosa de 91 anos com suspeita de covid-19 para o hospital de campanha

Enfermeiro e paciente morrem 
em acidente com ambulância

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Cardoso Filho

Fotos:  PRF

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Equipe do Corpo de Bombeiros usou equipamentos especiais para retirar os corpos do enfermeiro Patrick, no detalhe, e da idosa, que morreram no acidente ocorrido no início da madrugada de ontem

Um acidente envol-
vendo uma ambulância 
do Samu deixou duas pes-
soas feridas e provocou as 
mortes do enfermeiro e de 
uma idosa, paciente com 
suspeita de covid-19 que 
estava sendo transportada 
para o hospital de campa-
nha montado no Metropo-
litano José Maria Pires, em 
Santa Rita. Patrick Caval-
canti da Costa Villarim, de 
44 anos e a mulher de 91 
que não teve o nome di-
vulgado morreram no lo-
cal do acidente. O médico 
Robson Antônio Gonçal-
ves, de 36 anos e o condu-
tor da ambulância, Ander-
son André, de 37 sofreram 
ferimentos leves, foram 
medicados no Hospital de 
Emergência e Trauma e já 
receberam alta.

Segundo Walter Motta, 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral, o acidente aconteceu 
no início da madrugada de 
ontem, na bifurcação das 
BRs 230 e 101, que dá aces-
so a Campina Grande e Na-
tal, a poucos quilômetros 
do hospital onde a idosa 
seria atendida. A ambulân-
cia se dirigia ao hospital de 
campanha montado para 
atender pacientes com 
suspeitas de covid-19. No 
momento do acidente cho-
via bastante e a primeira 
suspeita é de que o veículo 
tenha aquaplanado, bati-
do no meio fio e capotado, 
caindo numa ribanceira. 

Equipes do Samu, Cor-
po de Bombeiros, PRF, Po-
lícia Militar e a perícia do 
Instituto de Polícia Cien-
tífica estiveram no local. 
A chuva e o local onde o 
veículo caiu dificultou um 
pouco o atendimento às ví-

timas. O pessoal do Corpo 
de Bombeiros trajava rou-
pas especiais para a retira-
da dos corpos da idosa e do 
enfermeiro Patrick, que fo-
ram levados para o Núcleo 
de Medicina Legal.

A ambulância do Samu 
havia saído do posto da 
Unidade de Pronto Atendi-
mento – UPA de Cruz das 
Armas com a equipe – mé-
dico, enfermeiro e condu-
tor e a idosa de 91 anos 
com suspeita de covid-19. 
Duas pessoas, identificadas 
por Lúcia e Sandro Vicen-
te, respectivamente filha e 
neto da paciente, como não 
podiam acompanhar na 
ambulância, seguiram em 
um automóvel e assistiram 
o momento da capotagem.

Tragédia no Dia Internacional de Enfermagem
O acidente envolvendo a am-

bulância do Samu aconteceu no 
Dia Internacional da Enfermagem, 
comemorado nesse dia 12 de maio. 
Patrick Cavalcante da Costa Villarim 
era servidor do Serviço de Atendimen-
to Movel de Urgência - Samu, órgão 
da Secretaria de Saúde do Município, 
chegou a dizer a uma companheira 
do Samu que aquela seria sua última 
ocorrência e saiu para o trabalho.

Na última sexta-feira, 8, Patrick 
escreveu esta mensagem em um gru-
po do wattsapp onde profissionais do 
Samu se comunicam com a imprensa 
antes de mais um dia de trabalho: 
“Mesmo nos piores momentos há coi-
sas positivas que podem nos animar, 

mesmo nos momentos de crise, dúvi-
das, dor, podemos nos alegrar em sa-
ber da saudação, o amor de Deus, na 
presença de Jesus em nossas vidas, da 
promessa da vida eterna para Jesus”. 

A presidente do Conselho Regio-
nal de Enfermagem, Renata Ramalho, 
o diretor do Hospital Edson Ramalho 
(onde Patrick também trabalhava), 
coronel Paulo Almeida e compa-
nheiros de profissão lamentaram a 
trágica morte de Patrick. Renata, que 
revelou ter sido vítima da doença e 
já se recuperou, disse que nesse dia 
era motivo para se comemorar, no 
entanto, todos foram surpreendidos 
com a notícia do acidente. 

Segundo ela, até o último dia 11, 

o Conselho Federal de Enfermagem 
já havia contabilizado 243 profis-
sionais da área, na Paraíba, que já 
foram afastados, ou por suspeita ou 
caso confirmado da covid-19, com o 
registro de um óbito de um técnico de 
enfermagem com a doença.

Patrick Villarim era técnico de 
enfermagem e em dezembro do ano 
passado foi promovido a enfermeiro 
do Hospital Edson Ramalho e recen-
temente havia sido convidado para a 
USA de covid do Samu. 

O corpo do enfermeiro foi velado 
e enterrado em um cemitério parti-
cular de João Pessoa. O prefeito da 
capital, Luciano Cartaxo emitiu nota 
de pesar pela morte do enfermeiro.

O homem usava uma tornozeleira eletrônica e estava numa moto com a mulher e criança sem capacete

Com tornozeleira

Homem com mandado é 
preso com criança em Patos

A Polícia Rodoviária Fe-
deral na Paraíba prendeu na 
manhã dessa terça-feira (12), 
um homem com mandado 
de prisão em aberto que uti-
lizava tornozeleira eletrônica 
e tentou fugir ao visualizar 
a fiscalização policial. O fla-
grante ocorreu na cidade de 
Patos, Sertão da Paraíba, du-
rante a Operação Duas Rodas.

Os policiais visualiza-
ram uma motocicleta ten-
tado retornar ao visualizar 
uma fiscalização da PRF e 
iniciaram um acompanha-
mento tático. Ao se apro-
ximar da motocicleta, foi 

percebido que haviam três 
ocupantes na moto, sendo 
uma delas uma criança de 4 
anos de idade que estava no 
meio dos adultos.

O condutor da moto-
cicleta, um homem de 28 
anos, não era habilitado e 
possuía antecedentes cri-
minais, utilizando inclusive 
uma tornozeleira eletrônica 
para acompanhamento do 
cumprimento das restrições 
impostas pela Justiça. Porém, 
ao consultar os sistemas, os 
policiais descobriram que 
havia um mandado de prisão 
em aberto expedido em abril 

deste ano pela Justiça de Pa-
tos com pena prevista até o 
ano de 2044.

O homem foi novamen-
te detido e agora, além do 
crime previsto no mandado 
de prisão, deverá responder 
também por dirigir sem pos-
suir habilitação ou permis-
são para dirigir gerando pe-
rigo de dano, já que durante 
a fuga ele adentrou diversas 
ruas movimentadas expon-
do pedestres ao perigo, bem 
como colocando a criança de 
4 anos, que não tinha con-
dições de cuidar da própria 
segurança, em risco de vida.

Foto: PRFPM apreende moto roubada 
e arma usados em assaltos 

Os policiais do Batalhão 
Especializado em Apoio com 
Motocicletas (BEPMotos) 
da Polícia Militar apreende-
ram, na manhã dessa terça-
feira (12), uma moto que es-
tava sendo usada em vários 
assaltos, na capital. O veícu-
lo foi encontrado juntamen-
te com um revólver, em uma 
casa alugada, no bairro Por-
tal do Sol.

A moto era rouba-
da e foi localizada com a 
ajuda de um rastreador 
veicular que ela possui. O 

veículo estava dentro da 
residência, onde também 
foi apreendida a arma, es-
condida dentro do forno 
do fogão. A casa tinha sido 
alugada há dois meses e, 
segundo o proprietário, 
pouco se sabia sobre o in-
quilino, que segue sendo 
procurado. O caso foi leva-
do para a Central de Fla-
grantes, no Geisel.

Em menos de 12 ho-
ras – Na noite dessa segun-
da-feira (11), nas ações de 
combate ao crime, na capi-

tal, os policiais do Batalhão 
Especializado em Apoio 
com Motocicletas (BEPMo-
tos) apreenderam um re-
vólver e porções de crack, 
na Rua da Mata, que fica no 
bairro do Cristo. A apreen-
são foi resultado de uma 
abordagem a um suspeito 
de 27 anos, que já responde 
a processos por porte ilegal 
de arma e receptação, nas 
2ª e 4ª Varas Criminais de 
João Pessoa. Ele também foi 
apresentado na Central de 
Flagrantes, no Geisel.

Sete suspeitos foram 
detidos nas ações realizadas 
pelos policiais do 7º Bata-
lhão, nessa segunda-feira 
(11), na cidade de Santa 
Rita, que fica na Região Me-
tropolitana de João Pessoa. 
As prisões aconteceram nos 
bairros Várzea Nova e Alto 
das Populares, resultando 
no combate a crimes de trá-
fico, roubo e na recaptura de 
foragido da Justiça. 

No combate ao tráfico, 
foi preso um suspeito de 19 
anos e apreendida uma jo-
vem de 17, após serem fla-
grados com quase 80 emba-
lagens com drogas dos tipos 
maconha, crack e cocaína 
além de dinheiro. A abor-
dagem, que terminou com 
a dupla detida, aconteceu 
na Rua João Afonso de Lu-
cena, no bairro Várzea Nova, 
quando a Força Tática refor-

çava as rondas na localidade.
Na busca por foragidos 

da Justiça, foi recapturado 
um rapaz de 19 anos, que 
responde por roubo e deixou 
de cumprir pelo crime no re-
gime semiaberto, passando 
a ser considerado fugitivo 
do sistema prisional parai-
bano. Ele foi localizado pela 
Força Tática na Rua Campos 
Sales, no bairro Alto das Po-
pulares, em Santa Rita.

Detidos suspeitos de roubos
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De acordo com ‘Painel Covid-19’, logradouro já tem resgistrado 86 diagnósticos positivos para a doença

O maior e mais populoso bair-
ro de João Pessoa, Mangabeira, está 
liderando o número de moradores 
infectados pelo novo coronavírus. 
É o que mostra o ‘Painel Covid-19’, 
criado pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), com o objetivo 
de facilitar e garantir o acesso a in-
formações sobre a doença em João 
Pessoa. Até essa terça-feira (12), a 
capital tem 1.220 casos confirma-
dos da doença, com registros em 
58 bairros (confira lista completa 
abaixo). Além de Mangabeira (86), 
Manaíra (78) e Cristo Redentor 
(63) seguem na lista dos bairros 
com mais casos confirmados.

O ‘Painel Covid-19’ também 
mostra que João Pessoa conta 
com 3.807 casos prováveis, 856 
descartados e 663 recuperados. 
Estão hospitalizadas por covid-19 
253 pessoas e 111 estão em Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTI). 
A SMS também contabiliza 52 óbi-
tos por coronavírus. Todos os da-
dos são atualizados diariamente 
na plataforma web que pode ser 
acessada por qualquer cidadão 
gratuitamente pelo link: https://
experience.arcgis.com/experien-
ce/d76ba516389d4e83b9a778d-
266cac5c1/ .

 Painel Covid-19 
A plataforma foi desenvolvida 

pela TecGeo e fornecida sem ônus 
para a PMJP. Os dados são da Esri, 
empresa americana desenvolvedo-
ra do ArcGIS, um sistema de infor-

Mangabeira é o bairro que 
tem mais casos de covid-19

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

BAiRRos MAis AFEtAdos:

Mangabeira (86)
Manaíra (78)
Cristo Redentor (63)
Valentina Figueiredo (49)
Cruz das Armas (44)
Gramame (41)
Altiplano (39)
Bairro dos Estados (36)
Bancários (34)
José Américo (33)
Tambaú (32)
Torre (31)
Bessa (29)
Miramar (29)
Funcionários (29)
Bairro das Indústrias (28)
Jardim Oceania (28)
Aeroclube (28)
Oitizeiro (28)
Mandacaru (27)
Ernesto Geisel (26)
Jardim Cidade Universitária (25)
Cabo Branco (22)
João Paulo II (22)
Centro (21)
Portal do Sol (21)
Treze de Maio (20)
Tambauzinho (18)
Castelo Branco (18)
Brisamar (17)
Varjão (16)
Jaguaribe (14)
Ernani Sátiro (14)
Expedicionários (13)
Alto do Mateus (13)
Roger (12)

mações geográficas. Por meio da 
plataforma é possível acompanhar 
o número de casos de contágio e 
mortes ocasionadas pela doença. A 
plataforma fornece ainda um mapa 

das internações, casos graves, mo-
derados, bairros e casos notifica-
dos por faixa etária e sexo.

O modelo web segue o mesmo 
formato do painel online da presti-

giada Universidade Johns Hopkins, 
instituição americana de ensino que 
se tornou uma referência durante a 
pandemia, principalmente pela agi-
lidade da atualização dos dados.

A Avenida Josefa Taveira, que abriga a área comercial, é considerada um dos pontos movimentados do bairro mais populoso de João Pessoa

Foto: Evandro Pereira

Pais e donos de vans escolares 
devem negociar mensalidades

Diante da pandemia do 
novo coronavírus as escolas es-
tão fechadas. Com isso, alguns 
serviços ficaram suspensos 
como é o caso dos transportes 
escolares. A maioria deles tem 
as atividades regulamentadas 
através de contrato, realizado 
no início do ano, que geralmen-
te prevê o pagamento em 12 
vezes (incluindo as férias). 

No entanto, os alunos não 
estão usufruindo do serviço e 
muitos pais estão desemprega-
dos ou com salários reduzidos.  
Por outro lado, os motoristas 
têm esse trabalho como úni-
ca fonte de renda. Neste caso, 
deve prevalecer o bom senso, 
tanto para o desconto, negocia-
ção, suspensão e até o cancela-
mento destes contratos. 

Gutemberg de Andrade 
trabalha junto com sua esposa 
realizando transporte escolar. 
Ele conta que alguns pais, prin-
cipalmente os funcionários pú-
blicos estão conseguindo pagar 
as mensalidades normalmente. 
Desde maio, eles passaram a 
cobrar 50% do valor. “Alguns 
pais são comerciantes e já dei-
xaram de pagar. Eles dizem que 
não tem condições”, lamentou. 

Ele destacou que a 
maioria das pessoas que faz 
transporte escolar não rece-
beu o auxílio emergencial do 
Governo Federal, mesmo se 
enquadrando na categoria de 
trabalhadores autônomos e 
gastando bastante com ma-
nutenção de carro, combus-
tível, pneu e as próprias des-
pesas de casa.  

Isolamento social

orla marítima e parques 
alcançam índices de 99%

Após uma semana dos 
bloqueios realizados pela 
Superintendência Executi-
va de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) com o apoio 
de setores das administra-
ções municipal e estadual 
na orla marítima e em par-
ques de João Pessoa, ficou 
constatada a redução de 
99% de movimento nesses 
espaços públicos.  A medida 
segue o decreto municipal 
9.482∕2020, que proíbe a cir-
culação de pedestres e ciclis-
tas e o estacionamento de 
veículos nas avenidas à bei-
ra-mar e em parques como o 
da Lagoa e o Parahyba.

A fiscalização de es-
tacionamentos está sendo 

feita baseada na Portaria 
nº18∕2020, da Semob-JP, 
que proíbe o estacionamen-
to naqueles espaços inde-
pendente da sinalização 
horizontal ou vertical, pas-
sando a ocupação da vaga 
ser orientada pelo órgão de 
trânsito. Em uma semana, 
houve 15 autuações e um 
veículo removido para o pá-
tio da autarquia.

Além disso, os servido-
res de diversas secretarias 
estão orientando pedestres 
sobre a importância de ficar 
em casa e do cumprimento 
do decreto municipal como 
medida de enfrentamento 
à proliferação do novo co-
ronavírus. “São números 

excelentes e vimos que a 
população está seguindo as 
recomendações da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
para minimizar os efeitos da 
doença”, declarou o superin-
tendente-adjunto da Semob, 
Wallace Massini.

Apoio 
A aplicação do decreto 

tem contado com apoio das 
secretarias de Segurança 
Urbana, Desenvolvimento 
Urbano, Meio Ambiente e 
Defesa Civil. Além deles, 
há apoio de órgãos do Go-
verno do Estado, como a 
Secretaria de Segurança 
Pública, Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros.

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Crise causada pela covid-19 fez com que transporte escolar fosse interrompido

Foto: Detran/PB

De acordo com o advoga-
do Márcio Maranhão, os que 
tiverem contrato vão ter que 
analisar a possibilidade de 
suspensão dos pagamentos. 
“O contrato pode ser suspen-
so ou renegociado. Vai caber 
ao cidadão, entrar em contato 
com o interessado para rene-
gociar. Se quebrar o contrato 
e não pagar, ele pode prever 
multa, aí a pessoa vai ter que 
pagar, senão vai se tornar ina-
dimplente”, detalhou. 

Ele explica que esta é uma 
situação diferente do que ocor-
re nas férias escolares (quan-
do os meses de férias devem 
ser pagos pelos pais) já que 
agora tudo deve ser conversa-
do para saber o que  pode ser 
feito para resolver a situação. 
“Via de regra, o que se estabe-
lece é um valor anual. Se faz o 
transporte pelo valor de R$ 1 
mil, isso vai ser pago dividido 
em 12 vezes. Durante as férias 
já existe o pagamento mesmo 
que o serviço não esteja sen-

do prestado, provavelmente 
porque o contrato prevê esse 
parcelamento”, observou. 

A superintendente do Pro-
con-PB, Késsia Liliana Caval-
canti, também recomenda uma 
negociação entre as partes por-
que é um período atípico e toda 
a cadeia de consumo está sen-
do atingida, tanto os consumi-
dores quanto os fornecedores. 
“Em um contrato de transporte 
escolar o que ocorre é que os 
consumidores não estão tendo 
a prestação do serviço. E os for-
necedores dependem exclusi-
vamente do pagamento desses 
consumidores para poderem 
manter a família. Por isso, nego-
ciem. Aquele consumidor que 
tem condição de honrar, pode 
fazê-lo e quando voltar ele, por 
exemplo, não pagaria alguns 
meses adiante. ”, orientou. Po-
rém, ela afirma que quem não 
tiver condições, pode realmen-
te cancelar o contrato a qual-
quer momento, sem nenhuma 
cobrança de multa. Em uma semana, houve 15 autuações e um veículo foi removido pela equipe de fiscalização da PMJP
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Planejado pela UFPB, a tecnologia utilizada permitirá o baixo custo da testagem, que pode chegar a R$ 50,00

Projeto desenvolve testes por 
meio de sensores específicos 

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Projeto de pesquisa intitu-
lado “Desenvolvimento de tes-
tes point of care eletroquímicos 
para diagnóstico de covid-19”, 
da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), testará pacientes 
com suspeita de covid-19 por 
meio de sensores eletroquími-
cos, que permitem diagnósticos 
rapidamente e com custo cerca 
de cinco vez mais baixo do que 
os testes de referência utilizados 
atualmente. 

De acordo com o coorde-
nador do projeto, professor 
Sherlan Lemos, as atividades 
ainda estão em planejamento 
e a proposta surgiu a partir de 
métodos utilizados para diag-
nosticar câncer de tireoide. 

“A metodologia que em-
pregamos é baseada em pro-
cedimentos que já vêm sendo 
testados para diagnósticos rápi-
dos em outros países. É bastante 
flexível, pois pode ser adaptada 
ao diagnóstico de outras doen-
ças como a covid-19”, explica o 
pesquisador. 

Segundo Lemos, a diferen-
ça da proposta da UFPB é o em-

prego de uma “instrumentação 
muito mais barata e portátil – 
um sensor eletroquímico”. Para 
o professor, “uma vez validada, 
a proposta permitirá o diagnós-
tico a um preço muito mais bai-
xo e com resultado em poucos 
minutos”. 

O objetivo, com a validação 
do projeto, é realizar o diagnós-
tico de covid-19 rapidamente. 
“Inclusive em lugares com re-
cursos financeiros e de pessoal 
mais escassos. Testes point of 
care específicos irão detectar o 
vírus SARS-CoV-2 em amostras 
de soro sanguíneo e saliva basea-
das em sensores eletroquímicos 
e instrumentação eletroquímica 
portátil”, afirma Lemos. 

