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Governo distribui testes 
rápidos para toda a PB
Covid-19 se alastra pelo interior e já atinge 39% dos municípios; autoridades reforçam necessidade de isolamento. Página 5
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“Fake Não” conta com equipe para identificar e combater as fake 
news, a fim de restabelecer a verdade das informações relativas às 
medidas adotadas pelo Estado no combate a Covid-19. Página 13

Site faz checagem de notícias e 
avalia veracidade de informações

Políticas

Ministério da Cidadania divulga hoje calendário da 
segunda parcela do auxílio emergencial. Página 3

‘Feira de Trocas’ do José Pinheiro, em CG, 
será interditada a partir deste sábado, para 
evitar aglomerações. Página 7

Quarenta indígenas venezuelanos refugiados 
em João Pessoa testaram positivo para o 
novo coronavírus. Página 8
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Opinião

Na família coronavírus, o primeiro membro foi apresentado ao mundo em 
1937, mas sua estreia no universo cruel da patogenicidade só veio a ocorrer 
em 1965 com os irmãos gêmeos Alfa e Beta Coronavírus. O “prestígio” da 
família começou mesmo em 2002 com a chegada do Sars-cov-1, agente 
responsável pela Síndrome Respiratória Aguda Grave.  Página 14

Um passeio pela biografia do coronavírus

Sebastião Costa

Diversidade

PB na 2o Guerra Cerca de 300 paraibanos estavam entre os pracinhas 
que lutaram no conflito, que chegou ao fim há exatos 75 anos. Página 12
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Wills estreia 
no longa da 
eternidade
Aos 83 anos, morre Wills Leal, 
um dos maiores incentivadores 
da cultura e do turismo no 
Estado. Páginas 10 e 11
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Orgãos de saúde temem colapso 
na Região Metropolitana de JP
Região já está com 78% das UTIs ocupadas e secretário alerta 
para necessidade de medidas mais severas de restrições, caso a 
população não cumpra isolamento voluntariamente. Página 4

IBGE aponta crescimento da 
população idosa na Paraíba
Dados da PNAD mostram que pessoas acima de 30 anos 
representam 55,4% dos moradores do Estado e paraibanos 
entre 50 e 59 anos já são 11,9% . Página 7
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Há 75 anos, os exércitos aliados sepultavam, sob os escombros 
provocados pelos bombardeios e cargas de infantaria e cavalaria 
motorizada, o sonho do megalomaníaco Adolf Hitler de transfor-
mar o mundo numa Grande Alemanha, da qual judeus e portadores 
de deficiências físicas não fariam parte – os que sobreviveram aos 
campos de concentração serviriam como escravos ou seriam utili-
zados nas experiências científicas destinadas à “purificação racial”.

Na verdade, o pesadelo nazista não acabou. Em várias partes do 
globo, na Europa, acentuadamente, subsiste, entre grupos de tres-
loucados, o ideal de uma grande e única nação uniformizada, de 
gente loura e saudável, vivendo como se o planeta fosse um imenso 
quartel. Entre os muros, o contraditório e a diversidade, elemen-
tos inerentes à natureza e essenciais à vida em sociedade,seriam 
banidos. O império seria sempre o da suprema vontade do Führer.

Engana-se, no entanto, quem imagina que o fascismo - do qual o 
nazismo é uma das mais fortes expressões - ameaça tornar-se árvo-
re forte apenas nos multicoloridos campos europeus e estaduniden-
ses. Nas planícies e planaltos verde-amarelos dagrande pátria lati-
no-americana também medram as ervas-daninhas do pensamento 
nacionalista radical, que vê no militarismo a solução para todos os 
problemas, sejam econômicos e sociais, sejam ideológicos.

A loucura de Hitler persiste, portanto, em qualquer tempo ou 
espaço, na mente das pessoas que entendem que o comunismo é a 
fonte de todos os problemas do país; que a estabilidade da ordem 
social de uma nação depende exclusivamente dos quartéis; que a 
participação política se resume a seguir, incondicionalmente, um 
líder, mesmo quando o chefe supremo,deles, demonstra, por atos e 
palavras, não guiar-se por um mínimo de sensatez. 

Ao contrário dos países ocidentais, a Rússia, que tem fron-
teiras com a Europa e a Ásia, elegeu o 9 de maio como o dia da 
vitória sobre o nazismo. Não importa. Interessa que as pessoas 
se conscientizem dos males causados pelos regimes totalitários, 
e reflitam com seriedade todas as vezes que aparece um “salva-
dor da pátria”. Há líderes políticos de grande envergadura ética; 
de propósitos verdadeiramente progressistas. Separar o joio do 
trigo, eis a questão.
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Wills, o imortal caminhante

 Muita perfeita é a 
analogia de que a vida é 

um caminho que tem 
início, meio e fim   

Crônica  Damião Ramos Cavalcanti   
damiao.r.c@uol.com.br | colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

A prefeita de Conde, Márcia 
Lucena (PSB), apresentou novo 
decreto para enfrentamento 
da pandemia do coronavírus. 
“O novo decreto determina o 
fechamento do comércio, an-
tes era só recomendação. De-
termina que estabelecimentos 
não atendam ninguém sem 
máscara. E que bancos e loté-
ricas ponham um servidor para 
organizar as filas”.

Novo decreto em coNde
Do secretário executivo da 
Rede de Unidades de Saúde 
da Paraíba, Daniel Beltrammi, 
ontem, conclamando a popu-
lação a respeitar o isolamento 
social: “Faço um apelo a todos 
para que fiquem em casa neste 
mês de maio, escolham a pro-
teção de si e da comunidade, 
porque nós dependemos de 
sua decisão. E se tiver dúvidas, 
é só ligar para o 99146.9790”.     

“Está circulando em grupos de What-
sApp uma mensagem dizendo que 
o Governo da Paraíba prepara volta 
gradual para o dia 11 de maio. É mais 
uma fakenews que estão espalhando 
para confundir a cabeça da popula-
ção”. Do governador João Azevêdo 
(Cidadania), em sua conta no twitter, 
desmentindo que o governo tenha to-
mado tal decisão.

“É mais uma fakeNews”

aLPB se deBruça soBre ordeNameNto de fiLas 
e sugere Parceria eNtre Prefeituras e BaNcos

“fiquem em casa”

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Do deputado Ricardo Barbosa (PSB), para quem 
as filas formadas em bancos e lotéricas são um 
vetor de contaminação no país: “Por mais esfor-
ços que alguns prefeitos tenham feito, as filas 
continuam enormes. As instituições financeiras 
têm a obrigação de resolver esse problema. Os 
bancos têm que cumprir esse papel, pois nem 
toda prefeitura tem recurso suficiente”.

dePutado coBra ação de BaNcos
soBre agLomeração de Pessoas

PaNdemia e eLeição

doações de aLimeNtos

O PRTB se reuniu para discutir ações de ajuda a 
pessoas que sofrem os efeitos da pandemia. Mas 
outro assunto foi tratado: eleição municipal. “Ini-
ciamos discussão sobre candidatura própria ou 
apoio a outra candidatura, em João Pessoa, mas 
essa discussão, nesse momento, está adormeci-
da. A tendência é que continuemos com nossa 
candidatura”, disse o deputado Eduardo Carneiro.

Cerca de 100 moradores de rua de João Pessoa e 
idosos da Associação Promocional do Ancião Dr. João 
Meira de Menezes serão os primeiros a receber doa-
ções de alimentos da Campanha ‘Corrente do Bem – 
Em tempo de pandemia, a hora é de solidariedade!’ A 
ação tem o apoio do Tribunal de Justiça da Paraíba e 
da Diretoria do Fórum Criminal de João Pessoa.

Suas longas pernas e seus grandes pés talvez se cansaram de caminhar ou 
ele percebeu que chegou ao fim do seu caminho, que, desde 1936, iniciou-se pelas 
ruas e becos de Alagoa Nova, onde, como quase dezenas de acadêmicos da APL, 
nasceu. A pequena cidade logo se tornou menor para o tamanho de Wills Leal. Hoje 
(07/05/2020), nas primeiras horas do dia, seu dileto irmão Teócrito me avisou que 
ele tinha parado de viver, tinha parado de caminhar. Muita perfeita é a analogia de 
que a vida é um caminho que tem início, meio e fim. Ou como a comparação que faz 
Wilson Marinho: “Isso é como uma partida de futebol, com dois tempos, o primeiro 
e o segundo; muita gente contente por ainda restarem uns minutos finais; e ou-
tros, satisfeitos porque vai haver prorrogação”. Enfim, tudo, que se assemelha ao 
que tem começo e fim, possui características da vida. É o passar do tempo que nos 
conscientiza em qual parte desse caminho nós estamos. A certeza é de que Wills 
não mais caminhará conosco.

A felicidade consiste em dar sentido à direção dessa estrada, desde os primei-
ros passos até chegar ao objetivo maior da vida. Wills, estivesse onde estivesse, 
trazia consigo alegria e entusiasmo àquele momento. Mesmo em circunstâncias 
adversas, seu idealismo era um estandarte. 
Assim, os pessimistas o viam como um “visio-
nário”, de ideias mirabolantes. Estou certo de 
que Wills tinha suas excentricidades, como, à 
noite, a de gritar ao horizonte do Atlântico, 
sentado em posição yoga, na barreira do Cabo 
Branco. Mas, disso ele tinha uma certeza: 
“Vez ou outra, sou escutado”. Sim, é verdade, 
Wills conseguiu realizar projetos, os quais 
muita gente jamais ousaria planejar: Grupo 
excêntrico de reflexão; aos solteiros, o Maravalha Clube, proibido aos casados; fil-
mes e festivais; blocos e carnavais; livros e edições; crônicas, notícias e artigos; 
sem devoção paroquiana, todas as festas das Neves. Quanto maior a dificuldade, lá 
ele estava perseverante. Onde havia muitas pedras e poucos artistas, na recôndita 
Cabaceiras, ele idealizou a Roliúde Nordestina; e, no campo agreste, sem pasto e 
sem água, a entusiasmada  Festa do Bode Rei. 

Wills sempre propiciou, como acontece com a arte, o aparecimento de coisas 
surpreendentes. Foi ele quem teve, em Manaíra, uma casa com um muro inclinado, 
por onde subiu uma vaca que mergulhou na piscina. Explicou-se: “Tiraram a vaca 
e tudo voltou ao normal”. Como também “normal” foi ter sido preso, ao ser confun-
dido com alguém que teria deixado uma bomba no aeroporto de Recife: “Disseram 
que eu era parecido com a cara dele, que também, como eu, ele era alto, magro e 
comprido”. Ria de tudo isso, mas, muitas vezes, ria e a gente não sabia o porquê, so-
bretudo quando era irônico. Se alguém perguntar de que morreu Wills, uns dirão 
que foi do coração; outros, que foi problema respiratório; ou, ainda, que foi parada 
cardiorrespiratória. Sem alguma presunção, distingo: sempre direi que ele come-
çou a morrer, quando perdeu a visão e não sabia mais distinguir a tela branca dos 
seus preferidos filmes, tudo estava se resumindo ao the end. Foi assim que ele não 
só se cansou, mas que só enxergava o fim do caminho...   
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Uma situação que parece insolúvel nesse cenário de pandemia de coronavírus é a aglomeração de pes-
soas em filas de banco e de casas lotéricas. Em toda a Paraíba, isso vem ocorrendo continuamente, o 
que põe em risco a eficácia das medidas de isolamento social decretadas pelo governo estadual e pelas 
gestões municipais. A Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor da ALPB, provocada por essa de-
manda, decidiu buscar resolução para o problema – o assunto foi tema de audiência pública, de modo 
remoto, que teve a participação de parlamentares, representantes de Procons e da direção estadual da 

Caixa Econômica – a instituição é responsável pelo pagamento do abono emergencial de R$ 
600 do Governo Federal, que vem gerando grande aglomeração de pessoas nas agências. 

“A ALPB já começou a encaminhar projetos que possam colocar prazos e punições, para 
que as agências e lotéricas possam fazer a sua parte. Não há o respeito ao distancia-
mento mínimo e o risco de contágio é enorme”, aponta o presidente do colegiado, 
deputado Wilson Filho (foto). A sugestão é que as prefeituras façam parcerias com a 
Caixa e com as lotéricas para que haja uma ação de ordenamento das filas, com 
uso obrigatório de máscaras e o distanciamento recomendado entre as pessoas.
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Ministro Onyx Lorenzoni informou que nova etapa do pagamento dos R$ 600 começa na próxima semana

O calendário para pa-
gamento da segunda par-
cela do auxílio emergen-
cial de R$ 600, que será 
feito a partir da semana 
que vem, deverá ser divul-
gado hoje. A informação 
foi dada ontem pelo mi-
nistro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, em reunião 
virtual da comissão mista 
de deputados e senadores 
que acompanha as medi-
das do Governo Federal 
para o enfrentamento da 
covid-19.

Onyx informou tam-
bém que uma parceria 
com os Correios está pres-
tes a ser anunciada. Se-
gundo o ministro, a ideia é 
que a empresa auxilie pes-
soas que não têm acesso à 
internet a fazer o cadastro 
para receber o benefício. O 
auxílio está previsto para 
ser pago em três parcelas 
até junho. 

Mesmo quem não re-
cebeu a primeira parte e 
se enquadra nos pré-re-
quisitos do auxílio poderá 
receber as três parcelas.

O ministro da Cida-
dania adiantou aos parla-
mentares que a pasta vai 
publicar uma portaria que 
transferirá R$ 580 milhões 
para o Sistema Único de 
Assistência Social a serem 
usados por municípios du-
rante a pandemia. 

O dinheiro poderá ser 
aplicado na compra de 
equipamento completo de 
proteção individual para 
todos os trabalhadores do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) dos municípios e de 
alimentos que serão dis-
tribuídos para pessoas em 
situação de vulnerabilida-
de social.

Balanço
De acordo com o mi-

nistro, cerca de 96,9 mi-
lhões de pessoas acessa-
ram o aplicativo da Caixa 
para tentar obter o auxílio.

Destas, cerca de 50,5 
milhões foram consideradas 
elegíveis e 32 milhões, inap-
tas para receber o benefício. 
Parte dessas pessoas tentou 
fraudar o direito ao crédito.

Atendimento
A Caixa informou que 

todas as agências do ban-
co estão funcionando  com 
horário estendido, das 8h 
às 14h. E, no próximo ama-
nhã mais de 2 mil agên-
cias em todo país vão abrir 
para atendimento do auxí-
lio emergencial.

A d i c i o n a l m e n t e , 
acrescenta a Caixa, cerca 
de 3 mil funcionários fo-
ram direcionados para o 
atendimento nas agências 
mais críticas. Além disso, 
estão sendo contratados 
mais 4,8 mil vigilantes 
(desse total, 2 mil já estão 
alocados) e 889 recep-
cionistas para reforçar a 
orientação e o atendimen-
to ao público.

Cinco caminhões-
-agência também vão ser 
colocados à disposição dos 
beneficiários do auxílio 
emergencial em locais com 
maior necessidade, sobre-
tudo nas regiões Norte e 
Nordeste.

Karine Melo 
Agência Brasil

Calendário da 2a parcela de 
auxílio será divulgado hoje

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Mais de 32,8 mil produtores familiares foram beneficiados e receberam sementes de feijão, milho e sorgo; investimento chegou a R$ 3,9 milhões

Foto: Secom-PB

Agricultura familiar

Governo conclui distribuição de 335 
toneladas de sementes selecionadas

O Governo do Estado 
concluiu a entrega de 335 to-
neladas de sementes de feijão, 
milho e sorgo, por meio do 
Programa Estadual de Distri-
buição de Sementes Certifica-
das - Safra 2020, iniciada para 
32.870 pequenos e médios 
agricultores familiares. Foram 
utilizados recursos de R$ 3,9 
milhões do Tesouro Estadual, 
oriundos do Fundo de Erra-
dicação e Combate à Pobreza 
(Funcep) para a aquisição dos 
produtos.

O Programa Estadual de 
Sementes Certificadas atende 
aos municípios paraibanos, 
obedecendo ao período de 
plantio de cada região, de acor-
do com o zoneamento agrocli-
mático publicado por portaria 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

O secretário de Estado 
do Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (Sedap), 

Efraim Morais, ressaltou a im-
portância das sementes para o 
fortalecimento da agricultura 
familiar. Lembrou, na ocasião 
do lançamento do programa 
pelo governador João Azevê-
do, em janeiro deste ano, que o 
objetivo do Programa Estadual 
de Distribuição de Sementes 
é garantir uma maior safra. 
“Para isso, esse projeto tem in-
vestimentos em torno dos R$ 
4 milhões, abrangendo todo o 
Estado”, comentou.

O coordenador do pro-
grama, Rubens Tadeu, ressal-
tou que as sementes têm ele-
vado potencial genético, com 
cultivares de subsistência e 
produção de forragens, ofere-
cendo maior resistência con-
tra plantas daninhas, doença 
e pragas do solo, entre outros 
benefícios. São 150 toneladas 
de milho, 145 toneladas de se-
mentes de feijão e 40 de sorgo 
distribuídas por meio dos es-
critórios da Empaer.

Na semana passada as 
gerências regionais da Em-
paer concluíram a entrega de 
sementes, conforme o calen-
dário, em todos os lugares re-
cebendo apoio das prefeituras 
e de sindicatos e associações 
rurais. Por causa da pandemia, 
foram seguidas as recomenda-
ções das autoridades de saúde 
para evitar a covid-19. Na ge-
rência regional de Areia, come-
çando por Esperança, os agri-
cultores receberam sua porção 
de sementes e também kits de 
enfrentamento da doença.  

A equipe da Empaer lo-
cal, composta pelo gerente 
Gilvan Salvino e dos técnicos 
João Paulo da Silva Macêdo, 
Pedro Cardoso, Romero Ben-
to, Alice Cesária, Justino Viei-
ra, Vamberto Araújo e George 
Washington, com a supervisão 
do gerente regional Marcílio 
Mauricio, fez a distribuição 
das sementes em tempo hábil, 
contando, ainda com a colabo-

ração do vice-presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, João Paulo Diniz Brito.  
Em Esperança foram distribuí-
das 2,5 toneladas de feijão e 1 
tonelada de milho entre as 35 
associações comunitárias ru-
rais no município, atendendo 
a 625 famílias agricultoras, das 
quais 507 inscritas no Progra-
ma Garantia Safra. Cada famí-
lia recebeu 5,5 kg de sementes. 

As medidas tomadas fo-
ram pensando na melhor lo-
gística e segurança sanitária 
de toda a população. Os pre-
sidentes das associações ru-
rais também recebem kits de 
Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPIs) contendo más-
caras, luvas, toucas e álcool 
70% para higienização, como 
também eram orientados pela 
Vigilância Sanitária sobre os 
procedimentos e cuidados que 
deverão ser tomados no mo-
mento da entrega aos agricul-
tores.

O Sindicato dos Esta-
belecimentos Particulares 
de Ensino do Estado da Pa-
raíba (Sinepe-PB) anunciou 
que pretende ingressar com 
ação na Justiça contra pro-
jeto de lei que autoriza a  
redução das mensalidades 
escolares em toda a Paraíba 
enquanto perdurar o estado 
de pandemia, caso o gover-
nador João Azevêdo decida 
por sancioná-lo. O PL foi 
aprovado pela Assembleia 
Legislativa do Estado na úl-
tima quarta-feira.

O presidente do sindi-
cato, Odésio Medeiros, alega 
que as instituições vêm so-
frendo com índices altos de 
inadimplência e que muitos 
estudantes já são beneficia-
dos com abatimentos nas 
cobranças. Em vez de uma 
lei, ele propõe que descon-
tos sejam negociados entre 
pais e escolas, caso a caso. 
“A Lei número 9.870/99, 
que regulamenta as anui-
dades escolares, é federal. 
Caso o governador não vete 
este projeto, vamos ingres-
sar com uma ação compe-
tente na Justiça”, afirmou.

A dentista Morgana Sil-
va Oliveira, 30, que mora em 
Brejo do Cruz, Alto Sertão 
do Estado, tem dois filhos 
matriculados na Educação 
Infantil de uma escola par-
ticular. Paga, atualmente 
R$ 190 pelas duas mensa-
lidades e se diz favorável ao 
desconto: “Há muitos pais 
prejudicados, com salários 
cortados. Eu, que trabalha-
va num consultório, por 
exemplo, fiquei sem renda 
devido ao isolamento. E o 
ensino a distância nos colo-
ca também no papel de pro-
fessor, na medida em que as 
videoaulas serão mais dire-
cionadas a nós, pais. É uma 
compensação”, pondera.

O Projeto de Lei 
1.696/20 atingirá tanto 
os contratos da educação 
infantil como os das facul-
dades. A autoria é do líder 
do governo no parlamento, 
Ricardo Barbosa (PSB), que 
incorporou propostas do 
presidente da ALPB, depu-
tado Adriano Galdino (PSB), 
e dos deputados Lindolfo 
Pires (Podemos) e Estela 
Bezerra (PSB).

Sindicato das Escolas 
ameaça ir à Justiça

O Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba recebeu, na 
sessão da quarta-feira, denún-
cia contra a prefeita do Muni-
cípio de Santo André, Silvana 
Fernandes Marinho de Araújo. 
No julgamento, foi determina-
do o afastamento da gestora 
do cargo, sem decretação de 
prisão preventiva. A decisão, 
por unanimidade, teve a rela-
toria do desembargador João 
Benedito da Silva. 

A gestora é acusada do 
crime de peculato por ter, no 
período de fevereiro de 2015 
a junho de 2016, deixado de 
repassar, dolosamente, valo-
res descontados em folha de 
pagamento de servidores mu-
nicipais referentes a créditos 
consignados feitos com o Ban-
co Gerador S. A, atual Banco 
Agiplan S/A. 

Em 28 de janeiro de 2013, 
o município de Santo André 
firmou convênio com o Banco 
Gerador S.A para concessão de 
empréstimos e financiamentos 
aos servidores ativos e inativos 

municipais. De acordo com 
o convênio celebrado, ela se 
comprometeu a repassar men-
salmente ao estabelecimento 
bancário conveniado os valo-
res debitados dos servidores 
através de descontos em folha 
de pagamento. Ocorre que, em 
31 de agosto de 2016, a gesto-
ra firmou Instrumento Parti-
cular de Confissão de Dívida, 
no qual confessou que, embora 
tivesse havido descontos em 
folha de pagamento de servi-
dores municipais, esses não fo-
ram repassados ao banco. Com 
isso, assinou Nota Promissória 
na quantia de R$ 43.570,00, 
como forma de garantia da dí-
vida, sendo o montante de R$ 
4.295,00 referente a juros.

A defesa argumenta não 
haver comprovação de que 
a prefeita tivesse vontade de 
desviar a verba pública. Dis-
se que o que houve de fato 
foi um atraso nos repasses de 
empréstimos consignados, 
honrados, entretanto, antes da 
denúncia.

TJ afasta prefeita da 
cidade de Santo André

Thaís Cirino  
thaiscirino@hotmail.com

Após a aprovação do au-
xílio de R$ 125 bilhões aos es-
tados, Distrito Federal e muni-
cípios, por parte do Congresso 
Nacional, a expectativa é que os 
repasses possam ser encami-
nhados para as unidades fede-
rativas até meados deste mês. 
A Paraíba deve receber R$ 128 
milhões para a saúde e outros 
R$ 448 milhões para livre apli-
cação. O entanto, o texto ainda 
precisa da sanção do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido).

O projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) 39/2020, que 
cria o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
(covid-19), tem objetivo princi-
pal de ajudar os entes federati-
vos no combate à pandemia. O 
valor inclui repasses diretos e 
suspensão de dívidas. O secre-
tário de estado da Fazenda,Ma-
rialvo Laureano, explicou que 
há recursos destinados aos es-
tados e os municípios e que os 

valores vão diretamente para 
as prefeituras. Ele destacou 
ainda que o texto original apre-
sentado ao Congresso sofreu 
várias modificações, mas que 
espera agilidade na decisão do 
presidente. “A nossa expectati-
va é que seja sancionado o mais 
rápido possível, até a próxima 
semana. Isso vai amenizar as 
nossas perdas decorrentes do 
baixo consumo da população 
em virtude da pandemia e, 
consequentemente, da queda 
na arrecadação”, acrescentou.

No caso dos municípios 
paraibanos, os valores são de 
R$ 57 milhões para a saúde e 
outros R$ 303 milhões para 
livre aplicação. Mas, apesar do 
socorro, o presidente da Fa-
mup (Federação das Associa-
ções dos Municípios da Paraí-
ba), George Coelho, avaliou que 
a perda para as cidades deve fi-
car em torno de 10% (na com-
paração com 2019) e lembrou 
que o recurso é uma reposição 
de prejuízos com a queda na 
arrecadação de ICMS e ISS. 

Municípios esperam 
recursos até o dia 15

A Caixa Econômica 
informou que ampliou o 
horário de atendimento 
e reforçou a estrutura 
de atendimento para 

pagar o auxílio.