O professor da UFPB argu-
menta que serão desenvolvidos 
dois testes. O primeiro, baseado 
no diagnóstico da doença pela 
classificação da resposta do sen-
sor eletroquímico e uma opera-
ção de inteligência artificial que 
exibirá o resultado “positivo ou 
negativo”. O segundo, pela deter-
minação direta e inequívoca do 
vírus na amostra, com a ação de 

um imunossensor construído 
a partir da relação antígeno e 
anticorpo do vírus SARS-CoV-2. 

“Uma vez produzidos e 
válidos, os testes são viáveis 
para produção em maior esca-
la. A execução deles contribuirá 

diretamente para o monitora-
mento da pandemia no Estado 
da Paraíba e no país, pois são 
mais rápidos e de menor custo 
que o método referência”, almeja 
Sherlan Lemos. 

Conforme dados do pes-

quisador, o preço de custo (não 
obrigatoriamente o que pode ser 
cobrado) de um teste de referên-
cia é cerca de R$250 e o valor do 
teste com o sensor pode ficar 
em torno de R$50. “Esse preço 
é porque adaptaremos na pri-

meira fase do projeto um sensor 
comercial que já está disponível 
para o desenvolvimento do teste 
mais rapidamente. Mas é possí-
vel produzirmos esse sensor no 
futuro por um preço mais baixo”, 
estima o professor.

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Há exatos 132 anos, a es-
cravidão era abolida do Brasil. 
A princesa Isabel, filha de D. 
Pedro II, assinava a Lei Áurea 
em 13 de maio de 1888, um ano 
antes de o Brasil virar Repú-
blica, e alforriava os últimos 
negros cativos. No entanto, por 
uma série de fatores, a data não 
celebra a luta dos movimentos. 
No seu lugar, o marco escolhi-
do é 20 de novembro, aniver-
sário da morte de Zumbi dos 
Palmares (1655-1695), feriado 
em muitas cidades brasileiras 
e considerado como o Dia da 
Consciência Negra.

Para entender a polêmica 
por trás do 13 de Maio, conver-
samos com dois historiadores 
e pesquisadores da afrobrasili-
dade. “A Lei Áurea, que libertou 
mais de 700 mil escravizados no 
Brasil, tentava acabar com aquilo 
que já era ilegal à época. O pro-
tagonismo negro nas décadas 
abolicionistas está contido em 
farta documentação da segunda 
metade do século XIX. Ocorre 
que a historiografia preferiu as 
narrativas da Casa Grande e a 
canonização da princesa Isabel 
e de Joaquim Nabuco, uma mu-
lher e um homem de poder que 
não se cansavam de naturalizar 
a escravidão”, critica Elio Chaves 
Flores, autor de “Africanidades 
Paraibanas e “Afro-Clio: Direitos 
Humanos, História da África e 
outras Artesanias”.

A aprovação da Lei Áurea 
foi fruto de pressões populares, 
no qual se incluem tanto a par-
cela livre da sociedade quanto 
de escravos rebelados. Líderes 
como André Rebouças, Luís 
Gama, José do Patrocínio, o pró-
prio Nabuco e Castro Alves atu-
avam publicamente para atrair 
pessoas em seu apoio. “Este 
pode ser considerado o primei-
ro movimento social no Brasil. 
Todavia, a história contada era a 
da princesa ‘redentora da raça’, 
analisa a ativista e historiadora 
Solange Banto Rocha, que escre-
veu “Gente Negra na Paraíba Oi-

tocentista: População, Família e 
Parentesco Espiritual”.

Duas leis, ainda que cruéis 
do ponto de vista jurídico, foram 
importantes nessa transição 
para a liberdade: a Lei do Ventre 
Livre (1871), que decretava que 
os filhos de escravos nascidos no 
Brasil seriam livres depois dos 
21 anos, e a Lei dos Sexagenários 
(1885), que estabelecia alforria 
para aqueles com mais de 63.

Chega a Abolição
Ao longo da década de 

1880, à medida que o abolicio-
nismo ganhava força, a situação 
saía do controle do Império. O 
Brasil era o único país da Améri-
ca a utilizar este tipo de trabalho, 
as fugas de escravos se avolu-
mavam a ponto de pressionar 
a ordem interna e a polícia se 
recusava a recapturar quem fu-
gia. Restou ao Império decretar 
a abolição, pois o grande temor 
era de que acontecesse aqui uma 
guerra civil nos moldes do que 
os Estados Unidos enfrentaram. 
A Abolição torna-se antes uma 
saída do que um gesto heroico.

“Essa história “mal conta-
da” começou a ser percebida 
pelas gerações negras seguin-
tes, no contexto da República. A 
Abolição foi feita para os escra-
vocratas, e não para os escravi-
zados. Jornalistas, professores, 
operários e lideranças negras co-
meçaram a perceber, a partir da 
década de 1920, que a ideia de 
liberdade e de igualdade negras 
havia sido, na verdade, a experi-
ência histórica do Quilombo de 
Palmares, no decorrer do sécu-
lo XVII – uma experiência social 
fora dos padrões da escravidão 
da América portuguesa”, pon-
tua Chaves Flores. “Nas últimas 
duas décadas, os estudos sobre 
a Pós-Abolição têm mostrado 
que este não só é um processo 
incompleto como o nosso co-
nhecimento sobre a história da 
população negra. A luta contra 
o racismo continua, assim como 
a elaboração de narrativas que 
reconheçam a dignidade de qua-
se 100 milhões de brasileiros”, 
defende Solange.

Para ativistas, 13 de 
Maio não é referência 

Foto: Agência Brasil

Na UFPB, as atividades ainda estão sendo planejadas  e a proposta surgiu a partir de métodos utilizados para diagnosticar câncer de tireoide

Reforço

Abertas inscrições para chamada 
pública a profissionais médicos

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), Se-
cretaria de Estado da Ad-
ministração (Sead) e da 
Escola Pública do Estado 
da Paraíba (Espep), abriu 
inscrição para contratação 
de médicos, em caráter 
emergencial, para a presta-
ção de serviço no combate 
ao coronavírus (covid-19). 
O edital foi publicado no 
Diário Oficial dessa terça-
feira (12) e as inscrições 
vão até o dia 17 de maio.

O contrato de trabalho 
do processo seletivo sim-
plificado terá a validade 
de 90 dias, podendo ser 
prorrogado por igual pe-
ríodo ou enquanto durar 
as medidas de prevenção, 
a critério da necessidade 
da SES. A chamada pública 

tem o objetivo de comple-
mentar as ações do Gover-
no do Estado no combate à 
pandemia. De acordo com 
o edital, a seleção será re-
alizada por meio da prova 
de títulos e comprovação 
de experiência. 

São mais de 240 va-
gas distribuídas entre os 
municípios de João Pessoa, 
Cajazeiras, Campina Gran-
de, Pombal, Piancó, Patos 
e Santa Rita. Os médicos 
selecionados serão convo-
cados para trabalharem, 
inicialmente, nos Hospi-
tais, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) e no 
Serviço de Transporte 
Descentralizado da Rede 
de Serviços Estadual e se-
rão convocados de acordo 
com a necessidade da SES e 
diante do caráter da urgên-

cia da pandemia, podendo 
ainda serem realocados 
para os demais serviços de 
referência de enfrentamen-
to da crise que pertençam 
à Rede Estadual de Saúde, 
se necessário.

 O secretario de Saú-
de da Paraíba, Geraldo 
Medeiros, afirma que essa 
chamada pública é de mui-
ta importância devido ao 
momento em que a Paraíba 
e o mundo estão vivendo. 
“Estamos vivendo uma 
emergência em saúde pú-
blica. Então, é fundamental 
os médicos se aliarem ao 
Governo do Estado e à Se-
cretaria de Estado da Saú-
de em um momento como 
esse, principalmente os jo-
vens que não são fatores 
de risco. Nós necessitamos 
desses profissionais”, des-

taca. O candidato interes-
sado poderá se inscrever 
gratuitamente pela inter-
net, no Portal da Cidadania, 
pelo link https://portalda-
cidadania.pb.gov.br/Con-
cursoSelecao/Governo/
Concurso/ListaConcurso. 
O resultado final será pu-
blicado no Diário Oficial do 
Estado no dia 26 de maio.

O contrato de trabalho 
do processo seletivo 

simplificado terá 
a validade de 90 
dias, podendo ser 
prorrogado por 
igual período

Governo 
abriu chamada 
em caráter 
emergencial 
para que 
médicos possam 
atuar durante 
o período de 
pandemia que 
atinge diversos 
municípios 
paraibanos

Foto: Secom



Cultura popular
Dentro da programação de hoje do projeto ‘Meu Espaço’, 
da Funesc, o Maracastelo apresentará um minidocumentário 
e um videoclipe inéditos do grupo.  Página  11
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Através de transmissões ao vivo on-line nas suas redes sociais, começa hoje o Festival de Cinema de Remígio

Evento audiovisual paraibano 
promove edição na internet  

Trinta e cinco curtas-me-
tragens, dos quais 15 foram 
produzidos na Paraíba, inte-
gram a programação virtual da 
terceira edição do Festival de 
Cinema de Remígio, cuja aber-
tura acontece hoje. O evento 
audiovisual acontecerá até o 
próximo sábado.

Dirigido e roteirizado pela 
paraibana Bianca Rocha, o fil-
me intitulado Rocha é o primei-
ro a ser exibido, a partir das 
19h, através dos canais do fes-
tival no Youtube (/RedeUEPB), 
Facebook (/festcine.remigo.1) 
e Instagram (@festcineremi-
gio). Das três mostras, duas 
têm caráter competitivo e o 
público poderá votar nas cate-
gorias por meio de formulário 
disponibilizado nos menciona-
dos endereços eletrônicos.

“A transmissão do festival 
por meio virtual será realizado 
de forma experimental, pois 
era inimaginável se fazer um 
evento por esse modelo ex-
clusivamente on-line. E, como 
tudo na vida, estamos nos rein-
ventando. O lado positivo dessa 
situação causada pela pande-
mia é que muito mais pessoas 

poderão assistir aos filmes”, 
disse Hipólito Lucena, um dos 
coordenadores do evento, que 
é realizado pela Prefeitura Mu-
nicipal de Remígio, Universida-
de Estadual da Paraíba (UEPB) 
e TV Web Pedra da Letra. 

A abertura oficial será com 
uma homenagem póstuma a 
Fernanda Benvenutty (1962-
2020), nascida no município 
e militante pelos direitos hu-
manos LGBTQ+, uma das pri-
meiras mulheres trans a lutar 
contra a homofobia na Paraíba. 
Na ocasião, será exibido vídeo 
sobre ela com participações de 
familiares. Na sequencia, dire-
tores vão falar sobre os seus 
respectivos filmes que serão 
exibidos nesta noite e como se 
deu o processo de criação.

O coordenador acrescen-
tou que a programação do fes-
tival ainda inclui outras ativida-
des, como debates, palestras, 
oficinas, webnários e lives.

Sobre as mostras, a Arri-
baçã agrupa produções de fic-
ção e documentário voltados 
para abordagens regionais, 
dos costumes e de práticas de 
convivências de populações 
locais. Já a Pedra das Letras 
contempla produções de fic-
ção e documentário com te-
máticas diversas que dialogam 
com a diversidade brasileira e 
abordagens contemporâneas. 
A terceira, única não compe-
titiva, é a Cinema Instantâneo. 
“O público poderá votar por 
formulário disponibilizado nos 
links de transmissão do evento 
em 10 categorias. O resultado 
será divulgado no sábado, dia 
do encerramento, e os troféus 
e certificados serão entregues 
posteriormente aos vencedo-
res”, informou Hipólito Lucena, 
que também é coordenador de 
Comunicação da UEPB. 

Ele ainda ressaltou que 
o festival objetiva difundir a 
produção cinematográfica e 
incentivar outros projetos au-
diovisuais locais, regionais e 
nacionais. A iniciativa é resul-

tado da extensão do Festival 
Audiovisual de Campina Gran-
de - Comunicurtas UEPB.

Movida pela paixão
No encerramento do 

evento, a sessão de trans-
missão terá homenagens aos 
atores Thardelly Lima e Suzy 
Lopes. “Ambos são da nova 
geração do cinema paraibano, 
que tem vivido, nos últimos 
anos, um grande momento 
tanto no Brasil como inter-
nacionalmente. Por meio dos 
dois, é uma espécie de reco-
nhecimento a tudo isso”, justi-
ficou Hipólito Lucena.

“Levei um susto quando 
soube que iria ser homenage-
ada pelo Festival em Remígio. 
Estou muito feliz. É uma cidade 
que tem força muito grande na 
militância cinematográfica É 
uma ação movida pela paixão”, 
confessou Suzy Lopes.

A atriz considerou 2019, 
“um ano maravilhoso” na área 
do cinema. “Fiz cinco filmes 
ano passado, além de Bacurau, 
em 2018, ano em que também 
filmei A Febre e Fim de Festa, 
este último estreou logo após 
o Carnaval, mas as exibições 
foram interrompidas por causa 
da pandemia, e agora está dis-

ponível nos streamings”.
Por causa dos efeitos da 

pandemia do covid-19, Suzy 
Lopes informou que projetos 
que negociava foram inter-
rompidos. “Mas rodei e ainda 
estão em finalização os longas-
metragens O Último Quintal, 
do diretor Felipe Fernandes, A 
Salamandra, de Alex Carvalho, 
e o curta Rafameia, de Mariah 
Teixeira. No teatro, começamos 
o processo do espetáculo inédi-
to intitulado Hoje é um dia sem 
ontem, cujos texto e direção são 
de Paulo Vieira e que surgiu a 
partir da peça anterior, Mer-
cedes, que estreou em 2014 e 
permaneceu em cartaz até 
2018”, disse a atriz.    

Thardelly Lima também 
confessou sua satisfação com 
sua escolha para ser homena-
geado nesta edição. “Eu me sin-
to muito feliz e honrado por ser 
homenageado por esse festival 
tão importante para o cinema 
paraibano e, principalmente, 
pelas pessoas envolvidas nessa 
luta e nesse movimento cultu-
ral tão forte e expressivo para a 
cidade de Remígio e região”.

“Eu vinha de um momen-
to muito significativo enquanto 
artista, com muitas conquis-
tas representadas pelos fil-

mes Divino Amor, de Gabriel 
Mascaro, e Bacurau, de Kleber 
Mendonça e Juliano Dornelles, 
que acabaram de estrear em 
plataformas digitais, dando 
maior visibilidade aos filmes 
e, consequentemente, ao meu 
trabalho como ator”, lembrou 
Thardelly, ao relatar como es-
tava profissionalmente antes 
da pandemia.

Sobre os projetos pós
-pandemia, o ator conta que 
vinha com alguns filmes em 
andamento. “Uns ainda não 
posso revelar por questões 
contratuais, mas que serão de 
extrema relevância para meu 
crescimento artístico. Agora, só 
nos resta esperar passar tudo 
isso, fazendo nossa parte e fi-
cando em casa”.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DO FESTIVAL DE CINEMA DE REMÍGIO:
Quarta-feira (Dia 13)

n 10h - Oficina Virtual: Cinema instantâneo em casa

n 19h - Cerimônia de abertura, com homenagem a Fernanda Benvenutty 

n 19h30 - Mostra Arribaçã - Panorama Nordeste
‘Rocha’ - Bianca Rocha (Campina Grande, PB)
‘Dos filhos deste solo és mãe’ - Antônio Fargoni (Taquaritinga do Norte, PE)
‘Margaridas’ - Valtyenia Pires e Luana Gregório (Serra Redonda, PB)
‘Pega-se Facção’ - Thais Braga (Caruaru, PE)
‘Efêmero’ - Jardel Barbosa (Campina Grande, PB)
‘Açude Nº 50’ - Paulo Conceição (Caruaru, PE)

n 20h30 - Mostra Pedra da Letra - Panorama Nacional
‘Lifeapp’ - Marcelo Engster (SP)
‘Trincheira’ - Paulo Silver (AL)
‘Lyz Parayzo, Artista do fim do mundo’ - Fernando Santana (PR)
‘A tradicional família brasileira Katu’ - Rodrigo Sena (RN)

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil do festival 

no Instagram

hOMENAGEADOS DA TERCEIRA EDIÇÃO

Suzy Lopes é atriz e coordenadora 
de teatro da Funesc, que conta no 
seu currículo filmes como ‘Bacurau’, 
‘Sol Alegria’ e ‘Divino Amor’

Fernanda Benvenutty (‘in memoriam’) 
foi uma mulher trans e negra que 
dedicou sua vida à militância pelos 
direitos humanos LGBTQ+

Thardelly Lima é um ator paraibano 
que se destaca no teatro, na TV e no 
cinema, visto recentemente também 
no elenco de ‘Bacurau’ e ‘Divino Amor‘

Foto: Pedro Garrido/Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação
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Cena do curta ‘Copacabana Madureira’, 
de Leonardo Martinelli (RJ), um dos 
selecionados para a Mostra Pedra da 
Letra - Panorama Brasil

 A transmissão do 
Festival por meio virtual 
será realizada de forma 
experimental, pois era 
inimaginável se fazer 
um evento por esse 

modelo exclusivamente 
on-line 
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Fear no more the heat of the sun
Nor the furious winter’s rages;
Thou thy wordly task hast done,
Home art gone and ta’en thy wages.

“Não temas mais o ardor do sol
Nem o rigor das tempestades furiosas do inverno;
Tu já cumpriste tuas tarefas mundanas
Já foste para casa e recebeste o que te era devido”.

(tradução livre de uma canção incluída na peça 
Cymbeline, IV, ii, 258-261 – um romance e uma das últi-
mas peças atribuídas a William Shakespeare)

Nem tudo é desgraça e solidão durante uma pande-
mia. Não fora este estado de isolamento e provavelmen-
te teria perdido o filme que acabo de assistir pela televi-
são, pois não tinha a menor referência sobre ele e nada 
me garantia que valeria a pena vê-lo. O título em inglês é 
All is true e foi traduzido como A Pura Verdade. É um fil-
me recente, de 2018, lançado em 2019, dirigido por Ken-
neth Branagh, que nele também atua representando o 
papel do próprio William Shakespeare (1564-1616), um 
Shakespeare melancólico e envelhecido, ainda abala-
do pela perda do seu único filho, Hamnet, falecido em 
1696, aos 11 anos de idade. Hamnet, gêmeo com Judith, 
que também aparece no filme.

O roteiro consiste em retalhos do que conhecemos 
da vida do bardo de Stratford, tanto lendas como fatos 
históricos. Além de Branagh fazendo Shakespeare, te-
mos Judi Dench fazendo sua esposa, Anne Hathaway.
Ian Mac Kellen faz o também dramaturgo BenJonson, 
contemporâneo de Shakespeare, um dos responsáveis 
pela publicação da obra completa em fólio do bardo de 
Stratford, a quem se atribui um profético comentário, 
que Shakespeare não pertencia a uma época, mas a to-
dos os tempos (“He was not of an age but of all times”) 
Ainda figuram no elenco alguns outros personagens 
coadjuvantes, como, por exemplo, a filha Judith, que 
na vida real foi gêmea com Hamnet e sobreviveu ao ir-
mão. No filme, ela é reconstruída como personagem a 
partir de conjecturas sugeridas no livro Um teto todo 
seu, de Virginia Woolf. Virginia sugere que se Judith 
tivesse tido o talento do pai, não teria tido a oportuni-
dade de desenvolvê-lo e sair para Londres em busca de 
uma carreira no teatro, por ser mulher. Aqui convém 
lembrar que mulheres não eram admitidas no palco, 
na época de Shakespeare. É uma Judith revoltada com 
a indiferença do pai, cujo afeto privilegia apenas o fi-
lho Hamnet e menospreza o seu talento, porque ela 
é uma mulher.  O roteirista escolhe mostrar Hamnet 
como um escritor que o pai admira, mas o que ele ig-
nora é Judith ser a verdadeira autora de seus poemas e, 
claro, ela termina revelando isso para o pai. 

O incidente de Shakespeare ter legado em testa-
mento a segunda melhor cama da casa para sua esposa 
também é focado no filme. 

Outra lenda, a de que Shakespeare teria morrido 
após uma bebedeira com o amigo, o também drama-
turgo Ben Jonson (1572-1637), também é lembrada. A 
bebedeira não se dá numa taberna, como reza a lenda, 
mas na própria casa do autor.

Numa outra sequência do filme, Shakespeare con-
versa com alguém que, pelo que sabemos da sua histó-
ria pessoal, é o conde de Southampton, o jovem para 
quem Shakespeare teria escrito e dedicado grande 
parte dos sonetos apaixonados.

Enfim, é um filme melancólico que retrata o fim 
da vida do bardo de Stratford upon Avon, que vale a 
pena ser visto, principalmente por aqueles que amam 
Shakespeare, tanto o autor, como o personagem histó-
rico que (embora haja quem duvide de sua existência) 
viveu na Inglaterra entre os séculos 16 e 17 e sobre 
quem se sabe tão pouco.

A ação do filme se passa entre os anos de 1611, 
data em que (especulações à parte), acredita-se que 
Shakespeare tenha se retirado para Stratford, sua ci-
dade natal, e onde também veio a falecer, em 1616.

O bardo, ontem, 
hoje e sempre

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Foto: Divulgação

Kenneth Branagh encarna Shakespeare no filme ‘A Pura Verdade’

Colunista colaboradora

No século passado, Isaac Asimov já falava sobre robôs 
que eram imagem e semelhança aos seres humanos em contos 
como Eu, Robô (1950) ou O Sol Desvelado (1957). O conceito 
também foi explorado por Philip K. Dick quando escreveu, 
em 1968, Androides Sonham Com Carneiros Elétricos?, roman-
ce que deu origem ao clássico Blade Runner - O Caçador de 
Androides. Além de serem máquinas feitas à imagem e seme-
lhança do ser humano, outro ponto liga essas e muitas outras 
histórias da ficção científica futuristas: chega um ponto em 
que a tecnologia é tão avançada que os seres inanimados pas-
sam a desenvolver consciência e livre-arbítrio; tornam-se tão 
humanos quanto nós. Esse é também o mote do game Detroit: 
Become Human, obra-prima disponível para Playstation 4 e 
Microsoft Windows.

No ano de 2038, na cidade de Detroit, Michigan (EUA), a 
sociedade passa por um pesado desemprego estrutural causa-
do pela troca do trabalho humano pelo automatizado feito por 
androides. A população divide-se entre pessoas que consomem 
o produto (cada dia mais barato) no cotidiano e as que querem 
banir a fabricação e venda dos robôs. Nesse tempo, uma série de 
crimes cometidos pelos androides contra seus donos começa a 
surgir na cidade. Para um povo sedento por máquinas obedien-
tes e eficientes, isso passa a ser a gota d’água. A polícia monta 
uma força-tarefa para investigar a motivação ou a falha no siste-
ma que levou os crimes a acontecerem. 

O jogador comanda três personagens cujas histórias se 
cruzam na narrativa: Connor, um detetive androide programado 
para trabalhar com a polícia e desvendar os crimes; Kara, uma 
máquina doméstica que trabalha na casa de um dono viciado em 
drogas e abusivo com a filha pequena; e Marcus, um robô revo-
lucionário prestes a comandar um motim. Essas são definições 
superficiais de cada personagem, isso porque o jogador é quem 
constrói o próprio jogo. Explico: Detroit: Become Human foi de-

senvolvido pela francesa Quantic Games, a mesma responsável 
por títulos como Heavy Rain e Beyond: Two Souls. Todos esses jo-
gos possuem o recurso de múltiplos finais que são entregues ao 
jogador de acordo com as escolhas feitas ao longo do game. Isso 
significa que qualquer escolha feita pode alterar completamente 
o caminhar da história. Os números nunca foram divulgados, 
mas existem, pelo menos, 15 finais diferentes para o jogo.

O roteiro, que demorou dois anos para ser desenvolvido, 
permite até que você escolha tornar-se divergente ou não 
(divergentes são os androides que conseguem quebrar as suas 
funções programadas e passam a ter livre-arbítrio e emoções). 
Ao longo do jogo, esses divergentes falam em “RA9”, uma 
espécie de deus para eles. Qualquer que seja o final, aparente-
mente nunca é explícito o que ou quem era o RA9, mas gosto 
da teoria de que nós, os jogadores, somos essa divindade. 
Nós escrevemos e escolhemos o destino de cada personagem. 
“DBH” torna-se assustadoramente real em diversas partes, 
inclusive quando nós nos tornamos parte da história.

Repleto de ramificações e difíceis escolhas éticas/morais, 
o game faz você decidir até mesmo qual abordagem tomar, 
como liderar um protesto pacífico ou uma violenta anarquia. 
A mecânica do jogo não é das melhores, mas isso fica para 
segundo plano quando a direção de arte e a qualidade dos 
gráficos são impecáveis, além, claro, da trama intrigante e 
personagens cativantes. 

Dito tudo isso, preciso confessar uma coisa: a verdade é 
que eu não joguei 100% do jogo com minhas escolhas próprias. 
Chegou um momento em que eu precisava tomar importantes 
decisões de vida ou morte e eu não encarei. Parei, respirei. Voltei 
o game. Tentei de novo. Vi um spoiler na internet. Trapaça? Pode 
ser. Mas aos meus olhos, a vida real já é dura demais com nossas 
escolhas e, se eu puder ter o controle de ao menos essas, o final 
feliz torna-se inevitável. 

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

‘Fique em Casa PB’

Humor, reflexão e música integram 
a programação do penúltimo dia

Na noite de hoje, ga-
nha continuidade a quarta 
edição do Eu Fico em Casa 
PB. Agregando 121 artis-
tas nas quatro edições em 
uma programação artís-
tica diversa, a iniciativa 
independente promove 
o estímulo ao isolamen-
to social provocado pelo 
novo coronavírus.

Na programação vir-
tual, Lucas Queiroga, Ro-
mero Coelho, Jeff Lui, Os 
Mulatos e As Calungas. A 
série de apresentações 
tem início às 19h nas pá-
ginas do Youtube e do 
Instagram do festival (@
EuFicoemCasaPB), em 
formato de videochama-
da, com apresentação de 
Gi Ismael e Val Donato.

Encerrando a noite, às 
21h, três intregrantes de 
As Calungas se apresen-
tam com seu repertório 
autoral baseado no coco, 
na ciranda e no maracatu. 
O grupo, originalmente 
com oito integrantes, não 
tem como se reunir de-
vido à recomendação da 
OMS pelo isolamento em 

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Foto: Divulgação

Lucas Queiroga abre a 
série de apresentações 
da noite via web

Foto: Divulgação

Em ‘Detroit: Become Human’,
robôs quebram a matrix

PROGRAMAÇÃO DO
#EuFIcOEMcAsAPB 

Quarta-feira (Dia 13):

n 19h - Lucas Queiroga
n 19h30 - Romero Coelho 
n 20h - Jeff Lui 
n 20h30 - Os Mulatos
n 21h - As Calungas

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no Youtube 

do Eu Fico em Casa PB

casa, então o formato será 
individual, variando entre 
Priscilla Fernandes, Mel 
Vinagre e Bia Angelina.

Para Priscilla Fernan-
des, este momento traz 
visibilidade para os artis-
tas participantes do pro-
jeto. “Como não estamos 
podendo nos apresentar 
presencialmente e tirar 

o nosso sustento, o festi-
val vem para suprir essas 
necessidades, e também 
trazer visibilidade para os 
grupos e para o que está 
sendo feito aqui na Paraí-
ba, trabalhos tão ricos e 
diversos”, comenta.

Iniciando a noite, Lucas 
Queiroga apresenta poe-
mas e músicas autorais, in-

tercalando entre  humor e a 
reflexão, que representam 
momentos de altos e baixos 
durante a quarentena. 

Na apresentação, ele 
tocará ukulelê e violão. 
“Tem dias que a gente fica 
triste com tantas notícias 
ruins, e venho tentando fa-
lar um pouco sobre o que a 
gente precisa refletir neste 
momento”, analisa.

No game, jogador comanda três 
personagens cujas histórias se 

cruzam na narrativa



Na sua segunda semana 
de exibições, o projeto ‘Meu 
Espaço’ dá seguimento à pro-
gramação de artistas paraiba-
nos cujas apresentações foram 
selecionadas pelo edital homô-
nimo, lançado no final de mar-
ço. Hoje, a partir das 17h terá 
início com a videoaula Cinema 
Negro e Direitos Humanos, com 
Sérgio Ferro, em seguida ha-
verá a apresentação teatral de 
Delírio, com Olivia Almeida, o 
Maracastelo protagonizará o 
minidocumentário Maracaste-
lo Chegou, e, na música, Maria 
Alice apresentará o Casa-Cabe-
ça-Coração, além de Seu Perei-
ra, que encerra a noite.

A programação que vai 
ao ar nas segundas, quartas, 
sextas e domingos, sempre a 
partir das 17h, no canal oficial 
da Funesc do Youtube, con-
ta com linguagens variadas, 
estimulando, também, o co-
nhecimento do público para 
diferentes artistas locais, e 
oferecendo mais uma possi-
bilidade de entretenimento 
cultural diversificado para a 
população que cumpre o iso-
lamento social. Após as exi-
bições, o material continuará 
disponível na plataforma.

Representando a cultura 
popular, o grupo de maracatu 
Maracastelo apresenta o inédi-
to documentário Maracastelo 
Chegou, contando brevemente 
o histórico sobre a formação 
do projeto e um videoclipe 
caseiro com o recurso de mul-
titelas. De acordo com a inte-
grante Angela Gaeta, o grupo 
se reuniu para a gravação de 
algumas músicas autorais em 
estúdio no final de 2019 e o 
projeto seria finalizado após 
o Carnaval deste ano, mas, por 
enquanto, a fase está suspensa 
até o fim da quarentena.

Mesmo assim, havia uma 
ansiedade em disponibilizar o 
novo material para o público. 
“A gente viu, então, a dispo-
nibilidade de fazer o clipe em 
casa como uma maneira de di-
vulgar a música, e o videoclipe 
era algo que a gente já queria 
realizar há algum tempo. Jun-
tamos a vontade do lançamen-
to com a vontade de contar um 
pouco sobre nossa história. Foi 
também uma forma de seguir-
mos próximos com o nosso pú-
blico, e o resultado ficou muito 
bacana”, explica Angela.

O Maracastelo já vinha 
realizando diversas possibili-
dades de integração com seu 
público, fazendo transmissões 
ao vivo em seus perfis on-li-
ne com mestres e mestras. Os 
webencontros partiam da ne-
cessidade de evidenciar sobre 
o processo de trabalho dessa 
linguagem. “É uma chance 

também de tornar a cultura 
popular mais acessível na in-
ternet. Muitos mestres e mes-
tras não têm ainda esse acesso 
fácil à internet, e foi também 
uma forma de estimular essa 
proximidade com as tecnolo-
gias. Entramos numa pausa 
agora, mas pretendemos reto-
mar com mais uma sequência”, 
promete a integrante.

Um dos principais obje-
tivos do Maracastelo é apro-
ximar a população da cultu-
ra popular. “A gente acredita 
muito que a cultura popular 
tenha a ver com essa relação 
comunitária, por isso esta-
mos estudando diferentes 
formas de seguir atuando, 
tentando trazer a cultura po-
pular para as redes sociais e 
para dentro das casas”, conta 
Angela Gaeta.

Multitelas
O prazo curto para a rea-

lização do videoclipe e dispo-
nibilização para o edital foi um 
desafio para o Maracastelo, 
que conta com mais de 40 in-

tegrantes na percussão, além 
de aproximadamente 20 na 
dança e 20 na corte. Uma das 
soluções foi reduzir os par-
ticipantes do vídeo para 26 
pessoas. “Somos muitos, con-
tamos com um pessoal volta-
do para a comunicação que 
desenvolve trabalhos visuais 
e uma equipe de três pessoas 
para editar para que conse-
guíssemos entregar a tempo”, 
explica Angela.

Ela reforça que o re-
curso de multitelas adotado 
para o vídeo foi necessário 
por manter todos os inte-
grantes nas próprias casas. 
“A gente quis propor esse de-
safio interno de fazer o que 
fosse possível, para que não 
saíssemos de casa. Precisa-
mos ter essa responsabilida-
de, pois somos uma comuni-
dade e a saúde é prioridade. 
O resultado acabou ficando 
muito melhor do que o que a 
gente esperava”.

Projetos como o ‘Meu 
Espaço’, que oferecem a am-
pliação de visibilidade para 

áreas menos conhecidas 
como algumas de cultura po-
pular, ajudam a formar um 
público cada vez maior, como 
afirma Angela Gaeta. “O traba-
lho com os mestres e mestras 
da Paraíba acaba puxando 
para outras linguagens como 
o coco de roda e a ciranda, 
por exemplo”, analisa. “O vi-
deoclipe foi uma maneira de 
realmente ampliar o público, 
e foi feito de uma maneira 
muito carinhosa. É bacana 
porque a gente trabalha com 
tradição, mas, ao mesmo tem-
po, traz essa inovação com a 
inserção no meio on-line. Da 
mesma forma que os mestres 
são referências para o nosso 
trabalho, queremos também 
ser uma referência para eles 
mostrando essa possibilida-
de, além de comunicar para 
o público mais jovem que a 
cultura popular é para todos 
os tipos de gente. Cultura 
popular é arte, e olhar dessa 
forma é importante tanto na 
sociedade, como nos próprios 
brincantes”, conclui.
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Um sentimental é alguém que quer ter o luxo de 
uma emoção, sem ser obrigado a pagar por ela. 

Oscar Wilde

É assim mesmo. Vamos envelhecendo, queremos 
viver momentos felizes e depois reclamos da obrigação 
de se ter que enfrentar uma saudade. Eu ando desse jei-
to. Reclamando de minhas saudades. 

Nesses dias, essa tecnologia complicada dos aplica-
tivos, dos computadores, dos celulares, acabou juntando 
gente que a vida se encarregou de espalhar. O WhatsApp 
reuniu aquele povão que estava esparramado por aí num 
grupo que arrisco dizer ser da melhor qualidade de gente 
(não porque eu esteja incluído, sou a exceção).

Anos de 2000 e 2001 (aquele da torres gêmeas), 
estive por Campinas dando aulas e ajudando na coor-
denação de um colégio, que à época, penso que seria o 
maior da cidade. Foram dois anos marcantes de minha 
vida. Trabalho de no mínimo doze horas diárias, mas 
pude ter a mais rica convivência de toda a minha vida 
profissional. Aqui nessas linhas, minha homenagem a 
essas criaturas. Vamos a eles.

Pessoal que vinha de Franca (a Franca do Impera-
dor) e Uberlândia, vinham de lá todas as semanas: Mar-
celo Negão, Luizinho, Zé Luiz, Zé Laranja (o contador de 
causos), Cebola, Robinho, Paulo, Moge, Sérgio Almeida  e 
mais o pessoal lá das bandas de Campinas e região: Ân-
gela, Marcela, Lulu, César, Paulinho (César e Paulinho 
é nome de dupla sertaneja), Wagner, Diego, Pluto, João-
zinho, Júlio Sartori, o outro Júlio; o Souza, Ricardinho, 
Pardal, Emerson, Ciro, Serjão, Cepacol (que virou pastor), 
Ricardo, Humberto, Silvana, Sérgio Varela, Luiz Octávio, 
Jeca (que não vestia terno nem sob tortura). Tenho cada 
um na memória, impossível esquecer essa gente. Se de al-
guém me esqueci, vai perdoando essa memória que está 
rateando como um motor de Ford bigode.

Já trabalhei com gente talentosa, mas esse gru-
po aí, não viverei para ver outro igual. Era uma con-
vivência voltada à qualidade dos trabalhos, voltada 
à eficiência, mas sempre festiva e cordial. Como dei-
xou saudade nesse coração outoniço que ousou ra-
biscar essas linhas.

O que mais posso dizer deles? Não conseguirei 
porque sempre ficará a sensação de faltou algo, uma 
merecida lisonja, menor que seja. Cada um deixou uma 
história e enriqueceram minha vida. 

Naquele cantinho das tristezas, ficou a lembrança de 
quando meu filho Cauê (sempre saudade, fazia engenha-
ria aqui na UFPB) me visitava em Campinas e íamos to-
mar chope com uns e outros desse rol. Cauê não escondia 
admiração. Fazia questão de estar comigo nessas horas.

Eita, saudade dolorida!
À frente só uma passagem para se ter uma vaga 

ideia de como era nossa convivência.
Ainda aqui na memória, uma tarde depois de uma 

sexta-feira extenuante na sala dos professores, Robson 
estava recolhendo uns caraminguás dos colegas para 
um churrasco na tarde seguinte. Júlio Sartori chegou 
reclamando como sempre:

– Gente é muita aula – sempre chegava recitando esse 
mantra, mas logo quis saber o porquê de estarem passan-
do o chapéu. – Por que estão arrecadando essa grana?

– Pro churrasco de amanhã – alguém esclareceu.
– Quanto estão cobrando?
– Cinquenta com direito à bebida.
Abriu a carteira e foi retirando a sua parte.
– Você não precisa pagar, Júlio – esclarecemos.
– Mas por quê?
– Porque vai ser na sua casa. Não está sabendo?
– Não.
– Agora está.
Na tarde seguinte, estávamos lá com nossas famí-

lias celebrando a vida e o encontro.
Era assim.

E por falar 
em saudade

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Destaque

Terminam hoje inscrições para 
edital de poesia escrita e falada

Termina às 23h59 de hoje as inscrições para o quin-
to edital Arte como Respiro: Múltiplos Editais de Emer-
gência, com o tema “A Vida pós-Pandemia em Prosa e 
Poesia”, do Itaú Cultural. São duas categorias – Escrita 
(poesia e prosa), podendo enviar um texto com até 800 
caracteres (com espaços), sendo minicontos ou poemas; 
e Poesia Falada (vídeo com no máximo 30 segundos). 
Mais informações: www.itaucultural.org.br.

Através do QR Code acima, 
acesse o Youtube da Funesc

Programação - quarTa-FEIra (DIa 13): 

n 17h - Videoaula ‘Cinema Negro e Direitos 
Humanos’ - Sérgio Ferro (Cinema);
n 18h - ‘Delírio’ - Olivia Almeida (Teatro);
n 18h30 - ‘Maracastelo Chegou’ - Coletivo 
Maracastelo (Culturas Populares);
n 18h45 - ‘Casa-Cabeça-Coração’ - 
Maria Alice e Joyce Barbosa (Música e Dança);
n 19h15 - ‘Seu Pereira’ - Seu Pereira (Música).

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Cultura popular é o destaque de 
hoje nas apresentações virtuais

‘Meu Espaço’

Foto: Divulgação

A Editora Wish, conhe-
cida pelo resgate de textos 
raros no Brasil, lança a So-
ciedade das Relíquias Literá-
rias, campanha de assinatu-
ra recorrente na plataforma 
de financiamento Catarse, 
que visa a publicação men-
sal de contos em formato di-
gital e por preços acessíveis.

O projeto, que estava 
previsto apenas para o se-

gundo semestre deste ano, 
foi adiantado por conta do 
isolamento social provocado 
pela pandemia do covid-19, 
que já vem impactando o 
funcionamento de editoras e 
livrarias no país.

O projeto promete tra-
duzir contos raros da litera-
tura, com foco especial em 
obras de fantasia, suspense 
e mistério para o público jo-

vem e adulto. Os apoios va-
riam entre R$ 8 e R$ 12 por 
mês e os apoiadores irão re-
ceber os textos nos formatos 
PDF e Mobi.

A Wish utiliza o finan-
ciamento coletivo (também 
chamado de crowdfunding) 
desde 2016 para viabilizar a 
publicação de raridades, em 
especial narrativas fantásti-
cas e suspenses vitorianos.