Com 1.333 casos centra-
lizados na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) 
informou, através de live, que 
o colapso do sistema de saúde 
na região passou a ser um ris-
co iminente. No momento, a 
região tem 78% dos leitos de 
UTI ocupados. De acordo com 
Geraldo Medeiros, secretário 
de Saúde do Estado, o fim de 
semana será de avaliação so-
bre o comportamento da po-
pulação e a adoção das medi-
das restritivas de isolamento 
domiciliar.

Para o secretário, caso a 
população não passe a adotar 
massivamente o isolamento 
de maneira voluntária neste 
fim de semana, o Governo do 
Estado e os municípios de-
verão adotar medidas ainda 
mais severas de restrições. 

“Este fim de semana será 
de avaliação da população 
sobre o isolamento social. Se 
não entrar na nossa meta, se 
o isolamento não for recebido 
e obedecido pela população, 
nós vamos aumentar as me-
didas restritivas na segunda-
-feira porque iremos traba-
lhar com a situação real de 

colapso do sistema de saúde. 
Nós estamos assistindo um 
crescimento de ocupação 
nunca antes visto. Se a popu-
lação da grande João Pessoa 
não obedecer ao isolamento 
social e não ficar em casa, nós 
corremos o grande risco de 
não ter mais leitos de UTI nos 
próximos dias. Isso significa 
que você, seu pai, seu avô, sua 
avó… vão precisar de um leito 
e nós, o Estado, não teremos. 
As pessoas precisam dos lei-
tos para viver. Então fiquem 
em casa”, declarou Geraldo 
Medeiros.

Ainda segundo o secre-
tário, em menos de 24 horas 
foram registrados 15 novas 
internações em leitos de UTI 
na Grande João Pessoa. Na 
Capital, segundo dados do 
Painel de Controle da Vigilân-
cia Sanitária Municipal, a taxa 
de isolamento domiciliar é de 
44,9%. A SES indica uma taxa 
de 70% como ideal. 

“Passamos a lidar com a 
possibilidade do colapso imi-
nente e, por isso, o Governo 
do Estado vai disponibilizar 
novos monitores para a Pre-
feitura de João Pessoa para 
que novos leitos sejam aber-
tos o quanto antes. Se cuidem, 
cuidem dos seus familiares 
ou se não nós teremos uma 

Secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, alertou que, se o isolamento não for respeitado, medidas rígidas serão tomadas

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Grande JP atinge 78% das UTIs 
ocupadas e tem risco de colapso
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catástrofe na Grande João 
Pessoa”, informou Geraldo 
Medeiros.

A Região Metropolitana 
de João Pessoa engloba as ci-
dades de João Pessoa, Santa 
Rita, Bayeux, Cabedelo, Con-

de, Cruz do Espírito Santo, 
Lucena, Mamanguape e Rio 
Tinto.

O Comitê Científico do 
Consórcio Nordeste indica que 
as cidades que chegarem ao 
percentual de 80% dos leitos 

de UTI ocupados e seguir com 
crescimento de casos devem 
decretar o regime de bloqueio 
total ou lockdown. A medida 
não farmacológica é recomen-
dada pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) para si-

tuação de avanço na curva de 
contágio e na incapacidade de 
o sistema de saúde atender à 
população infectada. O decre-
to deverá ser feito em comum 
acordo com demais forças po-
líticas e de segurança.  

Geraldo Medeiros frisou que adesão ao distanciamento social será observada durante o final de semana para se decidir por novas medidas

Foto: Evandro Pereira

Brasília (AE) - O 
Congresso Nacional 
promulgou em sessão 
solene ontem, a pro-
posta de emenda à 
Constituição (PEC) do 
Orçamento de Guerra. O 
documento foi assinado 
pelos presidentes do 
Senado e Câmara, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) 
e Rodrigo Maia (DEM
-RJ).

O objetivo da PEC é 
separar do Orçamento-
Geral da União os gas-
tos emergenciais usa-
dos no enfrentamento 
da doença, sem as exi-
gências aplicadas ao or-
çamento regular, como 
a "regra de ouro". Por 
esse mecanismo, pre-
visto na Constituição, o 
governo não pode con-
trair dívidas para pa-
gar despesas correntes, 
como salários. No en-
tanto, no orçamento de 
guerra, essa regra não 
se aplicará.

O orçamento para-
lelo vai vigorar durante 
o estado de calamida-
de pública, aprovado 
pelo Congresso e que 
tem validade até 31 de 
dezembro. O texto ori-
ginal da PEC é de auto-
ria de Maia. Ele contou 
com a consultoria de 
economistas e de de-
mais autoridades para a 
construção da propos-
ta, as quais fez questão 
de agradecer durante a 
sessão de ontem.

Promulgada 
a PEC do 
Orçamento 
de Guerra

Isolamento social

Polícia Militar registra 1,5 mil 
casos de desrespeito na PB

As medidas restritivas 
a fim de evitar o contágio 
pelo novo coronavírus es-
tão cada vez mais firmes, 
visando garantir a segu-
rança e o bem-estar dos 
cidadãos paraibanos. Ape-
sar disso, ainda há casos 
de desrespeito aos decre-
tos de isolamento social 
em todo o Estado. Nessa 
situação, a Polícia Militar 
entra com advertências e 
conscientização em pri-
meiro plano e, no caso de 
recorrência, o indivíduo 
pode ser levado à delega-
cia. Nos primeiros 40 dias 
de isolamento, mais de 
1.500 ocorrências de con-
duta inadequada foram re-
gistradas, como informou 
a Polícia Militar da Paraíba 
(PMPB).

De acordo com a as-
sessoria da Polícia Militar 
do Estado, as condutas de 
aglomerações mais fre-
quentes são de “bancos 
e lotéricas, mas já está 
sendo planejada, de for-
ma conjunta com outros 
órgãos, uma organização 
dessa problemática. Esta-
do e órgãos responsáveis 
estão planejando isso. Ca-
minhadas e corridas em 
praias, mas com os decre-
tos das cidades litorâneas 
proibindo o acesso, trouxe 
uma solução. Feiras, mas 
as prefeituras e outros ór-
gãos começaram a tomar 
providências”.

Ainda segundo a 
PMPB, geralmente os ca-

O Brasil registrou 610 
mortes decorrentes do 
novo coronavírus durante 
24 horas, entre a quarta 
e a quinta-feira, segundo 
atualização feita pelo Mi-
nistério da Saúde, ontem. 
Com isso, o total oficial de 
vítimas da doença no País 
subiu de 8.536 para 9.146.

O número oficial de 
casos confirmados da co-
vid-19 passou de 125 218 
para 135.106, sendo 9.888 
novos casos registrados 
entre quarta e ontem. 
Considerando essa atuali-
zação, o país ultrapassou 
a Turquia em número de 
casos, que, segundo levan-
tamento da Universidade 
Johns Hopkins, contabili-
zava até as 19h20 de ontem 
133.721 casos confirma-
dos da doença, na posição 
de 8º país do mundo com 
mais casos confirmados.

São Paulo segue como 
o Estado mais afetado pela 
doença, com 39 928 ca-
sos confirmados e 3.206 
óbitos. Em seguida, vêm 
Rio de Janeiro (14.156 ca-
sos, 1.394 óbitos), Ceará 
(13.888 casos, 903 óbitos), 
Pernambuco (10.824 ca-
sos, 845 mortes) e Ama-
zonas (10 099 casos, 806 
óbitos).

Autoridades sanitá-
rias, incluindo a Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), alertam que as 
medidas de isolamento so-
cial são a melhor forma de 
evitar a propagação rápida 
da covid-19 e o colapso do 
sistema hospitalar. 

No Brasil, o Ministé-
rio da Saúde prevê que o 
pico da doença deve ser 
atingido entre maio e ju-

lho e, enquanto o número 
de mortos pela doença no 
país vem numa crescente, 
o presidente Jair Bolso-
naro tem adotado um dis-
curso de flexibilização das 
medidas restritivas.

São Paulo se mantém 
como epicentro da pande-
mia no país, concentrando 
o maior número de faleci-
mentos (3.206). O estado é 
seguido pelo Rio de Janeiro 
(1.394), Ceará (903), Per-
nambuco (845) e Amazo-
nas (806).

Além disso, foram re-
gistradas mortes no Pará 
(410), Maranhão (305), 
Bahia (165), Paraná (104), 
Espírito Santo (155), Mi-
nas Gerais (106), Paraíba 
(111), Alagoas (98), Rio 
Grande do Sul (90), Rio 
Grande do Norte (76), San-
ta Catarina (63), Amapá 
(61), Goiás (44), Rondônia 
(37), Acre (36), Piauí (35), 
Distrito Federal (35), Ser-
gipe (25), Roraima (14), 
Mato Grosso (13), Mato 
Grosso do Sul (10), e To-
cantins (9).

Os estados com maior 
incidência (número de 
casos por um milhão de 
habitantes) são o Amapá 
(2.600), Amazonas (2.437), 
Acre (1.150), Roraima 
(1.684) Ceará (1.521) e 
Pernambuco (1.133).

Brasil registra mais 610 
mortes por covid-19

Agência Estado

Com os óbitos 
registrados ontem, o 

país agora soma 9.146 
vítimas da doença. São 
Paulo é o estado com 
mais mortes: 3.206.

Camila Turtelli
Agência Estado

sos não chegam à deten-
ção. “A Polícia Militar vem 
trabalhando a prevenção 
e a orientação. Quando 
chega a um lugar em que 
alguém está em desacor-
do com a conduta correta, 
primeiro explicamos pra 
ela sobre o decreto, esta-
belecendo que aquilo ali 
não pode acontecer. Vai 
de acordo com cada caso. 
Segundo, explicamos os 
riscos à saúde, as formas 
de prevenção, que o co-
ronavírus é um inimigo 
silencioso e buscamos a 
conscientização [dessas 
pessoas]. Mostramos o 
que a lei diz, conscienti-
zamos e se houver resis-
tência, ela é conduzida a 
delegacia para ser ouvida 
pelo delegado”, explicou a 
assessoria da instituição.

De acordo com o Có-
digo Penal Brasileiro, nos 

artigos 267 e 268, “cau-
sar epidemia, mediante 
a propagação de germes 
patogênicos” e “infringir 
determinação do poder 
público, destinada a im-
pedir introdução ou pro-
pagação de doença con-
tagiosa”, respectivamente, 
são crimes contra a saúde 
pública. As punições pre-
vistas pelo CPB são de 
multa ou reclusão de um 
mês a um ano para o ar-
tigo 267 e de reclusão de 
dez a quinze anos, para o 
art 268. 

Em casos de condu-
ta inadequada verificada 
pela população, é possível 
denunciar através dos nú-
meros: 190 ou 193; além 
do aplicativo SOS Cidadão, 
onde a aglomeração de 
pessoas se enquadra como 
“denúncia – relação com 
evento criminoso”. 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Foto: Marcus Antonius

Casas lotéricas são espaços que costumam gerar aglomerações
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Venezuelanos em JP
O MPF acompanha os 40 venezuelanos refugiados que 
testaram positivo para covid-19. Os indígenas estão sendo 
medicados e orientados sobre isolamento social.  Página 8 Fo
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Primeiro caso foi notificado no dia 18 de março em João Pessoa e, atualmente, doença afeta 39% dos municípios

O contágio por coro-
navírus avança para o in-
terior do Brasil, locais com 
menos estrutura de leitos 
e Unidades de Terapias In-
tensivas (UTIs) para aten-
der a demanda de pessoas 
infectadas pela covid-19. É 
o que aponta uma pesquisa 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), no Rio de Janeiro. 
Na Paraíba, até quinta-fei-
ra, 39,01% dos municípios 
apresentavam casos confir-
mados de covid-19. Isto sig-
nifica que das 223 cidades 
paraibanas, 87 já registra-
ram a presença do vírus. 

Chama atenção a ra-
pidez com que o novo co-
ronavírus se propraga. O 
primeiro caso notificado 
oficialmente pela Secreta-
ria de Saúde do Estado é do 
dia 18 de março, quando um 
paciente residente em João 
Pessoa testou positivo para 
a doença. Um mês e 19 dias 
depois, a covid-19 já afeta  
quase 90 cidades.

Para evitar o avanço da 
interiorização da doença, o 
Secretário Executivo de Ges-
tão da Rede de Unidades de 
Saúde do Estado da Paraíba, 
Daniel Beltrammi, faz um 
alerta parar que a popula-
ção siga as orientações dos 
órgãos de saúde. O aumen-
to do contágio nas cidades 
paraibanas, de acordo com 
o secretário, avança por al-
guns fatores. Um deles é o 
desrespeito ao isolamento 
social. Beltrammi contou 
que o Sertão vive a anteci-
pação do período de chuvas 
e isso é motivo de comemo-
ração na cultura da região, 
mas infelizmente o clima de 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com
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Governo distribui testes 
rápidos em municípios

O Governo da Paraíba distribuiu, nesta 
quinta-feira (7), mais 15 mil testes rápidos 
para todos os 223 municípios paraibanos. A 
distribuição será por meio das Gerências Re-
gionais de Saúde e o critério será de acordo 
com os municípios que tenham o maior número 
de casos de covid-19 sendo investigados e re-
gistrados no sistema do Ministério da Saúde, 
E-Sus VE.

O teste pode ser aplicado nas pessoas a 
partir do 8° dia do início de sintomas de síndro-
me gripal (febre, tosse seca, dor de garganta 
e dor no corpo) e ofertados nos serviços de 
saúde em todos os municípios. Todo caso po-
sitivo o município deverá notificar ao Estado, 
imediatamente.

O Governo do Estado adquiriu 210 mil 
unidades de testes rápidos, sendo 30% pagos 
com recursos encaminhados pelo Ministério da 
Saúde para o combate à covid-19. Estes 15 mil 
testes são do segundo lote. No final de abril, o 
Governo já havia distribuído 20 mil testes e as 
próximas unidades serão entregues à medida 
que houver necessidade. 

De acordo com o governador João Azevê-
do, a ampliação da testagem na população é 
fundamental para traçar o perfil epidemiológi-
co do Estado e auxiliar na tomada de decisão 
voltada ao enfrentamento da pandemia.

Covid-19 avança no interior 
e já atinge 87 cidades na PB 

festividade leva mais pes-
soas às ruas. E infelizmente 
o momento não é adequado 
para aglomerações. 

Este tem sido o princi-
pal obstáculo para conter 
a proliferação do vírus. Em 
Patos, por exemplo, onde já 
existem 46 casos notificados 
e oito óbitos, o comércio se-
gue funcionando em horário 
reduzido.

“Estamos atravessando 
o momento mais difícil do 
novo coronavírus.  Se não 
fizermos um esforço muito 
grande de pararmos a circu-
lação nessa primeira quin-

zena de maio, infelizmente 
vamos assistir situações 
muitos semelhantes a Recife 
e Fortaleza. O Estado tem um 
plano de contingência ro-
busto, mas se as pessoas não 
ficarem em casa, podemos 
ter um número maior de 
mortes”, frisou Beltrammi. 

Segundo ele, o proces-
so de interiorização ocorre 
à medida que os casos vêm 
crescendo. O secretário re-
força que desde o início do 
registro do vírus, foram to-
madas as providências no 
Estado. Entre elas, foi or-
ganizado o Centro Estadual 

de Regulação Hospitalar. “O 
que significa que os muni-
cípios não estão sozinhos, 
muito pelo contrário. Se al-
gum deles não tem uma es-
trutura hospitalar de com-
plexidade mais alta para 
cuidar de pacientes graves, 
ou para manter pacientes 
internados em enfermaria, 
qualquer um dos 205 hospi-
tais do Estado estão conec-
tados neste Centro”. 

Rede preparada
Daniel Beltrammi decla-

rou que a Paraíba tem uma 
rede preparada para garantir 

o transporte dos pacientes 
do interior em direção aos 21 
Centros de Referência Hospi-
talar do Coronavírus, distri-
buídos não apenas na capital, 
mas em outros municípios 
paraibanos. Esses Centros de 
Referência estão em um raio 
que, na maioria das vezes, 
não ultrapassa os 100 km ou 
150 km de distância das ci-
dades que atendem. “Então é 
um transporte viável. Quan-
do o município não tem um 
Samu ou ambulância, o Es-
tado faz a remoção. Quando 
a cidade tem, pode optar por 
qual transporte utilizar”.

Atravessamos um 
momento difícil. Se não 

fizermos um esforço 
muito grande de 

pararmos a circulação 
nessa primeira quinzena 

de maio, infelizmente 
vamos assistir situações 
muitos semelhantes a 

Recife e Fortaleza. 

Foto: Lusângela Azevêdo

Com 46 casos de covid-19 e sete óbitos, no município de Patos o comércio segue funcionando, mesmo em horário reduzido, o que termina estimulando as pessoas a saírem de suas casas

Boletim da Secretaria de Saúde

Com registro de 192 novos casos em 
um dia, Estado volta a bater recorde

Novos 10 falecimen-
tos e mais 192 casos para 
o novo coronavírus foram 
confirmados no Estado da 
Paraíba nesta quinta-fei-
ra. Ao todo, 1.849 pessoas 
possuem confirmação de 
contaminação pelo vírus 
sendo 420 já curados e 111 
óbitos. De acordo com da-
dos da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), 2.356 
casos já foram descartados. 
A taxa de letalidade é de 
7,17% e a ocupação de lei-
tos de UTI adulto é de 52% 
em toda a Paraíba.

Óbitos
Dos últimos dez óbitos 

confirmados, sete estão en-
tre 60 e 90 anos e três de 30 
a 55 anos. Oito falecimentos 
ocorreram na Grande João 
Pessoa entre os municípios 

de João Pessoa, Bayeux e 
Santa Rita. Mortes também 
foram registrados em São 
Bento e Patos.

No interior
A contaminação já atin-

ge oficialmente 39,01% dos 
municípios paraibanos que 
corresponde a 87 municí-
pios paraibanos. Estão dis-
tribuídos entre João Pessoa 
com 982 casos;  Santa Rita 
com 162; Campina Gran-
de chegou a 89; Cabedelo 
tem 75; Sapé chegou a 60; 
Bayeux com 59; Guarabi-
ra chegou a 52; Patos tem 
46; Sousa (20); Alhandra, 
Conde e Caaporã (19); Ca-
jazeiras (18); Taperoá (17); 
Pedras de Fogo (16); Mari 
(13); Lucena (11) ; Cruz do 
Espírito Santo e Rio Tinto 
(10); Mari (9);  Pitimbu (7);  
São João do Rio do Peixe, 
Alagoa Grande, São Bento, 
São João do Rio do Peixe e 

Lucena (6 cada);  Maman-
guape, Caaporã e Rio Tinto 
(5); Itapororoca, Itabaiana, 
Araçagi, Esperança, Pilar, 
Pilõezinhos, Remígio e Gu-
rinhém  (4 cada); Areia, 
Baía da Traição, Congo, Ma-
rizópolis, Mulungu, Mon-
teiro, Coremas, Coxixola, 
Imaculada, Araçagi, Piancó, 
Princesa Isabel, São Sebas-
tião de Lagoa de Roça e 
Junco do Seridó (3 cada); 
Condado, Cuitegi, Juripi-
ranga, Lagoa Seca, Pombal, 
Queimadas, Pirpirituba, 
Pombal, Itaporanga, Ser-
ra da Raíz e Umbuzeiro (2 
casos cada); Alagoa Nova, 
Alagoinha, Barra de São Mi-
guel, Bom Jesus, Boqueirão,  
Borborema, Brejo Do Cruz, 
Capim, Caiçara, Catinguei-
ra, Casserengue, Igaracy, 
Juazeirinho, Massaranduba, 
Mataraca, Matinhas, Nova 
Floresta, Riachão do Poço, 
Riacho dos Cavalos, Ria-

chão do Bacamarte, Santa 
Helena, São José do Bonfim, 
São José de Espinharas, São 
José de Piranhas, São Miguel 
de Itaipu, Pilões, Pocinhos, 
Uiraúna, Santa Helena, San-
ta Luzia, Serra Redonda e 
Serra Branca (1).

Enquanto os casos 
crescem, a taxa de isola-
mento social caí no esta-
do. De acordo com dados 
da InLoco em seu Mapa de 
Isolamento, a Paraíba tem 
apenas 43,4% da popula-
ção que respeita as medidas 
restritivas.

Aplicativo
O aplicativo ‘Monito-

ra Covid-19’, lançado pelo 
Governo Estadual, tem 
sido usado para monitorar 
pacientes com a doença. 
Segundo a SES, isso tem 
agilizado o tratamento e 
internamento das pessoas 
que precisam.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com
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Delegado informou que a droga pertencia a um homem que deixou o presídio PB-1 há cerca de três meses

Polícia apreende 500 quilos de 
maconha em carga de melão

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto:  PCPB

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

A droga estava escondida sob a carga de melão para despistar os policiais que já vinham investigando, há cerca de três meses, a ação da quadrilha

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Campi-
na Grande apreenderam na 
manhã de ontem, cerca de 
500 quilos de maconha es-
condidos em um caminhão 
que transportava uma carga 
de melão. Três pessoas foram 
presas, entre elas, um homem 
que havia sido posto em li-
berdade há cerca de três me-
ses do PB-1, em João Pessoa. 
Também foram levados para a 
Central de Polícia campinen-
se o motorista do caminhão 
e um homem que dirigia um 
automóvel que fazia a ‘escolta’ 
da droga.

Segundo o delegado Vic-
tor Melo, o trabalho realiza-
do ontem faz parte de uma 
operação iniciada em janeiro 
com levantamento das ações 
da quadrilha. “Essa operação 
recebeu o nome de ‘El Cha-
po’ e iniciou-se no final de 
janeiro e início de fevereiro. 
Passamos cerca de três me-
ses investigando e estudando 
a quadrilha, o que gerou a 
representação por 31 man-
dados de busca e apreensão. 
Começamos a deflagrar essas 
buscas há cerca de um mês 
e meio. Hoje, foi cumprida 
a quinta e última etapa da 
operação. Anteriormente, já 
tinham sido feitas 16 prisões, 
muita droga e arma apreen-
didas, além de veículos de 

luxo, como BMW e Veloster”, 
destacou Vitor Melo. 

O delegado informou que 
o caminhão foi carregado com 
a droga na cidade de Petroli-
na (PE). Na estrada que liga 
Campina Grande e Boa Vista, 
os policiais realizaram a abor-
dagem ao caminhão e ao veí-
culo que fazia a ‘escolta’. No 
levantamento os policiais vi-
sualizaram a droga. “Isso ai é 
skank ou maconha in natura”, 
disse o delegado.

A droga, revelou o dele-
gado tinha como destino as 
cidades de Campina Grande e 
João Pessoa. Victor Melo acre-
dita que os presos de ontem 
façam parte de uma quadri-
lha formada por paraibanos e 
pernambucanos responsáveis 
pelo abastecimento de droga 
nos dois estados.

Homem apresenta documento falso para não ser preso
Um homem foragido da Justi-

ça, com prisão decretada por duas 
ordens judiciais, foi preso na tarde 
desta quarta-feira, no momento 
em que tentava enganar policiais 
civis com documentos falsos. O fato 
ocorreu no bairro Monte Santo, na 
cidade de Campina Grande, duran-
te operação realizada por equipes 
das Delegacias de Repressão a 
Entorpecentes de João Pessoa e de 
Campina. 

 Conforme a Polícia Civil, o 
preso tem 37 anos e é investigado 
por vários crimes, incluindo o tráfico 
de drogas. Ele teve a prisão preven-
tiva decretada pelos juízes da 2ª 
e 4ª Varas Criminais de Campina 
Grande. Durante a abordagem, 
o suspeito apresentou documento 
falso e resistiu à prisão. Apesar 
disso, ele foi preso e autuado pelos 
crimes de uso de documentos falso 
e resistência. Com o preso, a polícia 

também apreendeu um carro com 
sinais de adulteração. O veículo 
será periciado.

 Ainda de acordo com a polícia, 
o homem possui antecedente crimi-
nal. Ele já foi preso anteriormente 
durante uma operação da Delega-
cia de Defraudações e Falsificações 
de Campina Grande, que desarti-
culou um laboratório de falsificação 
de documentos. 

 O suspeito já responde proces-

so por crimes de estelionato, roubo, 
receptação, formação de quadrilha, 
falsidade ideológica, uso de docu-
mento falso e outras falsificações, e 
é também investigado por suposta 
atividade de tráfico interestadual 
de drogas. 

 O preso foi recolhido à carce-
ragem da Polícia Civil de Campina 
Grande, de onde será recambiado 
a uma das unidades prisionais do 
município.

A Polícia Militar pren-
deu, nessa quarta-feira, o 
principal suspeito dos ar-
rombamentos de casas e 
invasões de apartamentos 
que vinham sendo regis-
trados, nas últimas sema-
nas, em bairros de João 
Pessoa. Nas ações crimi-
nosas, José Carlos Avelino, 
o Carlinhos, de 30 anos 
chegava a escalar prédios e 
por isso passou a ser cha-
mado de ‘homem-aranha’ 
pelas vítimas que viram 

as imagens dos crimes por 
circuito de segurança.

O suspeito, que tem 
30 anos e várias passagens 
pela polícia por roubo e 
furto, foi preso na comuni-
dade do Baleado, em Cruz 
das Armas. Os policiais 
militares chegaram até ele 
através do rastreamento do 
sinal de GPS do celular de 
uma vítima, que teve a casa 
invadida na madrugada da 
terça-feira, no bairro do 
Cristo Redentor.