Editora lança assinatura de contos digitais

Além do documentário sobre o grupo, Maracastelo vai lançar clipe com várias telas mostrando os integrantes, cada um na sua casa

Através do QR Code acima, 
acesse a campanha



Dados positivos constam no Levantamento Sistemático da Produção do mês de março, divulgado pelo instituto

Safra agrícola na PB deve 
aumentar 137,9%, diz IBGE

As expectativas para a 
safra agrícola do Estado são 
positivas, de acordo com o Le-
vantamento Sistemático da 
Produção do mês de março, 
divulgado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Com base nos dados 
fornecidos pela pesquisa, a pre-
visão é de que a Paraíba deve 
ter uma variação positiva de 
137,9% na safra de grãos em 
relação ao ano passado. Produ-
tos como feijão e milho terão 
variação de mais de 120%, po-
sitivamente, enquanto o arroz 
e o algodão terão percentuais 
mais baixos, mas ainda positi-
vos, segundo nota da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap).

Em 2019, o feijão, por 
exemplo, apresentou rendi-
mento médio de 271 quilos 
por hectares de terra – que o 
grão tinha uma área de 76.888 
ha. Para 2020, a área de feijão 
é de 87.179 hectares, com um 
rendimento médio previsto de 
562kg/ha. A variação positiva 
do grão é de 135,5%. Outro 
exemplo é o milho, apresen-
tando uma variação positiva 
de 145,8%. O arroz apresen-
tou variação de 52,8% e o al-
godão de 17%.

As variações positivas es-
tão associadas ao período de 
chuvas e também ao Progra-
ma Estadual de Distribuição 
de Sementes. “O governador 
João Azevêdo determinou ao 
secretário Efraim Morais, atra-
vés da Sedap, a distribuição de 
sementes com alto potencial 
genético (daí, o excelente ren-
dimento médio por hectare), 
em tempo hábil”, informou a 
Sedap. “Em dezembro de 2019 
toda semente destinada à im-
plantação da safra 2020/2021 
já se encontrava à disposição 
dos agricultores do Estado para 
implantação dos seus roçados, 
aproveitando, as primeiras 
chuvas ocorridas”, afirmou a 
secretaria.

Após um período de seca, 
as chuvas que foram registra-
das no Estado refletem em 
projeções boas tanto para a 
agropecuária quanto para a 
pesca, de acordo com Rafael 
Oliveira, secretário executivo 

da Sedap. A secretaria possui 
algumas ações voltadas para o 
incentivo da agropecuária e da 
pesca no Estado, dentre elas a 
plantação da palma nos muni-
cípios paraibanos, com tecno-
logia de irrigação, que – após 
a colheita – essa palma será 
redistribuída na região para 
replantio.

Outro projeto é voltado 
para a doação de alevinos para 
a produção de pescados a par-
tir dos açudes que passaram 
a receber água com as chuvas 
deste primeiro semestre do 
ano.  Também há ações relacio-
nadas à legalização da venda 
de queijos para supermercados 
e a Rota do Cordeiro, voltada 
para o incentivo à produção e 
criação de caprinos.

A Sedap também modifi-
cou o calendário da vacinação 
contra a febre aftosa, devido 
às medidas preventivas ao 
contágio da covid-19, doen-
ça causada pelo novo coro-
navírus. A primeira etapa da 
vacinação aconteceria agora 
em maio, mas foi adiada para 
os dias de 1 a 30 de junho. O 
adiamento é em virtude, não 
somente à pandemia, mas 
também preservar a cobertu-
ra vacinal adequada.

“O Estado da Paraíba bus-
ca, até 2021, a conquista do sta-
tus de livre de febre aftosa sem 
vacinação. Atualmente a Paraí-
ba ostenta o status cedido pela 
Organização Mundial da Saúde 
Animal (OIE) de livre de febre 
aftosa com vacinação. Possui 
um rebalho de 1.285.952 bovi-
nos, 1.976 bubalinos, 403.767 
suínos, 1.215.338 ovinos, 
1.031.911 caprinos, 72.286 
equinos e 7.613.531 aves”, se-
gundo a Sedap.

Nas centrais de abasteci-
mento de alimentos, as medi-
das preventivas ao contágio da 
covid também foram intensifi-
cadas. “[Tomamos] uma série 
de medidas para minorar os 
efeitos dessa pandemia. Por 
exemplo, houve redução no 
horário de funcionamento ao 
público, também fica a obriga-
toriedade do uso de máscaras 
e todo aquele que apresentar 
qualquer sintoma da covid-19 
fica impedido de circular pela 
central por um período de 14 
dias. Nos casos de descumpri-
mento, está prevista multa”, 
disse o secretário executivo.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União
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Vitor Abdala
Agência Brasil 

IPC adota protocolo para atender os 
candidatos do Enem durante pandemia

O Instituto de Polícia Cien-
tífica da Paraíba (IPC/PB) ado-
tou um protocolo para atender 
os estudantes que vão partici-
par do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), mas não 
possuem a Carteira de Iden-
tidade. O número do Registro 
Geral (RG), que está impresso 
no documento, é obrigatório 
para concluir a inscrição nas 
provas. 

 Por conta da pandemia 
causada pela covid-19, o se-
tor de emissão de Carteiras 
de Identidade nas Casas da 
Cidadania e órgãos munici-
pais de diversas regiões do 
Estado foi fechado tempo-
rariamente, a exemplo dos 

demais órgãos estaduais, 
cujos servidores passaram a 
trabalhar home office, como 
forma de prevenir a dissemi-
nação do novo coronavírus. 

 Conforme o diretor 
geral do IPC/PB, Marce-
lo Burity, para atender as 
pessoas que vão fazer a ins-
crição no Enem, o Instituto 
disponibilizou um e-mail:  
geicc@ssp.pb.gov.br. Por 
meio dele, os estudantes 
solicitam a Carteira de 
Identidade e recebem um 
protocolo com número do 
Registro Geral (RG) e a data 
de expedição da sua Cartei-
ra de Identidade. Com esses 
dados, será possível rea-

lizar a inscrição no Enem, 
mesmo sem estar de posse 
da Carteira de Identidade.

 O documento somente 
será entregue após o retorno 
do funcionamento normal 
dos órgãos públicos, oportu-
nidade em que os estudantes 
terão que procurar as Casas 
da Cidadania para concluir o 
atendimento, pagar as taxas 
necessárias e receber a cé-
dula do RG. 

 A inscrição no Enem 
entra para a lista de situa-
ções emergenciais que se-
rão atendidas pelo IPC/PB, 
mesmo durante o período de 
quarentena, decretado pelo 
Governo do Estado. Além 

dos candidatos ao Exame, 
serão emitidas as Carteiras 
de Identidade em casos que 
envolvam extrema urgên-
cia de pessoas que não pos-
sam esperar pelo retorno da 
normalidade dos trabalhos. 
Nesse caso, cidadãos po-
dem enviar pelo e-mail os 
documentos comprovando 
a extrema necessidade da 
emissão da Carteira de Iden-
tidade. Os dados serão ana-
lisados e atendidos, desde 
que comprovem a urgência. 
Incluem-se nessas situações, 
aquelas que envolvam, por 
exemplo, as questões de saú-
de, previdenciárias e deci-
sões judiciais.

Em decorrência da 
pandemia de covid-19, o 
Ministério da Economia 
prorrogou as prestações 
dos parcelamentos admi-
nistrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil 
e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional com 
vencimento em maio, junho 
e julho de 2020. A medida 
está na Portaria do Minis-
tério da Economia nº 201, 
de 11 de maio de 2020, pu-

blicada no Diário Oficial da 
União de ontem (12).

A portaria prevê que 
as prestações dos parcela-
mentos ordinários e espe-
ciais serão prorrogadas da 
seguinte forma, sempre no 
último dia útil do respecti-
vo mês: as com vencimen-
to em maio de 2020 terão 
seu vencimento prorrogado 
para agosto de 2020; as com 
vencimento em junho de 
2020 terão seu vencimento 
prorrogado para outubro de 
2020; e as com vencimento 
em julho de 2020 terão seu 

vencimento prorrogado 
para dezembro de 2020.

O ministério esclarece 
que essa prorrogação, nes-
te momento, não se aplica 
aos parcelamentos no âm-
bito do Simples Nacional 
pois esta decisão é de com-
petência do Comitê Gestor 
do Simples Nacional. Está 
prevista reunião deste co-
mitê na próxima sexta-feira 
(15) para deliberar sobre a 
prorrogação desses parce-
lamentos.

Segundo o ministério, 
a Receita Federal e a Pro-

curadoria-Geral da Fazenda 
Nacional adotarão os pro-
cedimentos de suspensão 
do pagamento das parcelas 
para aqueles contribuintes 
que efetuam o pagamento 
por meio de débito auto-
mático em conta-corrente 
bancária.

Também serão suspen-
sas, no período de maio a 
julho de 2020, retenções 
no Fundo de Participação 
dos Estados e Municípios 
referentes às prestações de 
parcelamentos desses entes 
federados.

Parcela de tributos que vencem em 
maio, junho e julho é prorrogada

Programa Empreender Paraíba assina 
139 contratos em domicílio até sexta-feira

O Programa Empreen-
der PB realiza, a partir de 
hoje até sexta-feira (15), 
139 assinaturas de contra-
tos em domicílio com um 
investimento de R$ 884,5 
mil para empreendedores 
de 26 municípios do Estado 
que desejarem iniciar um 

negócio ou ampliar um já 
existente.

A medida foi anuncia-
da pelo governador João 
Azevêdo e visa auxiliar os 
microempreendedores que 
enfrentam dificuldades pela 
falta de geração de renda 
devido ao isolamento social 

provocado pela pandemia do 
novo coronavírus.

Todos os empreendedo-
res com o processo em fase 
de contratação no programa 
serão contatados por telefo-
ne para agendamento da visi-
ta em domicílio, respeitando 
a ordem de inscrição. A equi-

pe alerta que todos estejam 
com seus telefones disponí-
veis e permaneçam em suas 
casas, até a visita do técnico.

Os empreendedores po-
dem verificar se seu processo 
está apto para a assinatura de 
contrato por meio do site www.
empreenderpb.pb.gov.br

Kelly Oliveira
Agência Brasil 

A Receita Federal adotará os procedimentos de 
suspensão do pagamento das parcelas para aqueles 
contribuintes que efetuam o pagamento por meio de 
débito automático em conta-corrente bancária

Foto: Agência Brasil

Números nacionais

A safra de cereais, leguminosas e oleagi-
nosas deve fechar 2020 em 247 milhões de 
toneladas, 2,3% acima da produção de 2019, 
ou seja, 5,5 milhões de toneladas a mais. A 
estimativa de abril, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), é também 0,8% 
maior do que a previsão feita pela pesquisa de 
março (1,9 milhão de toneladas a mais). A área 
colhida deve ser de 64,5 milhões de hectares, ou 
seja, 2% acima da área de 2019 e 0,2% acima 
da previsão de março.

Entre as principais lavouras de grãos do 
país, na comparação com 2019, são esperados 
aumentos de 6,7% na produção de soja (que de-
verá fechar o ano em 121 milhões de toneladas) 
e de 3,5% no arroz (10,6 milhões de toneladas). 
Estimam-se ainda altas de 5,9% na produção de 
sorgo e de 19,4% na produção de trigo.
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Proteção aos filhos
Investigadores da PF avaliam que o conteúdo da gravação de 
reunião com ministros ‘escancara a preocupação do presidente com 
um eventual cerco da Polícia Federal a seus filhos’.  Página 14
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Medida provisória do Governo do Estado beneficia empresas no enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia

Anistia de créditos tributários 
vai ser votada hoje na ALPB

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou ontem, à unanimida-
de, uma medida provisória do 
Governo do Estado que propõe 
remissão e anistia de créditos 
tributários de 2002 a 2020 para 
algumas empresas do Estado.

A matéria está relacionada 
ao período de duração da pande-
mia do coronavírus na Paraíba e 
já está sendo encaminhada para 
apreciação e votação hoje no ple-
nário da Casa. A relatora da MP 
foi a presidente da CCJ, deputada 
Pollyanna Dutra (PSB), que deu 
parecer favorável à sua aprova-
ção, observando que a matéria 
é relevante e de essencial im-
portância para o momento de 
dificuldades em que vive grande 
parte das empresas do Estado.

Segundo Pollyana, a medida 
provisória do governador João 
Azevêdo (Cidadania) regulamen-
ta, via Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária (Confaz), decreto 
já editado no ano de 2002, con-
cedendo benefício fiscal de ICMS 
a algumas empresas. Na época, 
o decreto foi ajuizado por ferir a 
Constituição Federal e terminou 
considerado inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF).

O STF entendeu que a for-
ma pela qual foi concedida a 
isenção seria inconstitucional 
porque precisava passar pelo 
Confaz através da edição de 
uma resolução. Essa resolução 
precisaria ser encaminhada à 
Assembleia, para ser transfor-
mada em lei e, ainda de acordo 
com a decisão do STF, os empre-
sários teriam que pagar o ICMS 
de 2002 a 2020, inclusive com 

juros e correção monetária.
“Diante da nova situação vi-

vida pelo Estado, explicou Pollya-
na, o governo recorreu em defesa 
de uma resolução, pedindo a dis-
pensa total do crédito tributário e 
o perdão de multas, o que foi aco-
lhido pelo Confaz que considerou 
a iniciativa importante para esse 
momento da pandemia. “A medi-
da provisória”, acrescentou ela, “é 
só um ato normativo para que o 
governo não penalize as empre-
sas, para que ele possa anistiar e 
conceder o perdão de multas e a 
dispensa total de 2002 a 2020”, 
completou a deputada.

Consignados
Outra matéria aprovada on-

tem na CCJ está relacionada à 
suspensão dos pagamentos das 
parcelas de empréstimos consig-
nados. Ela é de autoria do depu-
tado estadual Walber Virgolino 
(Patriotas) e o relator foi o depu-
tado Edmilson Soares (Podemos). 
Durante a discussão, na CCJ, a ma-
téria foi acrescida de uma emenda 
apresentada pela deputada Cami-
la Toscano (PSDB).

Pela emenda da parlamen-
tar, os bancos credores dos em-
préstimos consignados não so-
frerão prejuízos, porque apenas 
transportarão para o final dos 
contratos consignados, as par-
celas suspensas que deixarão 
de receber durante o período de 
pandemia que vive o Estado.

“É bem verdade que os ser-
vidores públicos não tiveram 
seus vencimentos afetados nes-
se período de pandemia, mas 
esse é um problema que atinge 
boa parte de parentes que atuam 
em outras atividades, e que cer-
tamente gerou redução de renda 
para a família como um todo”, 
afirmou a deputada.

Ação Parlamentar

Notas & Fatos

Serviços essenciais 
A deputada estadual Pollyanna Dutra (PSB) 
solicitou, por meio do Projeto de Indicação 
366/2020, que seja intensificado o reforço 
policial militar nas proximidades de esta-
belecimentos de serviços essenciais, como 
supermercados e farmácias, com o objetivo 
de evitar uma onda de saques e roubos de 
mercadorias e de assaltos à população. A 
medida tem o objetivo de resguardar a se-
gurança dos paraibanos durante o período 
de calamidade pública.

Reunião da Anatel 
Em ambiente digital e com interação por vi-
deoconferência, o Conselho Diretor da Agên-
cia Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
realiza sua 884ª Reunião nesta quinta-feira 
(14), às 15h. A reunião pode ser acompa-
nhada pelo portal da Agência na internet, 
em transmissão ao vivo, com a possibilidade 
de manifestação remota de interessados. Na 
pauta estão as propostas de edital de licita-
ção para conferência de direitos de explora-
ção de satélites brasileiros e a reavaliação da 
regulamentação relacionada a serviços pú-
blicos de emergência.

Improbidade administrativa 
Ex-prefeito é condenado por improbidade 
administrativa a devolver mais de R$ 20 
mil aos cofres públicos. Ressarcimento in-
tegral do valor de R$ 20.840,93, multa civil 
no valor equivalente ao de 9,375 vezes da 
remuneração percebida à época dos fatos e 
suspensão dos direitos políticos pelo pra-
zo de três anos. Foram essas as penalida-
des aplicadas ao ex-prefeito do município 
de Coremas, Edilson Pereira de Oliveira 
(PDT), em ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público da Paraíba (MPPB).

Punição a banco 
Em ação civil pública ajuizada pelo Núcleo 
de Direitos Humanos da Defensoria Pública 
do Estado da Paraíba (DPE-PB), em Campi-
na Grande, a 1ª Vara Cível da comarca deter-
minou o bloqueio de R$ 1 milhão do Banco 
Itaú, por não comprovar medidas de pre-
venção à disseminação do novo coronavírus, 
ordenadas em decisão liminar. De acordo 
com a decisão, o Banco Itaú deveria orientar 
e controlar o distanciamento mínimo de 1,5 
metro das pessoas que formam filas nas de-
pendências externas das agências.
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A Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscaliza-
ção dos entes Federativos em 
Estado de Calamidade Pública, 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), aprovou o con-
teúdo da ‘Cartilha Orientativa 
dos Planos de Contingência dos 
Municípios Paraibanos’ em que 
foram homologados estados 
de calamidade. Os parlamenta-
res que compõem a comissão 
querem que a Mesa Diretora 
da ALPB dê encaminhamento 
para a impressão e divulgação 
da cartilha. A comissão também 
discutiu critérios e estratégias 
de distribuição de cestas básicas 
do Programa de Apoio do Poder 
Legislativo ao Enfrentamento do 
Coronavírus na Paraíba, aprova-
dos pelos deputados anteontem.

Durante a reunião ordiná-
ria da comissão na manhã de 
ontem, a deputada Estela Be-
zerra (PSB), sugeriu que, na re-
união com o secretário da Saúde 
do Estado, Geraldo Medeiros, 
prevista para acontecer hoje, 
que ele responda um roteiro de 
perguntas elaboradas pelos par-
lamentares, para que seja enca-
minhado à Casa.

“Queremos o diálogo com 
o secretário, mas que ele nos 
responda sobre os respiradores 
adquiridos pelo governo, os exa-
mes e insumos, para que ele nos 
afirme quando chegam, e como 
esse procedimento está sendo 
feito. Também queremos saber 
sobre a segurança dos profissio-

nais de saúde, e quantos já fo-
ram contaminados. Mas quere-
mos por escrito e não só verbal”, 
observou a parlamentar.

A comissão especial foi for-
mada para acompanhar, orien-
tar e fiscalizar as ações implan-
tadas pelo Governo do Estado e 
pelos municípios que decreta-
ram estado de calamidade pú-
blica, em decorrência da pande-
mia do novo coronavírus.

Cestas básicas
À pauta de discussões da 

sessão ordinária da Comissão 
Especial foi acrescentada, em 
caráter extraordinário, a estra-
tégia a ser adotada pelo Legisla-
tivo para a distribuição de cestas 
básicas, que serão adquiridas 
através de recurso aprovado 
pela Assembleia, no Programa 
de Apoio ao Enfrentamento do 
Coronavírus. O presidente da 
Comissão, deputado Buba Ger-
mano (PSB), defendeu que a dis-
tribuição deve ser feita de forma 
proporcional a cada município.

Já o deputado Bosco Car-
neiro (Cidadania), retificou a 
proposta de Buba Germano, 
afirmando que o critério mais 
justo para se alcançar o objeti-
vo é o da população. O primeiro 
critério, segundo ele, é a divisão 
equitativa para que nenhum 
município seja excluído. Já o de-
putado Taciano Diniz (Avante), 
defendeu que todas as regiões 
da Paraíba sejam contempladas 
de forma proporcional. 

Conteúdo de cartilha é 
aprovado em comissão

Eleições 2020

PT de João Pessoa aprova candidatura 
própria a prefeito da capital paraibana

“Temos tempo demais 
para decidir isso. Nome é o que 
não falta no partido”. A afirma-
ção partiu ontem da presiden-
te do PT em João Pessoa, Giu-
célia Figueiredo, ao comentar 
a decisão tomada anteontem à 
noite pelo diretório de fechar 
questão pelo lançamento de 
candidatura própria nas próxi-
mas eleições.

Ela iniciou a relação com 
os nomes do ex-deputado fede-
ral e secretário de Agricultura 
Familiar do Estado, Luiz Couto, 
e do deputado estadual Anísio 
Maia, mas explicou que prefe-
ria deixar esse tema para o mo-
mento das convenções e das 
definições de chapas em julho 
próximo.

A decisão do PT, ocorrida 
durante reunião virtual que se 
prolongou até as 23h da segun-
da-feira (11), justificada em 
nota divulgada pela própria 
presidente, Giucélia Figueiredo 
justifica que o posicionamento 
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da legenda em João Pessoa se-
gue uma orientação da direção 
nacional do partido que tem 
esse posicionamento para to-
das as capitais e maiores cida-
des do país.

O PT da capital também 
acredita que o momento na 
verdade é de dedicação de to-

dos no combate à pandemia do 
coronavírus, mas ressaltando 
ao mesmo tempo que os prepa-
rativos das legendas e pré-can-
didatos podem acontecer aos 
trabalhos e às ações e defesa da 
saúde da população.

No campo específico de 
disputa e de projeção de alian-

ças, a nota do Partido dos Tra-
balhadores de João Pessoa tam-
bém tenta deixar claro que a 
meta principal de todos os seg-
mentos progressistas da socie-
dade e da população deve ser 
no sentido de derrotar tudo o 
que participa e representa hoje 
o bolsonarismo no Brasil.

Giucélia Figueiredo, presidente do diretório municipal do PT, garante que não faltam nomes de candidatos dentro do partido

Foto: Divulgação

Justiça & Adjacências

Defesa da educação 
Um grupo de trabalho formado por defenso-
res públicos atuantes em comarcas do inte-
rior e em João Pessoa foi formado no último 
dia 6, durante reunião por videoconferência, 
para planejar ações em defesa da educação e 
da igualdade de oportunidades. Preocupado 
com os contrastes do acesso à educação no 
Estado e em todo o país, o grupo de trabalho 
terá como primeira ação o lançamento de 
uma campanha de conscientização sobre as 
diferentes realidades entre os estudantes. A 
campanha está em desenvolvimento e deverá 
ser lançada esta semana.

Recomendação a Campina 
O Ministério Público da Paraíba (MPPB), 
o Ministério Público Federal (MPF) e o 
Ministérios Público do Trabalho (MPT) 
expediram recomendação ao município 
de Campina Grande para que se abstenha 
de editar atos normativos menos restriti-
vos do que os estaduais, no que concerne 
às medidas de distanciamento social, em 
consonância com as normas da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) e do Ministé-
rio da Saúde. Foi recomendado ainda que 
órgãos municipais como o Procon, Vigilân-
cia Sanitária e Guarda Municipal intensifi-
quem a fiscalização do isolamento social.
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Vídeo indica que ‘perseguição’ à 
família teria causado troca na PF
Registro de reunião ministerial citada por Moro mostra preocupação do presidente com susposto cerco da Polícia Federal

A gravação da reunião 
ministerial do dia 22 de abril - 
citada pelo ex-ministro da Jus-
tiça Sérgio Moro como ocasião 
em que o presidente Jair Bol-
sonaro teria ameçado trocar 
o comando da Polícia Federal 
no Rio de Janeiro - foi exibida 
ontem a um restrito grupo de 
pessoas autorizadas pelo mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal Celso de Mello, relator 
do inquérito sobre a suposta 
tentativa de interferência polí-
tica do presidente na PF. A exi-
bição foi realizada no Instituto 
Nacional de Criminalística da 
corporação em Brasília, ‘em 
ato único’ - conforme determi-
nado por Celso de Mello - com 
participação de Moro, inte-
grantes da Advocacia-Geral da 
União e procuradores e inves-
tigadores que acompanham o 
caso.

Investigadores avaliam 
que o conteúdo da gravação 
‘escancara a preocupação do 
presidente com um eventual 
cerco da Polícia Federal a seus 
filhos’ e que Jair Bolsonaro 
‘justificou a necessidade de 
trocar o superintendente da 
corporação no Rio de Janeiro à 
defesa de seus próprios filhos’ 
alegando que sua família esta-
ria sendo ‘perseguida’.

Fontes ouvidas pela 
Agência Estado dizem que, 
durante o encontro, Bolso-
naro justificou a necessidade 
de trocar o superintendente 
da PF no Rio à defesa de seus 
próprios filhos, alegando que 
sua família estaria sendo per-
seguida. E se não conseguisse 
isso, substituiria o diretor-ge-
ral da PF e o próprio ministro 
da Justiça, Sérgio Moro.

Sigilo
O senador Randolfe Ro-

drigues (Rede-AP) apresentou 
pedido ao ministro Celso de 
Mello, decano do STF e relator 
do inquérito sobre interferên-
cias na Polícia Federal, pela li-
beração da íntegra da reunião 
ministerial. Ele alegou que o 
caso se trata de investigação 
de maior relevo para a Repú-
blica e que a rápida solução 
da controvérsia envolvendo as 
declarações de Moro contra o 
presidente é imperiosa para a 
pacificação social.

Ministros
A gravação também re-

gistra o ministro da Educação 
Abraham Weintraub dizendo 
‘que todos tinham que ir para 
a cadeia, começando pelos mi-
nistros do STF’ e a ministra da 
Mulher, Família e Direitos Hu-
manos Damares Alves defen-
dendo a prisão de governado-
res e prefeitos, indicam fontes 
que assistiram à peça.

Também na reunião, Bol-
sonaro chamou o governador 
de São Paulo, João Dória, de 
‘bosta’ e pessoas do governo 
do Rio de Janeiro de ‘estrume’.

Respostas
A ministra Damares Al-

ves, por meio de sua assesso-
ria, disse que pediu a punição 
de prefeitos e governadores 
no contexto de desvios de in-
sumos durante a pandemia e 
violação de direitos. Procura-
da, a assessoria de comunica-
ção do Ministério da Educação 
informou que Weintraub não 
vai se manifestar.

Agência Estado

Agência Brasil

Na América Latina e no 
Caribe, estimativas mostram 
que a pobreza pode chegar a 
atingir 215 milhões de pesso-
as em 2020, um aumento de 
quase 30 milhões de pessoas 
em relação a 2019, segundo 
dados da Comissão Econômi-
ca para América Latina e Cari-
be (Cepal). Como alternativas 
para o enfrentamento aos 
efeitos sociais da doença, a Ce-
pal propõe a criação de uma 
renda básica de emergência 
por seis meses para as popu-
lações mais vulneráveis, além 
de outras medidas de mitiga-
ção destes impactos.

Alícia Bárcena, secretária 
executiva da Cepal, divulgou 
ontem o 3º informe da insti-

tuição sobre as consequências 
da pandemia da covid - 19 
na região. O documento, in-
titulado “O desafio social em 
tempos de coronavírus”, traz 
dados e análises sobre a fragi-
lidade da América Latina e do 
Caribe diante da doença.

Segundo as estimativas 
do órgão, ligado às Nações 
Unidas, a região passaria de 
30,3% de pessoas em situa-
ção de pobreza em 2019 para 
34,7% em 2020, caso não se-
jam tomadas medidas econô-
micas de redução dos danos. 
Ou seja, a região passará de 
186 milhões de pessoas para 
quase 215 milhões de pessoas 
na pobreza.

Para Bárcena, a proposta 
mais importante da Comis-
são para o atual momento é a 

criação de uma renda básica 
emergencial (ingresso bási-
co emergencial - IBE, em es-
panhol), durante seis meses, 
para 215 milhões de pessoas 
em situação de pobreza. A aju-
da consistiria em 143 dólares, 
alcançando 34,7% da popula-
ção da região.

Segundo o documento, o 
investimento necessário para 
garantir o ingresso básico cus-
taria aos governos um aporte 
de 3,4% do PIB. Atualmente, 
os governos têm injetado o 
equivalente a 0,7% do PIB em 
ajudas e apoio às populações 
mais vulneráveis.

Bárcena afirma que, ape-
nas em evasões fiscais e sone-
gação de impostos, são consu-
midos cerca de 6,3% do PIB 
regional. 

Cepal propõe seis meses de
renda para os mais pobres 

Aliança com o Planalto

Centrão pressiona governo
por mais gastos públicos
Agência Estado

Mais novo aliado do 
presidente Jair Bolsonaro, 
o bloco de partidos cha-
mado de Centrão quer um 
governo mais “gastador” e 
promete pressionar a equi-
pe econômica para abrir os 
cofres por meio de propos-
tas no Congresso. A ala po-
lítica do governo reconhece 
que precisará fazer acenos e 
conceder vitórias aos parla-
mentares para consolidar a 
aliança.

A ordem até o momen-
to, no entanto, é evitar uma 
“flexibilização radical” que 
coloque em xeque a agen-
da liberal e de austeridade 
do ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Um “cavalo 
de pau” na economia neste 
momento poderia significar 
o desembarque de Guedes, 
o que só arranharia a ima-

gem do governo Bolsona-
ro enquanto o presidente 
ainda busca sobreviver às 
crises econômica e política 
deflagradas pela pandemia 
do novo coronavírus e pe-
las acusações de tentativa 
de interferência na Polícia 
Federal.

Nas últimas semanas, 
Guedes recebeu em dife-
rentes ocasiões o respal-
do público do presidente 
após ter entrado na mira 
do “fogo amigo” por insis-
tir no discurso de manu-
tenção da política de ajus-
te fiscal na fase pós-crise. 
Mas o Centrão, fortalecido 
por Bolsonaro, que preci-
sa do apoio do grupo para 
escapar de um eventual 
processo de impeachment, 
deve continuar buscando a 
aprovação de medidas de 
seu interesse no Congres-
so, ainda que isso signifi-

que entrar em embate com 
Guedes.

Técnicos da área eco-
nômica reconhecem que o 
ingresso do Centrão na base 
do governo pode acabar 
abrindo a porteira para gas-
tos que, em tese, nem cabe-
riam no Orçamento. Alguns 
focos de atuação do bloco de 
partidos têm sido as tenta-
tivas de tornar permanente 
o auxílio emergencial de R$ 
600 a informais e de ampliar 
o valor do benefício pago a 
empregados com carteira 
assinada afetados por redu-
ção de jornada e salário ou 
suspensão de contratos.

Guedes, por sua vez, 
voltou a se aproximar do 
presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), com 
quem havia rompido por 
divergências na votação do 
projeto de socorro a estados 
e municípios. 

Bolsonaro teria relacionado necessidade de trocar superintendente da PF no Rio de Janeiro à defesa dos próprios filhos

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020/SEAD

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ 20/05/2020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que,  nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações posteriores,  Decreto Estadual nº 34.986 de 14 de maio de 2014,   Decreto 
Estadual nº 40.134 de 20 de março de 2020, alterações posteriores, Lei Federal nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020 e demais normas legais federais e estaduais vigentes, realizará  CHAMADA 
PÚBLICA para Registro de Preços, por DISPENSA DE LICITAÇÃO,  destinado ao enfrentamento 
do Coronavírus – COVID-19 do objeto a seguir descrito:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, destinado a HOSPITAIS DA 
REDE PÚBLICA ESTADUAL, conforme especificações constantes do Edital e anexos.

Maiores informações, inclusive o acesso ao Edital, poderão ser obtidas através dos sites www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/legislacao-covid-19, e 
pelo e-mail  cplseadpb@centraldecompras.pb.gov.br  . A Comissão Permanente de Licitação está 
localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, 
João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

                                                                                                          João Pessoa, 12 de maio de 2020.
Sandra Regina Oliveira dos Santos

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A Câmara dos Depu-
tados aprovou ontem, por 
unanimidade em votação 
simbólica, a extinção do 
Fundo de Reservas Mone-
tárias (FRM) administrado 
pelo Banco Central (BC) e 
o repasse de seus recursos, 
cujo valor é estimado em 
R$ 8,6 bilhões para a Conta 
Única da União e será usado 
no combate à pandemia do 
novo coronavírus. Pela pro-
posta, os valores deverão 
ser usados por estados e 
municípios para a aquisição 
de materiais de prevenção à 
propagação do novo coro-
navírus. 

A extinção do FRM foi 
proposta pelo Governo Fe-
deral com a Medida Provi-
sória (MP) 909/19. O texto 
agora segue para análise do 
Senado. Se a proposta não 
for votada até o dia 18 de 
maio, perderá a validade.

O texto encaminhado 
pelo Executivo determina 
que os valores do fundo 
deveriam ser usados para 
o pagamento da dívida pú-
blica federal, para ajudar no 
cumprimento da Regra de 
Ouro em 2020.

Os deputados aprova-
ram o substitutivo do rela-
tor, deputado Luiz Miranda 
(DEM-DF), que prevê que os 
recursos sejam distribuídos 
na proporção de 50% para 
os estados e o Distrito Fede-
ral e de 50% para os muni-
cípios, de acordo com regras 
a serem estipuladas pelo 
Poder Executivo, que “deve-
rá considerar, ainda que não 
exclusivamente, o número 
de casos observados de co-
vid-19 em cada ente da Fe-
deração.”

O texto determina ain-
da que os valores só serão 
repassados aos entes que 
apresentarem um protoco-
lo de atendimento e demais 
regras estabelecidas pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Ao apresentar o relató-
rio, o deputado argumentou 
que na época de edição da 
MP ainda não havia a pan-
demia do novo coronavírus 
e que os recursos, agora, 
são mais necessários para 
a Saúde. “Estamos pegando 
R$ 8,6 bilhões e colocando à 
disposição da Saúde, com o 
objetivo de atender os esta-
dos e municípios que estão 
respeitando a OMS para sal-
var vidas”, disse Miranda.

Câmara libera R$ 8,6 bi 
para combater covid-19

Mais de 70 mil militares 
receberam o auxílio emer-
gencial de R$ 600 destinado a 
trabalhadores informais du-
rante a pandemia do novo co-
ronavírus. A informação é dos 
ministérios da Cidadania e da 
Defesa. Em nota, as pastas re-
forçaram que os Comandos 
das Forças Armadas apuram 
“possíveis irregularidades” 
no processo.

“Os Ministérios da Defe-
sa (MD) e da Cidadania (MC) 
informam que, dos quase 1,8 
milhão de CPFs constantes da 
base de dados do MD, 4,17% 
(73.242) receberam o auxílio 
emergencial concedido pelo 
Governo Federal. Isso inclui 
militares (ativos e inativos, 
de carreira e temporários), 
pensionistas, dependentes e 
anistiados”, diz o texto.

Ainda de acordo com o 

governo, as Forças Armadas 
apuram “individualmente 
cada caso” e “os valores rece-
bidos indevidamente serão 
restituídos”. Segundo os cri-
térios para o recebimento do 
auxílio emergencial, o bene-
ficiário não pode ter empre-
go formal ativo, o que inclui 
“todos os agentes públicos, 
independentemente da re-
lação jurídica, inclusive os 
ocupantes de cargo ou função 
temporários ou de cargo em 
comissão de livre nomeação 
e exoneração e os titulares de 
mandato eletivo”.

Além disso, para rece-
ber o benefício o trabalha-
dor precisa ter renda mensal 
de até meio salário mínimo 
por pessoa (R$ 522,50) e ter 
renda mensal até 3 salários 
mínimos (R$ 3.135) por fa-
mília. O beneficiário também 
não pode ter recebido rendi-
mentos tributáveis acima de 
R$ 28.559,70 em 2018. 

Auxílio de R$ 600 foi 
pago a 70 mil militares

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Julia Lindner
Agência Estado
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Estudo da Universidade do Paraná mostra os cenários para a volta das atividades esportivas durante a pandemia

Jogos com torcida só devem
acontecer após uma vacina

O Centro de Pesquisa em 
Esporte, Lazer e Sociedade 
(CEPELS), da UFPR, e a Secre-
taria Nacional de Esporte de 
Alto Rendimento (SNEAR), 
do Ministério da Cidadania, 
divulgaram, na última segun-
da-feira, o primeiro material 
sobre esportes na pandemia 
que é amparado com evidên-
cias científicas. O documento 
Recomendações e Orientações 
Gerais para o Esporte Brasi-
leiro frente à covid-19 aponta 
quatro cenários que o esporte 
brasileiro deve enfrentar nos 
próximos meses, incluindo a 
volta das competições nacio-
nais – que só deve acontecer 
quando existir vacina contra o 
novo coronavírus.

O documento, que é assi-
nado pelo professor Fernando 
Mezzadri e pelo coordenador 
da comissão de integridade 
da Federação Paulista de Fute-
bol Paulo Schimitt, indica que 
no atual momento brasileiro, 
onde a orientação é manter o 
isolamento social, as únicas 
práticas esportivas liberadas 
devem ser aquelas em que não 
há contato físico.

O relatório ressalta que 
“as atividades devem se limi-
tar em práticas como cami-
nhada, ciclismo, corrida, yoga, 
alongamentos, entre outras, 
sempre evitando qualquer 
forma de aglomeração ou de 
incentivo à circulação de pes-
soas”. Ou seja, no momento 
não é indicado a volta de com-
petições como o futebol.

Segundo Fernando Mez-
zadri, a volta dos treinos nor-
mais e de competições não de-
vem acontecer agora e ainda 
afirmou que no atual estágio 

da pandemia no Brasil é muito 
precipitado retornar os cam-
peonatos.  O relatório indica 
quatro cenários para o esporte 
no momento da pandemia. O 
primeiro cenário é o que vive-
mos agora: isolamento social.

Esportes individuais
O segundo cenário seria 

da volta de algumas atividades 
autorizadas pelas autoridades 
de saúde e com comprovação 
científica, respeitando algu-
mas normas, como, por exem-
plo utilização de máscaras pela 
equipe técnica.

Além disso, continuariam 
liberados somente esportes 
em que os participantes não 
tenham contato físico, como 
hipismo, tiro esportivo e atle-
tismo – exceto revezamento. 
Outras normas que devem ser 
seguidas nesse cenário é a de 
manter distância de pelo me-
nos um metro, não comparti-
lhar equipamentos e portões 
fechados, ou seja, sem torcida 
e sem aglomeração de pessoas.

Futebol sem torcida
Somente no terceiro ce-

nário que os treinamentos de 
equipes coletivas, como fute-
bol, voltariam a ser aceitas. 
Segundo o relatório, é nesse 
momento que academias po-
deriam voltar a abrir, desde 
que respeitassem as normas 
de manter uma pequena dis-
tância entre as pessoas, ofe-
recer álcool 70%, álcool gel e 
disponibilizar sabonete e pa-
pel toalha para higienização 
das mãos.

As competições também 
poderiam ser retomadas, no 
entanto, sem a presença de 
torcidas, para não gerar aglo-
meração de pessoas. Assim 
como no segundo cenário, co-
missões técnicas devem obri-
gatoriamente fazer o uso de 
máscaras e o compartilhamen-
to de equipamentos continua 
sendo totalmente proibido.

Mezzadri evidenciou que 
esse cenário não deve aconte-
cer em curto prazo. “Gestores 
públicos, da iniciativa privada, 

atletas e espectadores terão 
que compreender o atual mo-
mento. Sabemos que as com-
petições não devem começar 
agora, não podemos ter conta-
to físico e a grande maioria das 
modalidades esportiva requer 
esse contato”, comentou.

Estádios com torcida
O quarto – e último 

– cenário seria da volta a 
normalidade, com todos as 
competições acontecendo e 
torcidas no estádio. No en-
tanto, o documento afirma 
que isso só será possível 
quando houver um medica-
mento eficaz ou uma vacina 
que proteja os atletas e es-
pectadores.

No momento, as pesqui-
sas mais avançadas para va-
cina contra a covid-19 são da 
Universidade de Oxford e da 
empresa Pfizer e a projeção 
é que elas estejam prontas 
em dezembro. Ou seja, fute-
bol com torcida deve aconte-
cer apenas em 2021.

Torcedores.com

O futebol brasileiro movimenta bilhões de 
reais, sendo o maior entretenimento de nosso povo, 
seja no meio ou fim de semana com jogos nos mais 
diversos recantos, festa no interior e na capital. 
Para alguns, uma válvula de escape para esquecer, 
nem que seja por 90 minutos, os problenas do coti-
diano, porém, para a maioria, um grande lazer que 
move paixões. Um estado de extase para o torcedor.