Outros crimes
As características dele 

e o modo de agir (arma-
do com faca, trancando 
ou amarrando vítimas e 
pedindo como primeiro 
objeto o celular delas) são 
semelhantes ao que foi re-
passado por outras pessoas 
que tiveram casas ou apar-
tamentos invadidos.

O suspeito foi apresen-
tado na Central de Flagran-
tes, no Geisel, e foi reconhe-
cido por várias vítimas.

“Homem Aranha” é preso 
após ser filmado em prédio

Fugitivo tenta liberar moto roubada
A Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) na Paraí-
ba prendeu na manhã de 
quarta-feira, no muni-
cípio de Santa Rita, um 
homem com mandado de 
prisão em aberto após o 
mesmo se apresentar aos 
policiais para tentar libe-
rar uma motocicleta rou-
bada que havia sido recu-
perada pela equipe. 

Os policiais realiza-
vam rondas na BR 101, 
km 77, no município de 
Santa Rita, quando visua-
lizaram uma motocicleta 
cometendo infrações de 
trânsito. Ao ser aborda-
do, o condutor da moto, 

um jovem de 18 anos, in-
formou aos policiais que 
havia pegado a motoci-
cleta emprestada de um 
vizinho. Os policiais rea-
lizaram uma fiscalização 
minuciosa  e constataram 
que tratava-se de uma 
motocicleta roubada que 
estava clonada. O condu-
tor então entrou em con-
tato com o suposto pro-
prietário, que se dirigiu 
até o local da fiscalização.

Para a surpresa dos 
policiais, ao consultar o 
homem que se apresen-
tou como proprietário da 
motocicleta, foi consta-
tado que havia para ele 

um mandado de prisão 
em aberto pela comarca 
de Bayeux pelos crimes 
de receptação de veículo 
roubado e falsificação de 
documentos, com pena 
aguardando cumprimen-
to de 12 anos de prisão. 
Ele já foi preso pela PRF 
com um veículo roubado 
e com documento falso. 
Desta vez irá novamente 
responder por receptação 
de veículo roubado e uso 
de documento falso. Os 
dois homens foram deti-
dos e encaminhados à Po-
lícia Civil e a motocicleta 
roubada será entregue ao 
verdadeiro proprietário.

Sem sorte

Suspeito de chefiar o tráfico 
é localizado em João Pessoa

A Polícia Militar pren-
deu o principal suspeito de 
chefiar o tráfico de drogas 
na comunidade Boa Espe-
rança, no bairro do Cristo 
Redentor, em João Pessoa. 
Contra o acusado, que tem 
23 anos, tinha um mandado 
de prisão por homicídio e foi 
cumprido pelos policiais do 
Regimento de Polícia Mon-
tada (RPMont), por meio da 
Operação Malhas da Lei, na 
tarde desta quarta-feira (6).

Ele já responde por 
homicídio, tentativa de ho-
micídio, tráfico de drogas 

e é suspeito também de ter 
envolvimento, direto e indi-
reto, nos últimos ataques a 
tiros registrados em comu-
nidades do vizinho bairro 
do Rangel - motivados pela 
disputa do comércio de en-
torpecentes. 

O mandado de prisão 
cumprido contra ele pela 
Polícia Militar foi expedido 
pela 1ª Vara do Tribunal do 
Juri de João Pessoa e tem va-
lidade até o ano de 2049.

O preso foi apresentado 
na Central de Flagrantes, no 
bairro do Geisel.

No Brejo
Nas cidades de Guarabi-

ra e Pirpirituba policiais do 4 
BPM atenderam ocorrências 
de violência doméstica. 

Em Guarabira, a solicita-
ção foi feita por pessoas que 
ouviram pedidos de socorro de 
uma mulher que estaria sendo 
agredida pelo companheiro. 

Para os policiais, uma 
mulher grávida disse que 
por pouco não foi morta pelo 
companheiro. Mesmo preso 
ele prometeu que iria matá-la 
e depois enterrar o corpo no 
quintal.

Moto apreendida tinha registro de roubo e pertencia a um fugitivo da justiça

Foto: PRFA Polícia Civil cumpri na 
tarde de quarta-feira um man-
dado de prisão expedido con-
tra um homem de 37 anos pro-
curado pela Justiça. A prisão 
foi decretada pela Vara Mista 
de Bayeux. Ele foi condenado 
por crimes de posse ilegal de 
armas e era considerado fora-
gido desde novembro do ano 
passado.

Com o mandado judicial, 
equipes do Núcleo de Homi-
cídios de Bayeux e Núcleo de 
Repressão a Entorpecentes de 
Santa Rita iniciaram diligên-
cias para localizar e prender o 
foragido. O homem será sub-
metido a exames de corpo de 
delito e apresentado ao Poder 
Judiciário.

Mandado de 
prisão é
cumprido
em Bayeux
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Segundo pesquisa do IBGE, o percentual de jovens com idade entre 10 e 19 anos caiu de 18,3% para 15,6%
Juliana Cavalcanti 
Especial para A União

População da PB envelhece e  
55,4% têm mais de 30 anos

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

A Paraíba apresentou um 
aumento na população idosa em 
2019. De acordo com a Pesquisa 
Nacional Por Amostra de Domi-
cílios Contínua (PNAD) de 2019, 
realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística ( IBGE), 
a população paraibana envelhe-
ceu e a as pessoas acima de 30 
anos já representam 55,4% dos 
moradores do Estado. O desta-
que maior ficou para a faixa etária 
dos 50 aos 59 anos, que alcançou 
11,9% no ano passado ( em 2012, 
era 9,3%.). 

Conforme a PNAD Contínua 
Características Gerais dos Domi-
cílios e dos Moradores  divulgada 
pelo IBGE no último dia 6, o nú-
mero de pessoas abaixo dos 30 
anos de idade apresentou queda 
entre os residentes na Paraíba. Em 
2012, era 49,8% do total, mas no 
último ano caiu para 44,6%.

A maior redução ocorreu no 
grupo dos 10 aos 19 anos, que 
constituía 18,3% da população, 
em 2012, e atingiu os 15,6%, em 
2019. Esta tendência de envelheci-
mento é observada em todo o Bra-
sil, pois houve um crescimento da 
população acima dos 30 anos, que 
em 2012 era de 52,3% e passou 
para 57,7% em 2019. Inclusive, 
no Nordeste esse grupo chegou 
a 57,2% no último ano.

Em 2017 e 2018, a Paraíba 
era o Estado do Nordeste com 
a maior percentual de pessoas 
com 60 anos ou mais. Porém, no 
ano passado, esse grupo passou 
a representar uma porcentagem 
menor que os outros estados da 
região. Pernambuco é o que regis-
trou o maior percentual (15,9%), 
seguido por Piauí (15,6%), Ceará 
e Bahia ( ambos com 15,2%), Rio 
Grande do Norte (14,9%) e só en-
tão a Paraíba  aparecia com 14,8%.

Entre as capitais nordesti-
nas, João Pessoa ficou acima de 
Aracaju. Já Recife foi a capital com 
a maior representatividade de ido-
sos (17,6%).

Outros dados
Os dados sobre as caracte-

rísticas gerais de moradores e 
domicílios demonstraram ainda 
que a população autodeclarada 
preta foi a única que apresentou 
crescimento na Paraíba em 2019, 
passando para 7,1%.Entre 2012 
e 2019, o percentual de brancos 
variou de 33,9% para 32,3%, 
enquanto o de pardos teve uma 
queda de 60,9% para 60,1%.O 
mesmo crescimento da porcen-
tagem de pretos também foi visto 
no Nordeste. 

O levantamento indica ainda 
que o serviço de coleta direta de 
lixo ocorria em 76,1% dos domi-
cílios paraibanos, em 2019. É um 
percentual superior ao observado 
para o Nordeste, de 70,8%. O uso 
da energia elétrica no estado se 
manteve estável de 2016 a 2019 
e sempre abrangeu mais de 99% 
dos domicílios. O mesmo cenário 
foi verificado em âmbito nacional 
e nos estados nordestinos.

A pesquisa investigou ainda 
a posse de alguns bens nas resi-
dências visitadas, como eletrodo-
mésticos e meios de transporte. 
A PNAD Contínua apontou que 
as motos são mais comuns em 
domicílios paraibanos do que 
carros. Em 2019,cerca de 34,6% 
das residências do Estado conta-
vam com motocicletas, enquanto 
para carros esse percentual era 
de 31,1%. 

Guarabira 
deve fechar 
comércio, 
diz CEDHPB

 O Conselho Estadu-
al de Direitos Humanos da 
Paraíba (CEDHPB) divulgou 
nota registrando a preocu-
pação com relação ao com-
bate ao contágio de covid-19 
na cidade de Guarabira. No 
comunicado, a entidade ex-
terna a sua discordância com 
as atitudes da Prefeitura da 
cidade, frente à pandemia 
do novo coronavírus, que in-
siste em manter o comércio 
da cidade em atividade, con-
trariando decretos estaduais 
e orientações do Ministério 
da Saúde e da Organização 
Mundial de Saúde - OMS. 
Guarabira tem, oficialmente, 
36 casos de covid-19.

 A nota registra que 
“Guarabira é cidade de um 
polo comercial regional com 
mais de 30 municípios. Ao 
manter o comércio aberto, 
se faz um convite para que 
cheguem pessoas de cida-
des circunvizinhas, fazendo 
assim o vírus circular, co-
locando em risco a vida de 
seus munícipes e de seus 
visitantes”. 

Por fim, o Conselho 
pede que autoridades lo-
cais, principalmente o Mi-
nistério Público Estadual e a 
Defensoria Pública Estadual, 
tomem as providências ca-
bíveis a fim de evitar uma 
tragédia anunciada, como 
tem acontecido em muitas 
cidades do país e do mundo.

 A Secretaria de 
Comunicação de Guarabira 
informou que a Prefeitura de 
Guarabira está acatando a 
recomendação do Ministério 
Público e segue de forma ri-
gorosa o decreto do Governo 
do Estado, válido até o dia 18 
de maio. 

Em Campina Grande

Feira de Troca será interditada a 
partir deste sábado pela prefeitura

Uma força-tarefa inte-
grada por órgãos da Prefei-
tura Municipal, com apoio 
da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros do Estado, vai 
interditar a partir de ama-
nhã,  a Feira de Trocas que 
funciona numa área próxi-
ma ao bairro de José Pinhei-
ro, no perímetro central de 
Campina Grande.  

A interdição está sen-
do motivada por denúncias 
de irregularidades. Rivaldo 
Rodrigues, coordenador 
do Procon,  que integra a 
força-tarefa, explica que 
uma das irregularidades é 
a grande aglomeração for-
mada no local.

De acordo com  Rival-
do, as pessoas que partici-

pam da feira de trocas, não 
estão adotando os cuidados 
recomendados pelas auto-
ridades de Saúde, como 
prevenção ao novo coro-
navírus. “Não estão fazen-
do uso de máscaras e estão 
desrespeitando a distância 
mínima, necessária neste 
momento de pandemia”, 
observou o coordenador 
do Procon.

Outra irregularidade, 
segundo Rivaldo Rodrigues, 
é o uso irregular do espaço 
público, “de forma desorde-
nada, ou de qualquer jeito. 
E em razão disso e em fun-
ção da situação de pande-
mia que estamos vivendo, 
nós estamos tomando essa 
providência”, ressaltou.

Esse tipo de providên-
cia, de acordo com o coor-
denador do Procon, não 

está sendo adotado apenas 
na feira de trocas, mas em 
outros locais da zona ur-
bana de Campina Grande, 
onde estejam ocorrendo 
aglomerações de pessoas.  

Máscaras
Com apoio de efetivos 

da Polícia Militar e do Bata-
lhão de Bombeiros Militar, 
a primeira providência será 
a interdição da via aonde a 
Feira de Trocas vem sendo 
realizada. A segunda pro-
vidência, a partir das 7h30 
deste sábado, será a distri-
buição de máscaras e álco-
ol em gel para as pessoas 
que estiverem circulando 
na área, que receberão ins-
truções sobre o uso correto 
desse tipo de  proteção.

As feiras do Mercado 
Central e do Mercado do 

Bairro da Prata também já 
foram alvo de uma operação 
semelhante, para coibir a 
excessiva aglomeração de 
pessoas. 

“Nós já fizemos uma 
grande operação nes-
sas áreas e pretendemos 
continuar adotando esse 
tipo de medida, a título de 
orientação”, disse Rivaldo 
Rodrigues.