Mas, os estádios estão fechados e sem data para 
abertura. A cada dia que passa, os efeitos da pande-
mia do coronavírus vão devastando a economia e o 
futebol não é exceção. Quantos clubes vão sobrevi-
ver? Quantos atletas já estão e ficarão desemprega-
dos? Perguntas ainda sem resposta, mas com pers-
pectivas sombrias, principalmente para os clubes 
de menor porte, notadamente com jogadores assa-
lariados, esta a maior parcela do futebol brasileiro.

A redução de salários já é uma realidade para 
os clubes que ainda podem pagar alguma coisa, 
como também o comprometimento de receitas. O 
problema a gente sabe que é global, mas trazendo 
para a nossa realidade é ainda mais desolador, mes-
mo para o “trio de ferro” de nosso futebol (Botafo-
go, Campinense e Treze), sem falar nos demais que 
praticamente só disputam o Estadual.

E os atletas: como estão sobrevivendo? A aju-
da vinda da CBF veio diretamente para os clubes 
disputantes de competições nacionais - por aqui 
são quatro - e como ficam os demais. A federação 
ainda abdicou de sua cota para doar alguma coisa, 
mas longe das necessidades dos seis clubes restan-
tes. É uma situação crítica, desoladora e com efeitos 
cruéis com o passar dos dias. Os governos federal, 
estadual e municipal não têm condição, no momen-
to, de irrigar os cofres dos clubes. É esperar passar a 
pandemia para calcular os imensos prejuízos.

Qual o futuro de
nosso futebol?

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Não adianta falar que retorna em junho. 
Os números, dia a dia apresentados, 
mostram que estamos atingindo o pico 
da pandemia e mesmo quando bai-
xarem, o futebol e os shows serão os 
últimos eventos a retornar às suas ati-
vidades. Não dá para se espelhar com 
a Europa. A realidade de lá é outra. A 
gente escuta bobagens por aqui sobre o 
retorno do futebol sem público a partir 
do próximo mês, mas a insegurança 
ainda é grande. Psicologicamente tem 
muitos atletas e integrantes de comissão 
técnica abalados e temendo ser vítima de 
uma volta antecipada. O momento não é 
de estipular a data da volta, mas sim de 
ficar atento às recomendações sanitárias.

E quando volta?

Fifa I
A Fifa está mudan-
do algumas de suas 
competições previstas 
para esta tempora-
da, passando todas 
para 2021. A Copa do 
Mundo Feminina Sub-
20, no Panamá, será 
disputada de 20 de 
janeiro a 6 de fevereiro 
de 2021.

Fifa II
Já a Copa do Mundo 
Feminina Sub-17, na 
Índia,vai acontecer de 
17 de fevereiro a 7 
de março de 2021 e 
a Copa do Mundo de 
Futsal, na Lituânia, de 
12 de setembro a 3 de 
outubro de 2021. Tudo 
por conta da pandemia 
do coronavírus.

Ainda não é hora de voltar a praticar exercícios 
em academias. O risco segue altíssimo nesse am-
biente, onde as pessoas respiram praticamente umas 
em cima das outras, sem nenhum distanciamento, 
mesmo com toda a higienização. Exercícios devem 
continuar sendo feitos em casa,  bem mais seguros, 
de acordo com as orientações dos órgãos de saúde.

Nada de academia

Estádio com muito torcedores, uma imagem que só poderá ser repetida quando houver vacina contra o vírus

Foto: Divulgação

A Ferrari e o piloto ale-
mão Sebastian Vettel anun-
ciaram, ontem, o fim da 
longa parceria estabelecida 
entre ambos na Fórmula 1. 
As duas partes divulgaram 
comunicado em que ofi-
cializam a permanência do 
tetracampeão na escuderia 
italiana somente até o fim 
deste ano. Com contrato 
válido somente até dezem-
bro, Vettel não vai renovar 
o vínculo e ainda não divul-
gou qual será o seu destino 
em 2021.

Vettel chegou à escu-
deria italiana no início de 
2015 após quatro títulos 
pela Red Bull. Pela Ferrari 
as duas melhores tempora-
das foram em 2017 e 2018, 
com dois vice-campeona-
tos. “O time e eu decidimos 
que não há mais desejo co-
mum para permanecermos 
juntos para depois do fim 
desta temporada. Proble-
mas financeiros não tive-
ram parte nesta decisão em 
conjunto”, disse o piloto.

O alemão agradeceu 
ao carinho da torcida e 
prometeu que durante os 
próximos meses do ano 
vai se dedicar à escuderia, 
assim como pensar no fu-
turo. “É preciso usar a ima-
ginação e criar uma nova 
abordagem própria para 
uma situação que mudou. 
Eu mesmo reservarei o 
tempo necessário para re-
fletir sobre o que realmen-
te importa quando se trata 
do meu futuro”, comentou. 
“Meu objetivo imediato é 
terminar minha longa tem-

porada com a Ferrari, na 
esperança de compartilhar 
mais alguns momentos bo-
nitos juntos”, completou.

Pela Ferrari, o piloto 
conquistou 14 vitórias e 
12 pole positions. A tem-
porada de 2019 foi a pior 
de Vettel pela Ferrari, ao 
ter encerrado a tempora-
da com a quinta posição e 
atrás do companheiro de 
equipe, o monegasco Char-
les Leclerc. Os dois, inclu-
sive, tiveram uma série de 
desentendimentos ao lon-
go do ano. Um dos momen-

tos mais tensos foi a batida 
entre ambos durante o GP 
do Brasil, quando ambos 
abandonaram a prova.

A escuderia italiana não 
indicou ainda qual será o 
substituto de Vettel. O che-
fe da Ferrari, Matia Binotto, 
reiterou que a decisão de 
não renovar o contrato com 
o piloto partiu de um con-
senso. “Não houve nenhuma 
razão específica que levou a 
essa decisão, além da crença 
comum e amigável de que 
tinha chegado a hora de se-
guirmos caminhos separa-
dos para alcançar nossos 
objetivos”, explicou.

Como por causa da 
pandemia do novo corona-
vírus a temporada 2020 só 
tem a previsão de começar 
em julho, Binotto diz torcer 
para que seja um campeo-
nato memorável. “Ainda não 
conseguimos conquistar um 
título mundial juntos, o que 
seria um quinto para ele, 
mas acreditamos que ainda 
podemos tirar muito pro-
veito desta temporada inco-
mum de 2020”, comentou.Vettel chegou à Ferrari no início de 2015 após quatro títulos pela Red Bull

Fórmula-1

Ferrari e Vettel anunciam o fim do
casamento após a temporada 2020

Foto: FIA/Divulgação

Agência Estado



UNIÃO  A16
Esportes

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato
João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de maio de 2020

Sem futebol, o Botafogo 
já perdeu 30% dos sócios
Receitas no clube seguem caindo, forçando a diretoria a não ter pressa em relação ao anúncio do novo técnico

O aumento dos casos e 
mortes provocadas pela co-
vid-19 provoca uma incerte-
za em relação ao retorno do 
futebol, e quanto mais tarde 
for esta volta, maior será o 
prejuízo financeiro dos clu-
bes. O clube, assim como 
todos os outros do país, teve 
uma queda nas receitas, jun-
to a patrocinadores e tam-
bém no quadro de sócios. 
Segundo o assessor da presi-
dência, George Dias, a queda 
no número de sócios-tor-
cedores foi da ordem de 30 
por cento, o que representa 
aproximadamente uma per-
da de quase 700 sócios.

“Infelizmente as recei-
tas todas estão diminuindo 
e as despesas não. Nós sabe-
mos que muitos torcedores 
perderam seus empregos e 
a situação está muito difí-
cil. Mas temos que elogiar 
os outros 70 por cento que 
ainda estão fiéis com o clu-
be neste momento de difi-
culdade. Nós temos até uma 
campanha que os sócios te-
rão direito a 15 meses e não 
12 meses, como antes, para 
compensar estes 3 meses 
sem futebol. Eu acredito que 
assim que voltar o futebol, 
teremos o aumento de nosso 
quadro de sócios”, afirmou.

A situação financeira 
realmente começa a preo-
cupar o Botafogo, que é um 

clube muito organizado no 
setor e não tem dívidas. O 
clube precisou fazer um 
acordo para a diminuição 
dos salários dos jogadores e 
funcionários do clube e, mes-
mo assim, o equilíbrio finan-
ceiro corre perigo, caso se 
prolongue mais esta pande-
mia do coronavírus. A dire-
toria já começa a segurar as 
despesas, aguardando com 
muita expectativa a definição 

em relação a continuação do 
Campeonato Paraibano.

“Nós estamos atentos 
e enxugando ao máximo a 
aplicação dos recursos. Nada 
de investimento neste mo-
mento, até que se tenha uma 
definição do calendário. Não 
sabemos como estaremos, 
financeiramente falando, nos 
próximos dias, ou meses”, 
afirmou o presidente do clu-
be, Sérgio Meira.

Esta situação fez com 
que o Botafogo recuasse na 
intenção de anunciar um 
novo técnico, como havia 
prometido para o início des-
ta semana, mesmo o clube já 
tendo uma negociação bem 
adiantada.

“Não podemos dar um 
passo no escuro. Imagina se 
optarmos por um profissio-
nal mais cascudo, que tenha 
um salário maior, e depois o 

clube entre em uma situação 
difícil e não possa mais arcar 
com o compromisso acer-
tado. Ou do contrário, nós 
investirmos em um menos 
experiente, com um salário 
menor, e depois descobrimos 
que tínhamos condições de 
ter investido mais numa co-
missão técnica. Para evitar 
isto, preferimos aguardar 
com paciência a definição da 
volta do futebol, para então 

fechar um contrato”, justifi-
cou o presidente.

Até lá, o Botafogo não 
pretende contratar também 
ou dispensar atletas. O novo 
técnico vai ainda analisar o 
elenco para ver quem deverá 
permanecer, e quais as posi-
ções que o clube tem deficiên-
cia para fazer novas contra-
tações. Esta semana, o clube 
ganhou um reforço, com a 
volta do atacante Maicon 
Aquino. Ele estava empres-
tado a Penapolense de São 
Paulo, acabou o contrato lá e 
retornou ao Belo. O contrato 
dele com o clube vai até o dia 
30 de outubro e passou a ser 
mais uma opção de ataque 
para os próximos jogos Já o 
vice-presidente de futebol do 
Botafogo, Ariano Wanderley, 
está pessimista em relação 
ao retorno das competições, 
segundo ele, não há ainda a 
mínima condição de retorno 
de atividades como jogos de 
futebol e shows.

“São atividades que 
provocam grandes aglome-
rações e serão as últimas 
a serem permitidas pelas 
autoridades de saúde. Nós 
ainda não atingimos o pico 
desta doença, para começar 
a descer a curva. A situação 
é muito grave e não vejo a 
mínima chance de recome-
ço das atividades do futebol. 
Acredito até que a situação 
só voltará à normalidade 
após o mês de agosto”, afir-
mou o dirigente.

Foto: TVTorcedor

A pandemia do coronavírus tem 
afetado o bolso do sócio-torcedor  
de todo o Brasil e o Botafogo-PB 
não chega a ser uma exceção

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A Liga Brasil Futebol 
Americano (Liga BFA) orga-
nizada pela Confederação 
Brasileira de Futebol Ameri-
cano (CBFA) não possui mais 
previsão para ser iniciada 
em 2020 e o João Pessoa 
Espectros, atual campeão 
da disputa – tendo no ano 
passado vencido a disputa 
pela segunda oportunidade 
depois de erguer o troféu em 
2015 – busca sobreviver em 
meio às dificuldades geradas 
pela pandemia da covid-19 e 
pode, segundo seu presiden-
te, optar por não participar 
da competição este ano.

A data anteriormente 
prevista para o começo do 
campeonato, já após a pa-
ralisação das atividades por 
conta do novo coronavírus, 
era o mês de julho. No entan-
to, com a continuidade do 
crescimentos dos casos da 
doença no Brasil, a CBFA op-
tou por adiar a disputa por 
prazo indeterminado. Além 
dessa decisão, a entidade, 
em comum acordo com os 
integrantes Liga BFA, defi-
niu que, caso algum time não 
possa mais participar da liga 
em 2020, essa equipe não 
sofrerá punições para a tem-
porada de 2021.

Para a edição deste 
ano, a Liga BFA passará por 
mudanças em seu modo de 
disputa para se adequar à 
nova realidade. Diante dis-
so, a CBFA informou que 
adotará um novo formato 

que ainda não foi definido. 
Um novo modo de disputa 
só será elaborada quando 
a situação sanitária do país 
começar a apresentar um 
quadro de melhora e hou-
ver a possibilidade de pre-
visão para o retorno das ati-
vidades esportivas. 

Diante desse cenário 
de incertezas, o João Pessoa 
Espectros já estava anteci-
pando a possibilidade do 
adiamento com data inde-
terminada e, por isso, a de-
finição não trouxe grandes 
mudanças para a realidade 
que a equipe já estava con-
vivendo ao longo dos últi-
mos meses. Segundo Diego 

Martins, presidente dos Es-
pectros, será preciso aguar-
dar pela diminuição da cur-
va de contágio da doença 
para que qualquer encami-
nhamento seja tomado pelo 
time e pela Liga BFA.

“Nós já estávamos tra-
balhando com essa possibi-
lidade, pois é um momento 
muito específico no país. 
Mantivemos nesse perío-
do conversas constantes 
entre as equipes e a Liga e 
vínhamos debatendo sobre 
os problemas que a crise do 
coronavírus vinha criando 
no futebol americano do 
Brasil. Para nós, o que resta 
é aguardar em quanto tem-

po a curva de contaminação 
vai começar a diminuir e 
tentar observar se, quando 
isso ocorrer, ainda haverá 
viabilidade para uma com-
petição em 2020”, comen-
tou o dirigente.

Diego Martins ainda 
elogiou a decisão tomada e 
ressaltou a compreensão da 
CBFA com relação às dificul-
dades que o esporte passa 
no país e a necessidade das 
equipes em se reorganiza-
rem nesse momento com-
plexo. Ele também comentou 
que não há como garantir 
que a competição realmente 
irá ocorrer, mas reforçou que 
a decisão de não punição das 

equipes, em caso de desis-
tência da participação esse 
ano, pode viabilizar um mo-
delo diferente e mais curto 
de disputa para que o calen-
dário não fique em branco.

“Acho que a CBFA mar-
cou pontos importantes com 
essa decisão dentro da Liga. 
Cada time possui uma rea-
lidade muito específica e o 
futebol americano do Brasil 
ainda está tomando forma. 
Diante disso, acredito que 
qualquer ação de imposição, 
nesse momento, pode trazer 
malefícios para vários times 
no país e prejudicar o espor-
te ainda mais”, afirmou.

Diante das possibilida-

de abertas pela decisão da 
CBFA, o Espectros passou a 
cogitar ser uma das equipes 
a não disputar a competição, 
caso ela realmente ocorra. 
Atual campeão da disputa, 
sem o time paraibano a Liga 
perderia, além da possibi-
lidade de defesa do título, 
uma das mais tradicionais e 
constantes equipes do país. 
Da mesma forma, o prejuízo 
esportivo para o time parai-
bano seria grande. Por isso, 
Diego Martins garante que a 
equipe trabalhará para evi-
tar que isso ocorra, mas o di-
rigente não descartou a pos-
sibilidade, pois segundo ele, 
a equipe de João Pessoa não 
adotará medidas que pos-
sam afetar em médio e longo 
prazo a sua organização.

“Não é nosso desejo que 
isso ocorra, mas essa é uma 
possibilidade. Hoje o Espec-
tros é uma equipe com cus-
tos relativamente altos e não 
adianta a gente tentar forçar 
a realização de uma tempo-
rada de qualquer maneira e 
diante disso não conseguir 
desempenhar um papel con-
dizente com a história do 
nosso time. A verdade é que 
a única solução real é o fim 
dessa pandemia o mais rá-
pido possível, mas isso não 
depende de nós. Só quando 
tivermos condições de en-
xergar um cenário mais cla-
ro é que poderemos voltar a 
buscar possíveis patrocina-
dores e apoios para tentar 
viabilizar o ano de 2020 e aí 
decidir qual caminho adota-
remos”, explicou Diego.

Espectros pode não disputar competição este ano

Foto: Anderson Silva/Espectros

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Diego Martins está muito preo-
cupado com o Espectros e não 
consegue enxergar um cenário 
bom após a pandemia



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2020, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) CASAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO COM RECURSOS DA 
FUNASA, NA CIDADE DE ARARUNA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 390.977,59. Fica des-
de já, o licitante vencedor convocado para no prazo legal, comparecer no setor competente para 
assinatura do respectivo contrato.

Araruna - PB, 12 de maio de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 07 ao Contrato 00160/2018 decorrente do TOMADA DE 
PREÇOS00002/2018. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e MELO CONSTRUÇÕES, CNPJ 
nº 26.542.655/0001-85OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 
65, I, b, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco 
Batista de Albuquerque e Italo Melo Clementino. DATA DA ASSINATURA:12/05/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 30/2020, que objetiva: Aquisições de ma-
teriais hidráulicos diversos até dezembro de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 81.292,55; MAYARA DA SILVA 
ALVES - R$ 92.786,03; ZILMA LIMA DA SILVA - ME - R$ 59.014,63. Ficam as empresas vence-
doras do certame convocadas para as assinaturas dos respectivos termos de contratos, conforme 
instrumento convocatório.

Araçagi - PB, 11 de Maio de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 29/2020, que objetiva: Aquisições de materiais 
elétricos diversos, exercício 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: GOIÁS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI - R$ 578,50; JSA CO-
MERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 160.841,75; L.A.D COM. E SERVIÇOS EIRELI - R$ 20.310,00; 
LUCIMARIO FELIX DA SILVA - R$ 55.125,00; MAYARA DA SILVA ALVES - R$ 88.225,55; THOMAS 
JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 3.990,00; ZILMA LIMA DA SILVA - ME 
- R$ 37.341,00. Ficam as empresas vencedoras do certame convocadas para as assinaturas dos 
respectivos termos de contratos conforme instrumento convocatório.

Araçagi - PB, 11 de Maio de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 28/2020, que objetiva: Aquisições de Materiais 
de Construção diversos até dezembro de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 197.379,65; MAYARA DA SILVA 
ALVES - R$ 94.499,50; ZILMA LIMA DA SILVA - ME - R$ 139.609,90. Ficam as empresas vence-
doras do certame convocadas para as assinaturas dos respectivos termos de contratos conforme 
instrumento convocatório.

Araçagi - PB, 11 de Maio de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA: RUA SEVERINO RAFAEL 
DOS SANTOS, RUA JOÃO GUEDES DOS SANTOS E RUA PROJETADA 1. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991242633. 
E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaira - PB, 12 de Maio de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
O Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado 

de julgamento de habilitação do Pregão Presencial nº 00006/2020, cujo objeto é contratação de 
empresa para a aquisição de combustíveis, para abastecimento dos veículos em trânsito, sendo con-
siderada INABILITADA a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA – CNPJ nº 35.419.936/0001-36. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos, já mencionado a intenção pelo 
licitante, nos termos da Lei nº 10.520/2002, no seu art. 4º, inciso XVIII. Abre-se vista do processo aos 
interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão do Pregoeiro substituto e equipe de apoio. 