Ele ressaltou que na 
feira do Mercado da Pra-
ta, a situação já pode ser 
considerada tranquila. No 
local, por causa da ação da 
força tarefa, apoiada pelas 
forças de segurança, levou 
tanto os feirantes, quanto 
os consumidores, a manter 
o distanciamento orientado 
pelos órgãos de saúde,  para 
prevenir a disseminação do 
coronavírus.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Com o funcionamento da Feira, bastante popular na cidade, a aglomeração é constante, aumentando a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus

Foto: Codecom/CG

Foto: Agência Brasil

Em 2017 e 2018, a Paraíba era o Estado do Nordeste com maior percentual de pessoas acima dos 60 anos, mas, na última pesquisa, ficou na sexta posição e foi ultrapassada por PE, PI, CE, BA e RN

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com
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MPF acompanha o caso dos 40 refugiados que estão abrigados em prédio cedido pela Arquidiocese da Paraíba
Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Venezuelanos em JP testam 
positivo para o coronavírus

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Uma oportunidade para ampliar o conhecimento, o networking 
e os negócios na própria área de atuação ou, até mesmo, em outros 
segmentos. Este é o objetivo das 20 rodadas de negócios que estão 

sendo realizadas durante a Feira Internacional de Negócios Criativos 
e Colaborativos - FINCC 2020. O evento, que é 100% digital segue 

com uma programação repleta de palestras, apresentações de cases 
de sucesso, oficinas criativas e shows musicais até o próximo domin-
go (10). Além da feira digital com 185 lojas virtuais, a programação é 
completamente gratuita e contempla segmentos como artesanato e 
arte popular, artes visuais, audiovisual e cinema, design, música, tea-
tro, circo, literatura, games, arquitetura, moda, museus, comunicação, 

publicidade, websites e startups. 

Para os amantes da natureza uma dica é o Camping 
Rural do Lajedo do Marinho. Ele fica instalado no muni-
cípio de Boqueirão, alto do Lajedo Marinho, e conta com 

banheiro, chuveiro e fogão a lenha, ficando a cargo do 
visitante levar ou alugar a barraca existente no próprio 
local. Tudo é proporcionado pelos condutores turísticos 
do Lajedo Marinho que organizam todo o passeio, desde 
o inicio das trilhas até mesmo o almoço de quem quiser 
viver essa experiência única na Paraíba. Os interessados 

já podem adiantar a sua reserva para quando a pandemia 
passar pelo pelos telefones (83) 98680-1027, (83) 99945-

2959 e (83) 98116-7100 ou pelo email  
condutoresturistlajedosmarinho@gmail.com.

Conde

João Pessoa

FINCC 2020

Boqueirão

CoroNaVírus

Reforçando a campanha lançada pelo Governo do Estado, através da Empresa Paraibana de 
Turismo – PBTur, cujo tema é “Não cancele, remarque”, empresários do meio de hospedagem e 
alimentação estão inovando os serviços com muita criatividade. Hoje eu destaco aqui algumas 
inovações que estão acontecendo no meio turístico e também mostro alguns locais para você se 
programar para conhecer quando tudo passar.

Praias

O não atendimento da população ao isolamento social como prevenção ao covid-19, fez com 
que diversas prefeituras do nosso Estado fazer o fechamento do acesso às praias. Estão proibidas o 
acesso as praias de João Pessoa, Cabedelo, Conde e Baía da Traição. Em João Pessoa, o fechamento 
temporário das praias inclui também as atividades na faixa de areia, nas calçadas e na ciclofaixa, ou 
seja, estão suspensas caminhadas, corridas, entre outros exercícios na área delimitada pela prefei-
tura. O mesmo vale para as atividades nos parques da Lagoa e Parahyba.

Fotos: Teresa Duarte nnnnnnnnnnnnnn
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O município de Conde, litoral sul, a empresária Soraya Mariz decidiu inovar lançando um novo 
serviço para gerar renda, pagar as contas e não demitir os funcionários. Na Pousada dos Mundos, 
ela está recebendo pessoas que estão sofrendo com a solidão causada pela pandemia. São pessoas 
que moram sozinhas e até aquelas que querem se sentir mais seguras durante a pandemia distante 
dos grandes centros urbanos. As pessoas podem passar de um a seis meses sabendo que terão toda 
a estrutura e cuidado necessários, ou seja, tem que ser uma pessoa sozinha e ela terá que apresentar 
o teste negativo para a covid-19, além de cumprir com as regras estabelecidas. 

Será iniciada hoje e segue até o próximo dia 31 a Restaurant Week, maior festival gastronômico 
do Brasil, com uma história de mais de 10 anos no país e que teve a sua primeira edição em João 
Pessoa em 2019. Com objetivo de proporcionar uma experiência gastronômica na casa dos clientes, 
o evento vai acontecer neste ano com uma grande novidade. Devido à pandemia da covid-19 e com 
o objetivo de minimizar os prejuízos sociais e econômicos, o festival vai acontecer com vendas no 
delivery e traz também uma importante ação solidária, com doação de refeições para pessoas em 
estado de maior vulnerabilidade social. Em João Pessoa, 13 restaurantes de João Pessoa já confir-
maram a participação no evento. 

Quarenta indígenas ve-
nezuelanos refugiados em 
João Pessoa testaram positi-
vo para o novo coronavírus, 
de acordo com o Ministério 
Público Federal (MPF). A 
coleta dos exames foi reali-
zada nesta segunda-feira no 
Centro Social Arquidiocesano 
São José, residência da Igre-
ja Católica, na Capital, onde 
um grupo dos refugiados está 
abrigado. No total, 48 vene-
zuelanos foram testados após 
uma mulher do grupo ser 
internada com confirmação 
para a doença.

O grupo que está no pré-
dio cedido pela Arquidiocese 
da Paraíba é o mesmo que es-
tava morando em condições 
precárias numa vila do bairro 
do Roger, no Centro de João 
Pessoa.

Para cumprir o período de 
isolamento domiciliar, os refu-
giados que são da etnia warao 
serão levados para o Centro de 
Atividades e Lazer Padre Jua-
rez Benício Gramame (Cejube), 
equipamento do Governo do 
Estado, localizado no bairro do 
Gramame, em João Pessoa. A 
partir de agora, os pacientes 
serão monitorados pela vigi-
lância sanitária do município, 
pelo MPF e pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES).

Segundo o procurador da 

República José Godoy, todos os 
indígenas que testaram posi-
tivo receberão todo o apoio 
necessário para a rápida re-
cuperação. “Os indígenas em 
isolamento social, no Cejube, 
receberão alimentação for-
necida pelo Hospital Padre 
Zé, que tem parceria com a 
Secretária de Estado de De-
senvolvimento Humano para 
fornecer refeições. Além disso, 
diariamente, a Prefeitura de 
João Pessoa enviará uma equi-
pe de saúde para monitorar a 
evolução dos casos no Cejube”, 
informou o procurador.

Cerca de 180 refugiados 
venezuelanos recebem apoio 
e assistência da Prefeitura de 
João Pessoa desde que chega-
ram à cidade. Durante o pe-
ríodo de pandemia do novo 
coronavírus, essas medidas 
foram intensificadas, com o 
monitoramento feito pela Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
com o auxílio de cestas nutri-
cionais e auxílio-aluguel para 
parte dos imigrantes.

Destes 180, 69 venezue-
lanos foram testados para a 
covid-19 e 59 testaram po-
sitivo, 10 negativo e outros 
dois se negaram a realizar o 
exame para comprovação da 
doença. Os demais seguem 
sendo testados pela coor-
denação epidemiológica do 
município. Todos os positiva-
dos, incluindo os 40 da etnia 
warao, estão isolados e com 

acompanhamento diário.
Os venezuelanos que 

testaram negativo serão sub-
metidos a novos testes, sendo 
acompanhados diariamente 
por equipes de saúde, respon-
sáveis por intensificar as me-
didas de prevenção ao vírus.

A ação de testagem foi 
iniciada após a confirmação 
da internação de uma indí-
gena warao, grávida de 31 
semanas, estava entubada 
na UTI da Maternidade Frei 
Damião, no último domingo, 
e com confirmação de con-

taminação para covid-19. A 
venezuelana faz parte das 
famílias indígenas que estão 
hospedadas no Centro Social 
Arquidiocesano São José.

A rede de proteção aos 
venezuelanos conta com o 
Ministério Público Federal 

(MPF), Funai,  Secretaria de 
Desenvolvimento Humano, 
Secretaria Municipal da Saú-
de de João Pessoa, Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
de João Pessoa, Hospital Pa-
dre Zé e  Secretaria de Esta-
do da Saúde.

Grupo de venezuelanos que estava morando numa vila no bairro do Roger, no Centro de João Pessoa, foi transferido recentemente para o local

Foto: Roberto Guedes



‘Meu Espaço’
Hoje, a partir das 17h, no canal oficial da Funesc do YouTube, serão 
apresentados trabalhos de paraibanos dentro das linguagens de 
artes visuais, cultura popular, circo, HQ e música. Página  11
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Testemunha ocular e fomentador nas áreas do cinema, literatura e turismo deixa um legado marcante para o Estado

Adeus a Wills Leal, importante 
expoente da cultura paraibana 

“Eu me considero uma 
pessoa que tem uma única 
linha, sempre com coerên-
cia. Por isso, de tudo que fiz, 
ou escrevi, não tiro nenhuma 
linha nem vírgula. Não dele-
to nada do que fiz dentro do 
tripé jornalismo, cinema e 
turismo. No fundo, no fundo, 
minha formação filosófica me 
levou a uma atividade plura-
lista. São anos bem vividos e 
tenho a certeza de que tenho 
sido muito cerebral, crítico, 
o que é reflexo de um pensa-
mento já estruturado e que 
preservo, dentro de um crité-
rio lógico. Me considero feliz, 
alegre, expansivo, sem remor-
so e sem trauma”.

Esse breve resumo foi fei-
to pelo próprio Wills Leal, há 
três anos, em entrevista para 
o Jornal A União por conta da 
celebração de seus 80 anos. 
Na madrugada de ontem, em 
João Pessoa, o professor, crí-
tico, colecionador, pesquisa-
dor, jornalista, turismólogo e 
escritor paraibano teve uma 
parada cardiorrespiratória, 
e nos deixou. Não apenas a 
arte, mas também a história e 
o turismo locais estão de luto, 
pois os relatos de seus amigos 
garantem que ele transitou de 
forma marcante por tais áre-
as. O corpo foi velado em uma 
funerária da capital paraiba-
na e, atendendo o desejo que 
já tinha manifestado à família, 
foi cremado.

“Ele é daquele tipo de 
pessoa que será insubstituí-
vel, por causa da sua ação 
inovadora e de clarividência 
no setor da cultura, mas prin-
cipalmente no cinema. Por 
causa da sua atuação, se tor-
nou referência nacional para 
nós e para os pesquisadores 
e críticos da área, principal-
mente em virtude do seu no-
tável livro Cinema na Paraíba 
/ Cinema da Paraíba, que é 
uma súmula extraordinária 
do cinema paraibano desde o 
Século 19. Ele tinha um espí-
rito incansável e, como amigo, 
vou sentir profundamente a 
sua falta”. Foi o que declarou 
o cineasta Vladimir Carvalho, 
referindo-se a Wills Leal.

A atriz Zezita Matos, que 
preside a Academia Paraiba-
na de Cinema (APC), entidade 
idealizada e cofundada por 
Wills Leal, também sentiu 
tristeza ao saber da morte do 
amigo. “É uma perda para a 
cultura paraibana, pois pos-
suía um acervo sobre cinema 
e turismo religioso que acho 
que nenhum museu possui. 
Foi um grande ator cultural da 
Paraíba, porque ele era ator e 
produtor e vivia disso”, disse.

“Eu falei com ele na sema-
na passada. Na ocasião, ele me 
disse que depois que passasse 
essa pandemia, iria fazer um 
projeto que era o de levantar 
as igrejas com potencial para 
itinerário turístico religioso 
na Paraíba”, contou ainda Zezi-
ta, antecipando que a APC lhe 
prestará homenagem póstuma 
quando a situação de crise sa-
nitária causada pela covid-19 
passar. “Ele idealizou o prêmio 
da Associação para quem fazia 
cinema, concedido no dia do 
cinema, 28 de dezembro. Era 
uma pessoa que sonhava e fa-
zia”, garantiu a atriz.

Zezita também lembrou 
que um dos seus últimos 
contatos com Wills foi nessa 
mesma data comemorativa 
do cinema, no final do ano 
passado. “Fizemos um café 
da manhã no edifício onde é 
o seu apartamento para que 
não saísse. Ele estava sem ver 
e ouvir, mas estava lúcido e 
fez um discurso lindo. Parece 
que foi a despedida dele”, lem-
brou. “O legado que ele deixa 
é indiscutível e inegável, que é 
o de ajudar a agregar o cine-
ma paraibano, valorizando o 
cinema, mas também o todo 
movimento cultural de João 
Pessoa. Uma figura ímpar, um 
mentor cultural e que mere-
ce todas as honras”, ressaltou 
a atriz, lembrando que Wills 
ocupava a Cadeira 50 da APC.

Já o diretor executivo do 
Fest Aruanda do Audiovisual 
Brasileiro, Lúcio Vilar, ressal-
tou a importância do saudoso 
escritor e crítico de cinema. “A 
verdade é que Wills Leal foi e 
continuará sendo a ‘testemu-
nha ocular’ de um largo espa-
ço de tempo que atravessou 
a segunda metade do Século 
20 e não se intimidou com a 
velocidade do terceiro milê-
nio”, garantiu. “Aliás, no Fest 
Aruanda 2018, ele foi home-
nageado como Memória Viva 
do Cinema Paraibano por sua 
inestimável contribuição e in-
terlocução permanente com 
os vários momentos e épocas 
vividas desde os anos 1950 
até 2019, onde, já com a saúde 
abalada, marcou presença no 
festival, nas sessões do evento 
e também nos debates. Fazia 
questão de estar presente e 
nunca deixou de emitir a sua 
opinião, às vezes, ou quase 
sempre, polêmicas”.

“Wills tinha algo invejá-
vel – uma disposição hercú-
lea para fazer coisas, em que 
não adiava nada para ama-
nhã – como que movido por 
um rígido ‘senso de urgência’ 
que estava sempre aciona-
do. Ele era assim, e por isso 
mesmo, penso eu, conseguiu 
compor e publicar tantos li-
vros e outras atividades si-
multâneas”, relatou Vilar.

Na opinião do organiza-
dor do Fest Aruanda, “deve-
mos muito – todos nós pa-
raibanos, pessoas de cinema 
ou não – a Wills Leal, porque 
seu legado foi além da Séti-
ma Arte. Para resumir, no que 
tange à seara cinematográfi-
ca, sem Wills Leal saberíamos 
bem menos sobre nossa pró-
pria história do cinema em 
solo paraibano e sobre Wal-
fredo Rodriguez, em particu-

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

lar, nosso ‘primeiro cineasta’. 
Minha tese de Doutorado 
deve muito ao que ele garim-
pou como jornalista fazendo, 
na prática, o papel de historia-
dor que mergulhou em nossas 
praticas cinematográficas, de 
nossa gênese, lá pelos idos de 
1920. Partiu Wills, mas com a 
certeza do dever cumprido, de 
não mais fez porque a saúde 
lhe traiu antes da hora”, disse 
Lúcio Vilar. 

O cineasta Alex Santos, 
que assina coluna semanal 
sobre cinema aos domingos 
no Jornal A União, lamentou a 
morte e recordou de momen-
tos em companhia do amigo. 
“Nossa empresa AS Produções 
Cinema e Vídeo, com recursos 
do BNB, concebeu – financei-
ra e administrativamente – os 
festivais do Semiárido por ele 
coordenado, durante quatro 

anos seguidos, dando suporte 
de difusão, através da mídia 
impressa, falada, televisada e 
pela internet, com a criação 
de um site sobre o certame”, 
disse ele, acrescentando que 
o conheceu quando Wills era 
diretor da PBTur, que então 
funcionava num sobrado de-
fronte ao Liceu Paraibano, 
no centro de João Pessoa. E, 
em seguida, no extinto jornal 
O Norte, onde trabalhou por 
oito anos quando eram gesto-
res Marcone Góes e Teócrito 
Leal, irmão de Wills.

“Fomos presidente e vice 
em duas gestões seguidas, jun-
tamente com os nossos pares 
(Manoel Jaime, Mirabeau Dias, 
Carlos Trigueiro e outros), 
quando repassamos a Asso-
ciação Paraibana de Cinema 
ao professor Moacir Barbosa, 
que fez uma excelente admi-

nistração à frente da entida-
de. Nessa época, na APC, rea-
lizamos um vídeo com Wills 
depondo sobre a criação da 
Associação dos Críticos Cine-
matográficos da Paraíba, que 
deve servir de narrativa para 
quem desejar saber melhor a 
importância da ACCP para a 
história do cinema paraibano”, 
ressaltou Santos.

O jornalista Martinho 
Moreira Franco, também cola-
borador de A União, lembrou 
que sua carteira de sócio da 
Associação dos Críticos Ci-
nematográficos da Paraíba 
(ACCP) foi assinada por Wills, 
então presidente da entidade. 
“É uma relíquia que guardo 
com o maior carinho. Wills 
exerceu grande influência na 
categoria dos críticos de cine-
ma de João Pessoa e de Cam-
pina Grande na época em que 

o exercício essa função era 
diário nos jornais. Primeiro, 
pela movimentação que con-
seguia imprimir à atividade. 
Segundo, pelo seu vasto co-
nhecimento sobre a Sétima 
Arte. Como debatedor de fil-
mes, era imbatível”.

“A partir do cinema, pas-
sou a dominar outras áreas 
do campo cultural, destacan-
do-se como agitador do meio 
e defensor do patrimônio his-
tórico da Paraíba. Além dis-
so, tornou-se autoridade em 
turismo, produzindo várias 
ações de incentivo ao seg-
mento. Sua morte causa uma 
perda inestimável a todos os 
setores em que atuou. É um 
dia de luto para as artes e a 
cultura no Estado”, afirmou 
Moreira Franco.

Fotos: Roberto Guedes

Da esq. para dir.: com a atriz Zezita Matos e o jornalista Abelardo Jurema; docente da ECA-USP, Marília Franco, entrega homenagem no Fest Aruanda; a principal obra do cinema local
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Não deleto nada do 
que fiz dentro do tripé 
jornalismo, cinema e 
turismo. No fundo, no 

fundo, minha formação 
filosófica me levou a 

uma atividade 
pluralista

Wills idealizou a Academia Paraibana 
de Cinema (APC), coordenou festivais 
no Semiárido e registrou o audiovisual 
desde a sua gênese, dentre outros feitos
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Autoridades do Estado emitem nota de pesar e prometem homenagens ao paraibano de Alagoa Nova após quarentena

Governador João Azevêdo 
lamenta morte de Wills Leal

O Governador do Estado, 
João Azevêdo, divulgou nota 
em que externa o seu “profun-
do pesar” pela morte de Wills 
Leal. No mesmo documento, 
o gestor também presta ho-
menagem para aquele que 
considera “um dos maiores 
expoentes da cultura e do tu-
rismo na Paraíba”. 

A nota ainda destaca 
que ele também era mem-
bro da Academia Paraibana 
de Letras e foi idealizador de 
vários projetos nas áreas de 
cultura e turismo, a exemplo 
da APC e a criação da ‘Roli-
úde Nordestina’, na cidade 
de Cabaceiras. O governador 
João Azevêdo expressa ainda 
o desejo que os amigos e fa-
miliares de Wills Leal sejam 
confortados neste momento 
de perda, e que seu legado 
possa servir como alento 
para preencher o espaço dei-
xado pela sua partida.

Várias outras institui-
ções e órgãos ligados à cul-
tura e turismo expressaram 
seu pesar através de notas. 
A Academia Paraibana de Le-
tras (APL) enalteceu a “efe-
tiva militança nas letras, nas 
artes e na defesa do patrimô-
nio histórico e cultural dos 
paraibanos. Teve presença 
destacada como promotor e 
agente pioneiro do turismo 
na Paraíba”. E continua: “É 
valioso o legado escrito de 
seu amor à cidade de João 
Pessoa: Memorial da Festa 
das Neves, No tempo do lança
-perfume, A saga de um gran-
de clube, Era feliz e não sabia, 
O real e virtual no turismo da 
Paraíba. Como acadêmico, no 
convívio e na atuação da enti-
dade, permanece a irrequie-
tude operosa do seu espírito. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Ortilo Antonio

Com presença destacada como promotor e agente pioneiro do turismo na Paraíba, Leal foi diretor da PBTur por 17 anos (E); secretário de Estado da Cultura (Secult-PB) e presidente da APL, Damião Ramos Cavalcanti, em um das sessões de autógrafos do amigo (D)

É uma grande perda para a 
nossa Casa”.

“Vai fazer uma grande 
falta porque igual a Wills, só 
Wills. No dia de hoje ele está 
partindo, mas fica tudo como 
se permanecesse”, disse o se-
cretário de Estado da Cultura 
(Secult-PB) e presidente da 
APL, Damião Ramos Caval-
canti, ao lamentar a morte do 
amigo. “A APL não participou 
das exéquias por causa do 

isolamento social, mas, assim 
que passar essa fase, a Acade-
mia vai realizar uma assem-
bleia magna em sua homena-
gem póstuma”, garantiu.

Damião Ramos comen-
tou que não somente a Aca-
demia Paraibana de Letras, 
mas também outras institui-
ções acadêmicas e, sobretu-
do, outras instituições cul-
turais lamentam a morte de 
Wills Leal. “Há muitos anos, 

ele deixou a sua Alagoa Nova 
para vir a João Pessoa, onde 
se destacou no cinema. Mas 
nunca deixou suas atenções 
em relação ao cinema com o 
interior, onde iniciou a ‘Ro-
liúde Nordestina’, na cidade 
de Cabaceiras, e participou 
de debates em cineclubes”, 
lembrou o secretário de Es-
tado e presidente da APL. 
“Na Academia, Wills ocupava 
a Cadeira 32, cujo patrono 

é o escritor e poeta Carlos 
Dias Fernandes e nela assen-
tou primeiro, antes de Wills 
Leal, o ex-governador Ernani 
Satyro”, comentou.

Ele frisa também que 
Wills passou pelo Conselho 
Estadual de Cultura e Asso-
ciação Paraibana de Impren-
sa (API). “Mas, sobretudo, da 
APL, com quem eu conversa-
va diariamente e que me dis-
se que teria novas propostas 

para a entidade, depois que 
passasse essa fase de isola-
mento social”, disse o gestor, 
lembrando que, quando na 
adolescência, foi aluno de 
Wills no curso de linguagem 
cinematográfica no Cineclu-
be Aruanda. “Era uma pessoa 
altamente inquieta, que mos-
trou seu dinamismo inovador 
e renovador. Ficarei sentido 
com a sua partida”, confessou 
Damião Ramos.

A APL não participou 
das exéquias por causa do 

isolamento social, mas, 
assim que passar essa 
fase, a Academia vai 

realizar uma assembleia 
magna em sua 

homenagem póstuma

Foto: Arquivo A União

Jornalista foi um dos grandes incentivadores do turismo na PB
A Associação Brasileira de 

Jornalistas de Turismo da Paraíba 
(Abrajet-PB) também divulgou 
nota de pesar pela morte de Wills 
Leal. “Ele, que foi o idealizador da 
Abrajet paraibana, atuou em vários 
segmentos da cultura do Estado”, 
disse a presidente da entidade e 
amiga, Messina Palmeira.

Ela recordou, bastante emo-
cionada, que Wills foi seu professor 
no curso de Turismo do Senac, em 
1974. “Ele era um apaixonado 
pela Paraíba, principalmente por 
João Pessoa, e sempre acreditou no 
nosso potencial gastronômico, além 
de ter publicado livros e integrar a 
Academia Paraibana de Letras. Ele 
fundou o Maravalha Praia Clube, na 
praia de Tambaú, que só aceitava 
solteiros – quem casava deixava 
de frequentar – e que funcionou 
por vários anos. Se ainda existisse, 
teria completado cinco décadas em 
2019”, explicou.

Outra gestora, Ruth Avelino, 
que é presidente da PBTur, órgão 
vinculado ao Governo do Estado, 
também se manifestou sobre a 
morte do escritor, jornalista e 
crítico de cinema. “Eu me sinto 
profundamente triste. Wills Leal foi 
quem deu uma contribuição muito 
grande para a Paraíba em várias 
áreas, a do cinema, literatura e na 
de turismo”, apontou.

“Wills Leal foi diretor da PBTur 
por 17 anos, antes de eu entrar, 
em 1991, justamente no ano em 
que ele saiu. Ele entrou quando foi 
inaugurada, sendo diretor de even-
tos, diretor de marketing e foi quem 
teve um papel muito importante 
para o início do caminhar turístico 
aqui na Paraíba. A gente tinha 
algumas diferenças e, de vez em 

quando, batíamos de frente. Mas 
tínhamos um respeito mútuo muito 
grande. Eu o respeitava muito e ele 
me respeitava também. Estou muito 
triste, muito triste mesmo com a 
partida de Wills, mas acho também 
que ele cumpriu uma linda jornada. 
Viveu bastante, aproveitou a vida 
bastante e trabalhou muito. Acho 
que foi muito feliz na vida dele e 
eu peço a Deus que o receba de 
braços abertos”, afirmou.