Aguiar-PB, 12 de Maio de 2020
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2020
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: As pessoas físicas e empresa: O Sr. Thiago Castro 
Pereira, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), 
para o ITEM 03, a empresa RICARDO AGRIPINO DE MACEDO, apresentou proposta com o valor 
mensal de R$ 2.850,00 (Dois mil, oitocentos e cinquenta reais), para o ITEM 04, o Sr. José Gomes 
Neto, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para 
o ITEM 01, a Srª. Damiana Euvania Matias de Sousa, apresentou proposta com o valor mensal de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o ITEM 02 e o Sr. Marcelo Dantas Pedro, apresentou proposta 
com o valor mensal de R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais), para o ITEM 05. Abre-se vista 
do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão, não 
interposição de recurso por parte dos interessados, será encaminhado ao ordenador de despesas 
para fins de homologação e adjudicação. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do art. 109, I “b” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

Aguiar-PB,  12 de Maio de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 02.2020
OBJETO: Contratação de empresa para os serviços pertinentes na adequação predial (com 

ampliação), para instalação da Unidade Básica da Família – UBS IV, localizada na Feliciano Pedrosa, 
Centro – Belém/PB, conforme Proposta nº 11429.8130001/20-002.

EMPRESAS HABILITADAS:
ESTRUCTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕRES
CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA
MATRIX CONSTRUTORA E LOCADORA
CONSTRUTORA IMPERIAL
H & M CONSTRUÇÕES LTDA
CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI
EMPRESAS INABILITADAS:
DIAS CONSTRUÇÕES LTDA
- Apresentou o cadastro no ORC vencido, sendo assim não foi analisada nem toda sua docu-

mentaç
CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
- Não atendeu as exigências dos subitens 8.2.3.2 e 8.2.6.2 do edital. 
MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Não cumpriu o prazo para o cadastro, conforme o subitem 6.1 do edital, sendo assim não foi 

analisada nem toda sua documentação
AGRESTE CONSTRUTORA
- Não cumpriu o prazo para o cadastro, conforme o subitem 6.1 do edital, sendo assim não foi 

analisada nem toda sua documentação
D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
- Não cumpriu o prazo para o cadastro, conforme o subitem 6.1 do edital, sendo assim não foi 

analisada nem toda sua documentação
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, no 
email: licitacaopmb2@gmail.com. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Belém - PB, 12 de Maio de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00005/2020, cujo 
objeto éAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - POLPA DE FRUTAS, marcado 
para o dia 19 de Maiode 2020, às 09:00h, teve suaabertura remarcada para o dia 25 de Maio de 
2020, às 09:00h.Telefone:(83) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 12 de Maio de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conhe-
cimentos dos interessados o resultado do julgamento da proposta de preços da Tomada de Preços 
Nº 008/2020. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para reforma 
da Prefeitura Municipal de Coremas.Licitante com a proposta analisada pelo setor de engenharia 
(Atendeu as exigências do Edital) e classificada como vencedora deste certamepela CPL):Obraplan 
Ltda, CNPJ nº 26.764.981/0001-37, com ovalor total de R$ 208.802,53 (Duzentos e oito mil, oitocentos 
e dois reais, cinquenta e três centavos), devendo apresentar acorreção da soma do item 10.7.10 
da planilha/cronograma/proposta,para se ajustar ao valor total correto acima citado, no prazo de 
até 5 (Cinco) dias uteis, contados a partir do 1º dia util subsequente  desta publicação, conforme 
parecer tecnico do Setor de Engenharia desta Prefeitura, conforme prever o item 9.7 do edital. 
Licitantes com as propostasnão analisada pelo setor de engenharia e classificada pela CPL):2ª) 
Lugar: Abílio Ferreira Lima Neto, CNPJ nº 05.935.592/0001-57, com o valor total R$ 211.624,07 
(Duzentos e onze mil, seiscentos vinte e quatro reais e sete centavos);3ª) Lugar: F J Construções 
e Serviços Ltda, CNPJ: 20.284.072/0001-15,com o valor total R$ 262.288,20 (Duzentos e sessenta 
e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos);4ª) Lugar:Somos Construções Eireli, 
CNPJ: 35.042.630/0002-03, com o valor total R$ 268.026,03 (Duzentos sessenta e oito mil, vinte e 
seis reais e três centavos);5ª) Lugar:Larissa Maria Abrantes de Almeida, CNPJ: 34.263.449/0001-
64, com o valor total R$ 270.486,84(Duzentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais, 
oitenta e quatro centavos);6ª) Lugar:F. A Construções, CNPJ: 10.872.280/0001-81, com o valor 
total R$ 283.507,33 (Duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e sete reais, trinta e seis centavos).
Cópia do parecer da engenharia e da 4ª Ata: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. 
A CPL informa que os autos após inspirado o prazo recursal, o referido certame será encaminhado 
para a Sra. Gestora adotar as providencias cabíveis. E-mail da CPL só para recebimentos de 
recursos:coremascpl.recurso@gmail.com.   

Coremas/PB, 08 de maio de 2020.
Gildemarcos Diogenes Gurgel

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020
A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 010/2020, que 
objetiva: Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para pavimentação em 
paralelepípedo da Rua Francisco Raimundo de Andrade (Campo do DNOCS), Zona Urbana do 
Município de Coremas; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente(s) vencedor(es): Em 1º Lugar: Obraplan Empresa de Limpeza e Con-
servação Urbana Ltda, CNPJ nº 26.764.981/0001-37, com o valor total de R$ 86.917,91 (Oitenta e 
seis mil, novecentos e dezessete reais, noventa e um centavos); Em 2º Lugar: Somos Construções 
Eireli, CNPJ: 35.042.630/0002-03, com o valor total de R$ 104.481,99 (Cento e quatro mil, quatro-
centos oitenta e um reais, noventa e nove centavos); Em 3º Lugar: FFJ Construtora Ltda, CNPJ: 
19.369.906/0001-06, com o valor total de R$ 122.681,24 (Cento vinte e dois mil, seiscentos oitenta 
e um reais, vinte e quatro centavos); Em 4º Lugar: F. A Construções, CNPJ: 10.872.280/0001-81, 

com o valor total de R$ 124.072,83 (Centro vinte e quatro mil, setenta e dois reais, oitenta e três 
centavos).Publique-se e cumpra-se. 

Coremas/PB, 11 de maio de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 121/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
Contratante:Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:Siga Construtora Eireli, CNPJ: 

14.666.009/0001-40, com o valor total de R$ 161.990,46 (Cento sessenta e um mil, novecentos 
e noventa reais, quarenta e seis centavos).Objeto:Prestar serviço de engenharia na pavimen-
tação (Complemento) da Rua João Fernandes de Lima, conforme planilhas de custo.Fonte de 
recurso:Próprios do Município de Coremas, oriundos da Cessão Onerosa que trata o§2º do art. 
Da Lei Federal Nº 12.276/2010 de 30/06/2010, de acordo com o estabelecido pela Lei Federal Nº 
13.885/2019, 17/10/2019, onde foi aprovada pela Lei Municipal nº 206/2019 de 30 de dezembro de 
2019.Dotação:QDD/2020, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual 
(LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.Vigência para execução:02 (Dois) meses. Vigência 
do contrato: 1 (um) ano. Partes:Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr.Fabricio 
Cavalcanti, CPF Nº 046.167.884-56(Pela contratada).Notificação: No prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado a partir do 1º dia útil desta publicação, para acontratada prestar garantia correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93.

Coremas/PB, 04 de maio de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 006/2020, que 
objetiva: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na pavimen-
tação (Complemento) da Rua João Fernandes de Lima, conforme planilhas de custo; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): 1º) lugar a licitante: Siga Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/0001-40, Rua Inácio 
Bento, Nº 102, Bairro: Flores, CEP Nº 69.058-197, Cidade: Manaus/AM, com o valor total de R$ 
161.990,46 (Cento sessenta e um mil, novecentos e noventa reais, quarenta e seis centavos). 
Publique-se e cumpra-se. 

Coremas/PB, 23 de abril de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 120/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
Contratante:Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:Obraplan Empresa de Limpeza e Conservação 

Urbana Ltda, CNPJ nº 26.764.981/0001-37, com o valor total de R$ 272.728,79 (Duzentos setenta 
e dois mil, setecentos e vinte e oito reais, setenta e nove centavos).Objeto:Prestar serviço de en-
genharia na reforma e ampliação da Escola Municipal Logradouro – Cruz da Tereza, localizada no 
Município de Coremas, conforme plano de trabalho e projeto básico do Termo de convênio 471/2019 
celebrado com a Secretaria de Estado da Educação.Fonte de recurso:Prefeitura de Coremas (Or-
dinário) e do Convênio 471/2019 - Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia.
Dotação:QDD/2020, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) 
aprovado por lei para o exercício seguinte.Vigência para execução:03 (Três) meses. Vigência do 
contrato: 1 (um) ano. Partes:Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr.Geraldo Vir-
gulino da Silva, CPF: 087.906.378-52(Pela contratada).Notificação: No prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado a partir do 1º dia útil desta publicação, para acontratada prestar garantia correspondente a 
5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93.

Coremas/PB, 04 de maio de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Re-

solve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 004/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma e ampliação 
da Escola Municipal Logradouro - Cruz da Tereza, localizada no Município de Coremas, conforme 
plano de trabalho e projeto básico do Termo de convênio 471/2019 celebrado com a Secretaria de 
Estado da Educação; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente(s) vencedor(es): 1º) lugar a licitante: Obraplan Empresa de Limpeza e 
Conservação Urbana Ltda, CNPJ nº 26.764.981/0001-37, estabelecida a Rua Raimundo Bernardo 
da Silva, S/N, Bairro: Linha de Ferro, CEP nº 58.770-000, Cidade: Coremas/PB, com o valor total 
de R$ 272.728,79 (Duzentos setenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais, setenta e nove 
centavos). Publique-se e cumpra-se. 

Coremas/PB, 23 de abril de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020

RESULTADO DA ANÁLISE DE PROPOSTA
A Prefeitura Municipal de Cacimbas, através da Comissão Permanente de Licitação, tona-se 

público o resultado da análise dos envelopes de Proposta de Preços da empresa habilitada no 
certame da Tomada de Preço nº 0003/2020, objetivando a Contratação de empresa para execução 
dos serviços de engenharia na reforma e ampliação da Escola E. I. F. Tertulino Cunha no Município 
de Cacimbas - PB, após a analise da proposta de preços, chegou-se ao seguinte resultado: a em-
presa INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 19.420.845/0001-64, foi 
considerada vencedora tendo ofertado o menor valor global de R$ 363.731,42 (Trezentos e Sessenta 
e Três Mil Setecentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos), será concedida o prazo 
de acordo com o disposto do art. 109, inciso I, alínea “a”, caso alguma empresa desejar interpor 
recurso, se assim o fizer, caso nenhuma empresa não venha interpor recurso ao resultado da fase 
de proposta de preços, após transcorrido o prazo a empresa considerada vencedora do certame 
será convocada para assinatura do termo contratual na sede do município de Cacimbas – PB.

 Cacimbas – PB, 12 de Maio de 2020.
Andeson Leite Paulino

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
RESULTADO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2020
A Prefeitura Municipal de Cacimbas, através da Comissão Permanente de Licitação, tona-se 

público o resultado da análise dos envelopes de Habilitação das empresas participantes no cer-
tame da Tomada de Preço nº 0002/2020, objetivando a Contratação de empresa para execução 
dos serviços de engenharia na Construção do Campo de Futebol, localizado na Rua Marcelino 
Terto, Município de Cacimbas - PB, através do Contrato de Repasse nº 1063583-77/MEsportes/
CEF/PMC/PB, foram consideradas habilitadas as empresas quais sejam: (01) CONSTRUTORA 
APODI LTDA - ME - CNPJ: 17.620.703/0001-15; (02) CONSTRUTORA BETAGAMA EIRELI - CNPJ: 
29.482.689/0001-10; (03) CONSTRUTORA H S EIRELI - CNPJ: 31.246.932/0001-42; (04) COVALE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58; (05) D K CONSTRUÇÕES 
EIRELI - CNPJ: 23.916.946/0001-06; (06) RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRE-
LI - CNPJ: 21.120.333/0001-24; (07) SILVACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 
31.900.447/0001-40; (08) SOMOS CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 35.042.630/0001-03; após 
analises foram consideradas inabilitadas, as empresas quais sejam: (01) CONSTOLAU CONSTRU-
COES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 32.989.197/0001-20; (02) EOS CONSTRUCOES SERVICOS 
E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 29.656.195/0001-04; (03) OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E 
CONSERVACAO URBANA LTDA - CNPJ: 26.764.981/0001-37; (04) TORRES E ANDRADE CONS-
TRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.933.413/0001-07, por não terem 
atendidos a todos os itens exigidos no instrumento convocatório, após a publicação do resultado, 
será concedida o prazo de acordo com o disposto do art. 109, inciso I, alínea “a”, caso a empresa 
desejar interpor recurso, se assim o fizer, caso nenhuma empresa não venha interpor recurso ao 
resultado do certame, fica designado para o dia 03/12/2019, as 08hs:30ms, a sessão para abertura 
e julgamento dos envelopes de propostas de preços das empresas consideradas habilitadas.    

Cacimbas – PB, 12 de Maio de 2020.
Andeson Leite Paulino

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL CUITEGI

EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO À MENOR AO CONTRATO Nº 00002/2020
Extrato do 1.º Termo Aditivo de realinhamento à MENOR ao Contrato n.º 00002/2020 – Pregão 

Presencial nº 00023/2019, realinhando os seguintes preços contratados a partir do dia 12/05/2020: 
R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos) o litro da Gasolina Comum e o litro de Óleo Diesel 
S10 será de R$ 3,12 (três reais e doze centavos), alterando o valor contratual para R$ 692.849,42 
(SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REIS E QUARENTA 
E DOIS CENTAVOS). Dotação Orçamentária: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚ-
DE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB - OUTRAS). Lei das Licitações, Art. 65, inciso II, alínea d, e também de acordo com a 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO – Contrato nº 00002/2020. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUITEGI e LUZIA MARQUES DA SILVA – ME CNPJ nº 06.052.003/0001-55. DATA 
DE ASSINATURA: 11/05/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção Diversos de forma parcelada destinados 

a serviços em prédios públicos municipais - Cuitegi/PB, no exercício de 2020. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00031/2020 - 08.05.2020 - 
HUMBERTO LIMA DA SILVA - EPP - R$ 97.321,85; CT Nº 00032/2020 - 08.05.2020 - SEVERINA 
SILVA DE ANDRADE- ME - R$ 90.789,55. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Medicamentos de forma parcelada destinados a Secretaria de Saúde 

e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde do Município de Cuitegi/PB, para o exercício de 2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00033/2020 - 08.05.2020 - FARMAGUEDES COM DE PROD FARM 
MED E HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 155.762,50; CT Nº 00034/2020 - 08.05.2020 - LAISE DE 
LIMA E SILVA - EPP - R$ 197.051,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Aquisição de 
Materiais de Construção Diversos de forma parcelada destinados a serviços em prédios públicos 
municipais - Cuitegi/PB, no exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: HUMBERTO LIMA DA SILVA - EPP - R$ 97.321,85; SEVERINA SILVA DE 
ANDRADE- ME - R$ 90.789,55. 

Cuitegi - PB, 08 de Maio de 2020. 
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2020, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
de forma parcelada destinados a Secretaria de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde do 
Município de Cuitegi/PB, para o exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSPITALARES LTDA - 
ME - R$ 155.762,50; LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - R$ 197.051,00. 

Cuitegi - PB, 08 de Maio de 2020. 
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:30hs do dia 25 de Maio 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00010/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE PNEUS E 
ACESSORIOS PARA A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Justifi-
cativa: 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, 12 de Maio de 2020

GRACIELE COSTA SANTOS ALVES
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO – ADIAMENTO DE ABERTURA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
A presidente da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Capitão Pedro Moreira, 

15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, torna público que a licitação ANTERIORMENTE marcada 
para acontecer às 09:00 horas do dia 25 de Maio de 2020, será realizada às 09:00 horas do dia 29 
de Maio de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de implantação de 
Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas PROJETADA 1, 2, 3, 4 e 5 localizadas no CONJUNTO 
NOVO HORIZONTE; Ruas PROJETADA 1, 2 e 3, localizadas no CONJUNTO BENJAMIN MARA-
NHÃO; Rua PROJETADA 2 (TRECHO 2), PROJETADA 2 (TRECHO 1),  PROJETADA 1, localizadas 
no CONJUNTO FREI DAMIÃO; Ruas JOSÉ DIAS e SÃO FRANCISCO, localizadas no SITIO 
BARREIROS, Zona Rural e Urbana do Município de Cacimba de Dentro/PB, objetos do Contrato de 
Repasse nº 1061702-91/MINISTÉRIO DAS CIDADES. 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: (83) 33791045. E-mail: 
cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 12 de Maio de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE DISTRATO UNILATERAL TOTAL DO CONTRATO 00050/2020
DISPENSA Nº DP00005/2020

A Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/PB decidiu rescindir por ato unilateral o Contrato nº 
00050/2020 – DISPENSA Nº DP00005/2020, no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), firmado 
com o Sr. ANTONIO BENEDITO DE SENA - CPF Nº 759.859.854-15, com fundamento nos Arts. 
78, XII combinado com o Art. 79, I da Lei Federal nº. 8.666/93 e conforme a Cláusula Décima – da 
Alteração e Rescisão do Contrato – Contrato nº 00050/2020, por razões de interesse público. 

Cacimba de Dentro/PB, 12 de Maio de 2020
 VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA OS 
SERVIÇOS JURÍDICOS QUAIS SEJAM, ANÁLISE DE PROJETOS DE LEI ELABORAÇÃO DE 
PARECERES JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS E RELATÓRIOS TÉCNICOS JURÍDICOS ADMINIS-
TRATIVO, CONSULTORIA JURÍDICA E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
ANUAIS E DENÚNCIAS INCLUINDO ELABORAÇÃO DE DEFESA, JUNTO AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA PARAÍBA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ 27.175.489/0001-99 R$ 42.000,00.

Cuité - PB, 12 de Maio de 2020
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para adequação da estrada Vicinal no muni-

cípio de Conceição/PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse nº. 879190/2018/
MAPA/CAIXA.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020 
DOTAÇÃO: Recursos: Nº. DA PROPOSTA 060159/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 

879190/2018/MAPA/CAIXA - JUNTO À UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, E CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB - 07.000 - 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - PROGRAMA DE TRABALHO - 26 782 
1002 1044 CONSTRUIÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA - ELEMENTO DE DESPESA 
- 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.  VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

PARTES: CONTRATANTE E CONTRATADO: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 
40101/2020 E  CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI – VALOR: R$ 471.708,23.

Conceição - PB, 05 de Maio de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito
CONTRATANTE

CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI
CNPJ nº 18.578.731/0001-84
JOÃO EVANGELISTA FILHO

CPF nº 078.784.264-81
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2020

CONVOCAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DO CERTAME
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Forta-

lecimento de Vínculos e Secretarias deste Município. O Pregoeiro Oficial convoca as  empresas 
participantes deste Pregão, para a sessão de continuidade do certame, que se realizará no dia 15 
de Maio de 2020 às 09:00 horas, na Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB,. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 11 de Maio de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que objetiva: Aquisição de lubrificantes e 
filtros para tender as necessidades da Administração; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CICERO ODON DE MACEDO FILHO ME - R$ 72.920,00.

Damião - PB, 11 de Maio de 2020
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de lubrificantes e filtros para tender as necessidades da Adminis-

tração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Damião:01.00- GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.2002, 
02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2004,04.00 - SECRETARIA 
DE AGRICULTURA,20.606.2004.2010,05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-
RA,12.361.2006.2013,12.361.2006.2014,12.361.2007.2016,12,361.2006.2018,12.361.2007.2020 
06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.2009.2029, 10.301.2009.2030, 10.302.2012.2033, 
07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,08.243.2012.2038,08.244.2014.2039, 
08.244.2013.2040, 08.244.2013.2042, 08.244.2013.2044; 08.00 - SECRETARIA DE INFRA ESTRU-
TURA, 15.452.1002.2046. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUM. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Damião e: CT Nº 00061/2020 - 11.05.20 - CICERO ODON DE MACEDO FILHO ME - R$ 72.920,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00016/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Equipamen-

tos Odontológicos para Atender as Necessidades do Fundo Municipal de Saude Deste Município. 
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: Betaniamed Comercial Eireli EPP 
- CNPJ 09.560.267/0001-08. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro 
- Esperança - PB, no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 31 de Março de 2020. 
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 008/2020-SRP
EXCLUSIVO PARA ME/EPP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 
15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013 que regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem como toda 
legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de 
Preço do tipo menor preços em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, 
no dia 25 de Maio de 2020, as 10:00 Horas, tendo como objetivo: Aquisição de medlcamentos de 
forma parcelada destinados a manutenção da prefeitura de Gurinhém-PB; A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI o prédio sede da  Prefeitura Municipal de Gurinhém, na Rua Governador Flavio 
Ribeiro, 219 - Centro - Gurinhém - PB no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém - PB, 12 de Maio de 2020
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Imóveis localizados no Sítio Padre Ibiapina, s/n, Bairro do Juá, Guarabira/
PB onde funcionará a Creche São Miguel, espaço com 14 ambientes e 07 Salas de Aula para o 
funcionamento da Escola São Rafael até dezembro de 2020 FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00017/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente 2020 - 33.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Pra-
zo: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
e ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC - R$ 64.524,00 – Sessenta e Quatro Mil 
Quinhentos e Vinte e Quatro Reais - CT Nº 00268/2020 – 11.05.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00017/2020

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 DP00017/2020, 
que objetiva: Locação de Imóveis localizados no Sítio Padre Ibiapina, s/n, Bairro do Juá, Guarabira/
PB onde funcionará a Creche São Miguel, espaço com 14 ambientes e 07 Salas de Aula para o 
funcionamento da Escola São Rafael até dezembro de 2020; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC - R$ 
64.524,00 – Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais.

Guarabira - PB, 11 de maio de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 10h30min, do dia 29 de maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de links de internet 
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 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 11 de maio de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 11h15min, do dia 29 de maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de ma-
teriais de informática 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 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 11 de maio de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de maio de 2020   17
Publicidade



 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00018/2020

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 DP00018/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÕES DE LAVATÓRIOS PORTÁTEIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: MAGNA DA SILVA MELO LOPES - R$ 14.000,00 – Quatorze Mil Reais.

Guarabira - PB, 11 de Maio de 2020.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE LAVATÓRIOS PORTÁTEIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00018/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e MAGNA DA SILVA MELO 
LOPES- R$ 14.000,00 – Quatorze Mil Reais - CT Nº 00269/2020 – 11.05.2020

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RETOMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28.2020

Em relação ao Pregão Presencial de nº 28/2020, retoma os trabalhos para continuidade do pro-
cesso, cujo objeto é: Contratação de laboratório de análises clínicas ou similar para realizações de 
exames laboratoriais, fica retomada à data de 14/05/2020 as 08h10min para prosseguimento do pro-
cesso. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação ou pelo site www.guarabira.pb.gov.br.

Guarabira, 11 de Maio de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 48.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h10min, do dia 27 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para serviços de esquadrias de ferros, alumínio e carpintaria em diversos setores 
da administração. Recursos: Próprios / FNDE. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e De-
creto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 12 de Maio de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h30min, do dia 27 de maio de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada no ramo pertinente instalada no município para prestação de serviços em procedi-
mentos ambulatoriais, cirúrgicos, ortopédicos e de traumatologia para a população do município de 
Guarabira. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 12 de maio de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h10min, do dia 26 de maio de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Clinica 
especializada para realizações de exames para diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 12 de maio de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada em construção civil para serviço de reforma e ampliação para adequação de unidade para 
atendimento em saúde na comunidade sítio jacaré, junto ao Município de Itatuba-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 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 11 de Maio de 2020
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE REVOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 71003/2020
OBJETO: “A AQUISIÇÃO DE 20.882 (VINTE MIL, OITOCENTAS E OITENTA E DUAS) CESTAS 

BÁSICAS, KITS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E  KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATEN-
DIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AGRAVADA PELO 
COVID-19, FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR 
(BR-L 1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O BANCO INTERAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO – BID”.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria da Chefia de Gabinete do Pre-
feito do Município de João Pessoa, torna público, para conhecimento dos interessados, que fica 
REVOGADO o Pregão Eletrônico nº 71003/2020, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93. Motivo: 
Interesse Público, conforme justificativa do Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sus-
tentável. Informamos ainda que a Justificativa se encontra disponível nos autos do processo com 
vistas franqueadas aos interessados. 

João Pessoa, 12 de maio de 2020.
Lucélio Cartaxo Pires de Sá

Secretáriodo Gabinete do Prefeito do Município de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71004/2020
A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.330/2019, torna público que 
fará realizar o certame de Pregão Eletrônico nº 71003/2020, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, na plataforma https://www.comprasgovernamentais.org.br 
(Comprasnet) – UASG 982051, do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO (POR ITEM), com recursos 
próprios e do Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR – BID, a ser realizada no dia 19/05/2020, às 
09:00 horas (horário de Brasília), tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE 20.882 (VINTE MIL, OITO-
CENTAS E OITENTA E DUAS) CESTAS BÁSICAS, KITS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E  KITS DE 
HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL, AGRAVADA PELO COVID-19, FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE 
EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PES-
SOA E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID. A cópia do Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na plataforma https://www.comprasgovernamentais.
org.br (Comprasnet) – UASG 982051 e no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, 
no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4858. Qualquer informação será 
prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 12 de maio de 2020.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 21.503/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2020
DATA DE ABERTURA: 28/05/2020 – ÀS: 08:30h. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REA-

GENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE BIOQUÍMICA (MARCADORES LABORATORIAIS 
CARDÍACOS, HORMONAL, ETC) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª. Franciny 
do Nascimento Leal, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da chave 815325, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas 
com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, 
no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIO/
SUS/ TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 12 de Maio de 2020. 
Franciny do Nascimento Leal 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2020

DATA DE ABERTURA: 26/05/2020 – ÀS 10:00hs. – Horário de Brasília.
OBJETO: Seleção e contratação de LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL para a realização, incluin-

do a preparação, organização e condução, de LEILÕES PÚBLICOS DE VEÍCULOS, MOTOS, 
EQUIPAMENTOS E SUCATAS EM GERAL, REMOVIDOS ou PERTENCENTES ao patrimônio 
da Administração da SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOÃO 
PESSOA -SEMOB/JP.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana-SEMOB, torna público que fará realizar a 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, nos sites: www.licitacoes-e.com.br (Nº 
808056) e www.joaopessoa.pb.gov.br. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Decreto Municipal nº 4.985/2003. Consultas com o Pregoeiro e sua 
equipe de apoio pelo Email: cpl@semobjp.pb.gov.br no horário das 08:00 às 17:00Hs., em dias úteis.

João Pessoa-PB, 12 de Maio de 2020.
Eros Lion Lucena de Souza 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
RESULTADO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

APÓS CONCESSÃO DE PRAZO ART. 48 § 3º DA LEI 8.666/93
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

O Presidente da comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições legais, torna 
público à população e a quem interessar possa que após minuciosa análise dos documentos de 
habilitação da empresa participante deste certame, chegou-se ao seguinte resultado: A empresa 
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME – CNPJ: 35.590.090/0001-00, foi HABILITADA, 
por cumprir de forma integral os itens 5 e 6 do edital. Maiores informações através do e-mail cpl.
juareztavora@gmail.com, ou no endereço rua José Mendonça de Araújo, nº 171 – centro Juarez 
Távora –Pb, CEP: 58.387-000.

Juarez Távora 12 de maio de 2020.
CARLOS ABDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 020/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-

ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item no dia 27 de Maio de 2020 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRETA COM BI TREM BASCULANTE PARA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. A reunião ocorrerá 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, 
n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na CPL no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas ou através do site https://www.mamanguape.
pb.gov.br/licitacoes/

Mamanguape-PB, 12 de Maio de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

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

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

lances e habilitação do Pregão nº 011/2020 que aconteceria no dia 14 de maio de 2020 as 09h00min 
horas ocorrerá no dia 02 de junho de 2020 as 09h00min. A alteração se faz tendo em vista as me-
didas de proteção ao combate do COVID-19 evitando aglomerações. A reunião ocorrerá na sala da 
CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mari. Maiores informações através do e-mail; cpl.
mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-
-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 12 de maio de 2020.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

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 08:30 horas do dia 25 de Maio de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços 
de Jardinagem nas Unidades Básicas de Saúde do município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 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, 12 de Maio de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

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 08:15 horas do dia 26 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PINTURA EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 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, 12 de Maio de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

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 10:30 horas do dia 26 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 Materiais de Construção. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 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, 12 de Maio de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Maio de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA 
ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-
ÇÃO ESCOLAR-PNAE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP. 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 007/13; 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) 3641-1019. E-mail: pmrsa.
cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 12 de Maio de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 10:30 horas do dia 26 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PRE-
VENTIVOS E CORRETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E 
MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO (Itens Remanescente). 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 007/13; 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) 3641-1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 12 de Maio de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de escola na Zona Urbana - 
Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do Termo de Compromisso 
PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Conforme solicitação feita à Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia – PB, através 
da Empresa AZEVEDO E COELHO LTDA, CNPJ Nº 35.647.403/0001-01,  referente a questões 
técnicas do certame regido pelo Edital de Concorrência nº 00001/2020 e sendo estas questões de 
cunho técnicas mais especificamente de engenharia conforme segue: Inicialmente esclareço que 
todo o material técnico apresentado que subsidia o presente certame é da lavra do Ministério da 
Educação (MEC / FNDE) sendo este nos repassado através da plataforma do mesmo ministério 
todas as peças gráficas, planilhas e memorias tem a origem acima especificada inclusive com as 
devidas anotações de responsabilidade técnicas, assim exponho o resultado da análise:

No tocante ao item 2.2: Observou-se que o código SINAPI é 93358 – o que se refere a escavação 
manual de vala, e que o preço orçado se refere ao serviço 93358/SINAPI; tendo sido cometido apenas 
o erro de digitação na descrição do serviço, estando o código SINAPI e o custo unitário corretos 
não vejo erro grave que inviabilize ou aleije a planilha orçamentária tratando-se apenas de um erro 
formal e aceitável que não deverá interferir na análise e julgamento das propostas apresentadas.

No tocante aos itens 24.1.1  e  24.2.1:
Observou-se que no item 24.1.1 o código SINAPI utilizado é o 92422 e que se refere a monta-

gem e desmontagem de formas de pilares... com um valor específico e que difere do item 24.2.1 
de código SINAPI 92526 que se refere a montagem e desmontagem de forma de laje maciça... 
com valor específico e distinto do serviço do item 24.1.1 pois apesar da forma incorreta expressa 
na planilha com a mesma especificação, são serviços distintos e com custos também distintos, 
estando novamente os serviços com seus custos unitários corretos  portanto não vejo erro grave 
que inviabilize ou aleije a planilha orçamentária tratando-se apenas de um erro formal e aceitável 
que não deverá interferir na análise e julgamento das propostas apresentadas.

No tocante aos itens 18.6  e  31.3:
Observou-se que no item 18.6 o código SINAPI utilizado é o 96973 e que se refere a cordoalha 

de cobre nu 35mm², não enterrada... com um valor específico e que difere do item 31.3 de código 
SINAPI 96974 que se refere a cordoalha de cobre nu 50mm², não enterrada... com valor específico 
e distinto do serviço do item 18.6 pois apesar da forma incorreta expressa na planilha com a mesma 
especificação, são serviços distintos e com custos também distintos, estando novamente os serviços 
com seus custos unitários corretos  portanto não vejo erro grave que inviabilize ou aleije a planilha 
orçamentária tratando-se apenas de um erro formal e aceitável que não deverá interferir na análise 
e julgamento das propostas apresentadas.

No tocante aos itens 18.7  e  31.2:
Observou-se que no item 18.7 o código SINAPI utilizado é o 96974 e que se refere a cordoalha 

de cobre nu 50mm², não enterrada... com um valor específico e que difere do item 31.2 de código 
SINAPI 96973 que se refere a cordoalha de cobre nu 35mm², não enterrada... com valor específico 
e distinto do serviço do item 18.7 pois apesar da forma incorreta expressa na planilha com a mesma 
especificação, são serviços distintos e com custos também distintos, estando novamente os serviços 
com seus custos unitários corretos  portanto não vejo erro grave que inviabilize ou aleije a planilha 
orçamentária tratando-se apenas de um erro formal e aceitável que não deverá interferir na análise 
e julgamento das propostas apresentadas.

Em suma esclarecemos que se trataram meramente de erros formais de digitação mas que 
quando analisamos a planilha como um todo e buscamos a consolidação da mesma através do 
código referente a sua fonte e na montagem da proposta individual de cada empresa que para 
alterar os custos dos serviços consolidados apresentados tem a obrigação de analisar individu-
almente cada composição de custo unitário para mediante seus ajustes apresentar sua proposta 
atendendo a técnica de fazer e sua metodologia que resulta na diferenciação do preço unitário de 
cada empresa portanto como citado acima baseado na análise mais profunda da proposta básica 
que é premissa de uma proposta de preço viável e lucrativa para a empresa todas estas incon-
formidades irrisórias se diluem e não prescindem de medidas extremas apenas uma observação 
mais acurada das propostas apresentadas visando que não aconteçam erros de apuração e que 
seja garantido como resultado final. Que sejam exauridas quaisquer dúvidas acerca do assunto e 
dissipadas todas as incompreensões. 

Dessa forma permanece inalterada as demais disposições da referida Concorrência, inclusive a 
data de abertura, prevista para o dia 27/05/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-
feitura Municipal, das 08:00 às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 12 de maio de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL/PMSL
Antônio César de Lira Nóbrega

Engenheiro Civil – CREA 1603353534
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Maio de 2020, por meio 
do sitehttps://www.comprasgovernamentais.gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, para: Aquisição de 01 (um) Veículo Automotivo Novo (0 km). 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 5.450/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353-2274. E-mail: cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br ou https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

Sumé - PB, 12 de Maio de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 29 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

SA PARA MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE AVENIDAS E RUAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ. 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) 3353-2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 12 de Maio de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
ERRATA – AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020

Publicação do dia 12 de Maio de 2020 no Diário Oficial da União, página 89; Diário Oficial do 
Estado da Paraíba, página 24 e Jornal A União, página 18. 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. ONDE SE LÊ: Pregão Eletrônico nº 
003/2020. LÊ-SE CORRETAMENTE: Pregão Eletrônico nº 004/2020. Informações: Pelo E-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 12 de Maio de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 037/2020

REGISTRO Nº 20-00446-6
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGE-

NHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL JANDUHY CARNEIRO - PATOS – PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 02 de junho de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 12 de maio de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 038/2020

REGISTRO Nº 20-00447-5
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGE-

NHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 02 de junho de 
2020 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 12 de maio de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N 082/2020
UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 90082

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 26/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E 
SUPORTE À VIDA, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES, conforme anexo 
I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00258-7
                                                                                                          João Pessoa, 12 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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 MARTINS 
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 honorários 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.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOSBANCÁRIOS DE PATOS E 
REGIÃO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 86 – BAIRRO CENTRO – CEP 58.700-230 – PATOS(PB)
CNPJ: 11.985.967/0001-96 – COD. SINDICAL 912.006.221.88093-0.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente Edital ficam convocados todos os funcionários do ITAU UNIBANCOS/A, da base 

territorial desta entidade classista, composta pelos municípios de PATOS, PIANCÓ, SÃO MAMEDE, 
SANTA LUZIA e TEIXEIRA, no Estado da Paraíba, filiados e não filiados, para a Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada através do Google Form em votação eletrônica, link https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffd-xAa3k3M6xB7t2KO6ZkQ0K4Jg0jXJnFGgOBFcpapvqKTw/
viewform?usp=sf_link, cuja votação ocorrerá neste dia 20/05/2020, das 08h00 às 18h00, tendo 
como objeto deliberar sobre a seguinte pauta: 1 – ASSINATURA DO ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO – ADITIVO com o ITAU UNIBANCO S/A, com fundamento nos artigos 7º, incisos XIII 
e XXVI da Constituição Federal, 611, § 1º, 611A, II e VIII da CLT e nas Medidas Provisórias 927 e 
936/2020; 2 – OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS. Será observado o quórum estabelecido no 
Art. 612 da CLT. PATOS (PB), 11 de maio de 2020. ANDREA CARLA GOMES GOUVEIA SOUTO 
GURGEL – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE PATOS E 
REGIÃO

PRAÇA GETÚLIO VARGA, 83 – BAIRRO CENTRO – CEP 8.700-230 – PATOS(PB)
CNPJ: 11.985.967/0001-96 – COD. SINDICAL 912.006.221.88093-0.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
Pelo presente Edital ficam convocados todos os funcionários do BANCO SANTANDER S/A, da 

base territorial desta entidade classista, composta pelos municípios de PATOS, PIANCÓ, SÃO MA-
MEDE, SANTA LUZIA e TEIXEIRA, no Estado da Paraíba, filiados e não filiados, para a Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada através do Google Form em votação eletrônica, link  https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNcKOrrmmcBSKVLZ7LTnWFGY_s3q2WzooZCJ3toWCH20zO9Q/
viewform?usp=sf_link, cuja votação ocorrerá neste dia 15/05/2020, das 08h00 às 18h00, tendo como 
objeto deliberar sobre a seguinte pauta: 1 – Aprovação do resultado das negociações Coletivas de 
Trabalho realizadas com o Banco Santander S/A, concedendo ou não poderes para assinatura do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2022 composto de Minutas Específicas, Termos de Compromisso 
e Termo de Ratificação; 2 - Autorização para que este Sindicato juntamente com a CONTEC e a 
Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado da Paraíba possa celebrar 
Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, com base no que dispõe o Art. 611, parágrafos 1o. e 
2o. da CLT ou instaurarem Dissídio Coletivo a teor do disposto no Art. 857 e respectivo Parágrafo 
Único da CLT; e 3 - Fixação da Contribuição Negocial a ser descontado em favor das entidades 
sindicais representativas da categoria, sendo que após a assinatura do acordo, os funcionários 
terão 10 (dez) dias, de próprio punho, para se oporem a referida contribuição. Será observado 
o quórum estabelecido no Art. 612 da CLT. PATOS (PB), 11 de maio de 2020. ANDREA CARLA 
GOMES GOUVEIA SOUTO GURGEL – Presidente.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (APACCO), Pedro 
de Alcântara Martins Junior, no uso das atribuições que lhe confere o Capitulo I (da Assembleia 
Geral)  Artigo 36 do Estatuto Social vigente, convoca os associados em dia com suas obrigações 
estatutárias, para sereunirem em Assembleia Geral Ordináriaa ser realizada no dia 12.06.2020 em 
sua sede social, situada na Av. Assis Chateaubriand – S/N – Parque de Exposições – Bairro do 
Ligeiro – Campina Grande – PB, às 09:00 hr em primeira convocação com a presença de 1/5 (um 
quinto) dos associados, e às 10:00 hr em segunda convocação, com qualquer número de associa-
dos presentes, podendo os interessados registrarem chapas na forma do estatuto social, até o dia 
27.05.2020 na secretaria da entidade, para deliberarem sobre:   

1 – Apreciação e Votação do Parecer do Conselho Fiscal, sobre as contas da gestão que se 
encerra;

2 – Eleição e Posse da Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal, pelo período 
de 01 (hum) ano, seguindo até 12.06.2021.

Campina Grande – PB, 12 de Maio de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA MARTINS JUNIOR

Presidente

ERRATA - SINVENPRO - Sindicato dos Empregados Vendedores de Produtos Farmacêuticos, 
Propagandistas, Propagandistas - Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado da Paraíba. 
No Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária de Eleição e posse da nova Diretoria do 
SINVENPRO, publicado no Diário Oficial e Jornal A União no dia 09 de maio de 2020, onde consta 
09 de junho de 2017, leia-se, 09 de junho de 2020. Valdir Santana da Silva. Presidente. Campina 
Grande, 11 de maio de 2020.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença de Instalação, em João Pessoa, em 06 
de maio de 2020. Para a atividade de: Construção do complexo educacional, localizado na Rua 
José Augusto de Andrade bairro Joaquim Florentino, no município de Itatuba/PB. Processo nº 
2020-002655/TEC/LI-7320.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 13 de maio de 2020 18
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