A presidente da PBTur ainda 
lembrou que Wills Leal era uma 
pessoa extremamente criativa. 
“A cabeça dele não parava um 
minuto. E, durante um tempo, ele 
foi ligado à cidade de Cabaceiras. 
Criou, junto com o prefeito na 
época, a Festa do Bode Rei, per-
cebendo a importância da capri-
nocultura para aquela região do 
Cariri, principalmente para Caba-
ceiras. E também foi dele a ideia da 
‘Roliúde Nordestina’, observando 
a quantidade de filmes, de séries, 

o interesse da classe artística por 
aquela região com o então prefei-
to. Primeiro com o nome e depois 
com o letreiro. Hoje muita gente 
vai tirar fotografia na única ‘Roliúde 
Nordestina’ do mundo, onde todo 
mundo chega bem pertinho para 
tirar suas fotos e é um marco no 
Brasil, realmente”.

‘Cavaleiro Elétrico’
“Wills Leal foi o ‘Cavaleiro 

Elétrico’ de várias gerações. Batia 
toda a Paraíba – e o mundo – de 
cima para baixo, norte, sul, leste, 
oeste. Era incansável. O amigo 
perguntava: ‘Wills chegou?’, e o 
outro respondia: ‘Sim, mas já par-
tiu!’”, declarou o cineasta Ipojuca 
Pontes. “Inquieto, deixou o jornalis-
mo cedo, mas escreveu vários livros 
no campo da sociologia, história 
e memorialística, todos voltados 
para temas e assuntos da terrinha, 
com a qual se confundia e da qual 
muito se orgulhava. O melhor e 

mais bem documentado livro sobre 
a história do cinema paraibano é 
de sua autoria”.

Sobre sua exaltada militância 
cultural, nos anos 1960, o cineasta 
baiano Glauber Rocha, ícone do Ci-
nema Novo “iniciado” por Aruanda, 
de Linduarte Noronha, em artigo 
no Jornal do Brasil, definiu Wills Leal 
como “o versátil pombo-correio do 
cinema paraibano”.

“Vamos sentir muito a falta 
dele, porque é uma perda irre-
parável para todos nós”, contou 
Geraldo Barbosa Leal, um dos 
filhos de Wills que mora na cidade 
de Maceió (AL) e tinha acabado de 
saber do fato. “Meu pai tinha uma 
neta, Gabriela Lopes Leal, que era 
o xodó dele”, acrescentou.

Geraldo revelou que seu pai 
nunca quis contrair matrimônio. “Ele 
dizia que não casava para não ter 
sogra”, disse ele, que coloca a mor-
te de Wills Leal como “uma perda 
grande para a cultura da Paraíba”.

Foto: Teresa Duarte

Além da Festa do Bode Rei, Wills 
idealizou o letreiro e o conceito 
da ‘Roliúde Nordestina’ para o 
município de Cabaceiras
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Vídeos abordam música, cultura 
popular, artes visuais, HQ e circo

Hoje, a iniciativa de pro-
mover a cultura paraibana 
tem sua segunda série de exi-
bições: ‘Meu Espaço’, promo-
vido pela Funesc, pretende 
ampliar o conhecimento do 
público sobre diferentes lin-
guagens artísticas e auxiliar 
na programação de entreteni-
mento para a população que 
cumpre o isolamento social 
devido ao covid-19. A partir 
das 17h, no canal oficial da 
Funesc do YouTube, serão 
apresentados trabalhos den-
tro das linguagens de artes 
visuais, cultura popular, circo, 
quadrinhos e música.

Thaynara Negreiros, mais 
conhecida como Thaynha, irá 
iniciar as exibições com uma 
atividade intitulada Retrato Fe-
minino Ilustrado: da Aquarela 
para a Pintura Digital. Nela, a 
artista visual que trabalha com 
grafite vai explorar todo o seu 
processo criativo, além de dar 
dicas para o desenvolvimento 
de uma ilustração, tanto em 
aquarela, quanto em pintura 
digital, utilizando  as ferra-
mentas do Photoshop.

“A aquarela é um pro-
cesso totalmente analógico 
e muitas vezes intuitivo. A 
pintura digital me auxilia em 
maiores experimentações e 
possibilidades”, explica.

As duas formas de ilustrar 
permitem, como ela sugere, di-
ferentes maneiras de identifi-
cação para o público. “Algumas 
pessoas podem se identificar 
mais com aquarela por ter 
todo o processo manual e ou-

tras talvez não tenham tanta 
intimidade com o Photoshop, 
mas acredito que a forma que 
busquei desenvolver este tra-
balho possa vir a ajudar quem 
tem interesse em se aventurar 
nesse mundo”.

Thaynha, que nunca an-
tes havia explorado este for-
mato de workshop gravado, 
adianta que foi uma expe-
riência desafiadora. “Sempre 
achei o formato desafiador, 
mas nunca havia experimen-
tado algo parecido. Precisei 
realizar uma pré-produção 
e organizar tudo da maneira 
mais clara possível”, comen-
ta, adiantando que pretende 
continuar produzindo outros 
vídeos. “Nós, artistas, precisa-
mos estar sempre nos adap-
tando às mais variadas situa-
ções, e sinto que este foi um 
desafio superado”.

A arte, essencial durante 
o período de isolamento so-
cial, faz com que iniciativas 
como o ‘Meu Espaço’ ofereça 
novas possibilidades de la-
zer para os artistas locais e 
o público. “Neste momento, 
estamos sempre consumin-
do algo relacionado com a 

arte. Espero que este vídeo 
possa ajudar as pessoas a ex-
perimentarem, porque o im-
portante é se divertir. A qua-
rentena pode ficar um pouco 
mais leve quando a gente 
consome e pratica a arte”.

Após a oficina, haverá em 
seguida Desafios na Atualida-
de, com a repentista Miner-
vina Ferreira, a apresentação 
cirsense TrupeÇando na casa 
de Mainha, com Cia. Trupe-
Çando, e Quadrinhos e Lite-
ratura: Diálogos Constantes, 
com o pesquisador na área, 
Marcelo Soares.

Em um contexto mais re-
flexivo, Lucas Truta encerra 
a programação de hoje com a 
apresentação musical: Truta 
em Isolamento – Ansiaudades, 
que vai além de um show ou 
um videoclipe, como ele defi-
ne. “É o conjunto de cinco per-
formances para cinco músicas 
que eu compus dentro dessa 
situação que estamos vivendo”. 
O projeto conta com músicas 
compostas na estética de voz 
e violão, com produção eletrô-
nica, por contar também com a 
base criada, também por Tru-
ta, no computador.

O artista escreveu a pro-
posta, enviou para a seleção 
do edital e, ao ser seleciona-
do, realizou o projeto. “Foram 
cinco músicas inspiradas nes-
se meu contexto enquanto ar-
tista, morando em São Paulo, 
quando tive que abandonar 
a minha vida subitamente e 
deixar amigos, namorado e 
toda a vida como levava para 
vir ficar com a minha família”, 
conta o músico.

Ao chegar e se deparar 
com uma realidade comple-
tamente diferente da vida 
que tinha antes de partir, ele 
explica enfrentar a melan-
colia e a saudade de amigos, 
além de uma revivência em 
relação à convivência com a 
mãe. Lucas Truta escreveu 
cada música com um tema 
diferente, interligados por 
esse ar pesado que permeia 
o período através de pensa-
mentos. Para ele, o processo 
foi terapêutico. “Pude revi-
sitar todos esses momen-
tos e ver como eu estou me 
sentindo em relação a cada 
tema, tanto do ponto de vis-
ta criativo como psicológico”, 
analisou o artista.

Gosto de caminhos, ver onde eles vão dar. 
Desde quando morava no sítio, observava as “va-
redas”. Tinha caminho que levava até o cemitério 
dos índios, caminho para o pé de cajarana que 
mais parecia um baobá cheio de mistérios, ca-
minho cercado de marcelas (a erva) em cima da 
parede do açude. Mas os caminhos foram cres-
cendo, apontavam para o horizonte, iam pra lá 
do pôr do sol. É inevitável estar aqui no sertão e 
não escutar Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Rena-
to Teixeira, Nando Cordel... E Dominguinhos, em 
particular, vejo o quanto influenciou e ampliou 
meu desejo de percorrer outros caminhos... “O 
mundo não é só aqui / Repare naquela estrada 
/ Que distância nos levará...” Não a toa que, com 
dois anos, quase fugi de casa.

A primeira grande viagem foi para Canin-
dé, pagar uma promessa nem sei pra que. Como 
não se identificar com Gonzagão: “Mas o pobre 
vê nas estrada / O orvaio beijando as flô / Vê 
de perto o galo campina / Que quando canta 
muda de cor...” O ônibus bem devagar, o brilho 
nos olhos das pessoas – um brilho sofrido, às 
vezes – os trajes franciscanos, os santos, as “ca-
lungas” nas bancas dos camelôs, as marmitas 
com comidas especiais, a missa, a fé.

Semana passada, fui a João Pessoa, tive 
um choque com aquela energia estranha que 
paira por lá. Praias, praças, ruas quase deser-
tas. Cara de um feriado dominical permanen-
te. Encontrar amigos quase nenhum. Não te-
nho concordado com algumas medidas, o que 
levou a alguns questionarem minha posição 
política, zombeteiramente. O mundo, os “cien-
tistas”, os dados, a mídia estão todos errados? 
Eu também me questiono e acho tudo muito 
esquisito. Ainda mais sabendo que a mentira 
anda por aí solta, vestida com as roupas da 
verdade, como na parábola judaica. 

Fato que aquela cidade me traz outra leva 
de músicas, me traz as paixões, a vontade de 
ir mais longe e voltar. “Um medo do silêncio, 
do vazio, a solidão / Eu quero tudo, eu”. Diva-
go na minha vontade de customizar pessoas e 
lugares, levar sorrisos, levar o fogo do Olimpo. 
Infelizmente, nossa liberdade é sempre puni-
da e como em Prometeu todos os dias uma 
águia vem bicar nosso fígado. Tem gente tão 
acostumada/calejada que nem enxerga. “Você 
não sente não vê / Mas eu não posso deixar de 
dizer, meu amigo...”

Voltando pra Cajazeiras, não tem como 
não lembrar de Chico em ‘Gente Humilde’: “E 
aí me dá / Como uma inveja dessa gente / Que 
vai em frente / Sem nem ter com quem con-
tar”. Era mais fácil quando morava no sítio, 
sem grandes desejos, sem ilusões. Hoje vivo 
desconstruindo as ilusões que peguei. Não 
quero mais repetir de ano. Sinto pelos meus 
amigos que estão adoecendo, não desse vírus, 
mas de tristeza, de medo da morte. Aqui de 
fato está difícil de viver e cada um que cuide 
de si, de seu espírito, que drible o tempo, ar-
ranque os véus. Entenda que o mundo não é só 
aqui, apesar de ser esse um mundo belo, com 
caminhos e paisagens únicas. “As coisas que 
eu tenho aqui / Na certa terei por lá... Frontei-
ras por desvendar”. E por favor, “não diga que 
eu me perdi”.

Na quarentena II

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Dominguinhos, autor (junto com Manduka) de ‘Quem me levará sou eu’
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A cantora e composito-
ra Sandra Belê estaria lan-
çando seu novo disco, Can-
tos de Cá, neste período, mas 
devido à pandemia provo-
cada pelo novo coronavírus, 
os planos estão suspensos, 
por enquanto.

Para explicar melhor, a 
paraibana vai realizar uma 
transmissão ao vivo hoje, 
com bate-papo e a apresen-
tação de algumas músicas. 
A live acontece às 22h no 

Cantos de Cá

Sandra Belê participa de bate-papo 
on-line para falar de seu novo disco

Foto: Lucas Truta/Divulgação

Na nova leva virtual promovida pela 
Funesc, artista visual Thaynha ministra 
oficina de aquarela e pintura digital’

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no

Youtube da Funesc

perfil de Belê no Instagram 
(@sandrabeleoficial) e terá 
uma hora de duração. “Achei 
por bem explicar para as 

pessoas sobre os meus sen-
timentos em relação a isso 
tudo, o que pretendo fazer 
para lançar esse disco, se 

iremos lançar neste ano 
ainda, se não, e apresentar 
mais canções do disco, de 
uma forma mais simples e 
descontraída”, conta.

O projeto, selecionado 
pelo Edital do Fundo Mu-
nicipal de Cultura de João 
Pessoa, abrange releituras 
de diferentes compositores 
e compositoras da Paraíba, 
sendo 11 inéditas e uma 
regravação. Há diversos 
ritmos abordados no disco, 
como aboio, xaxado, mara-
catu, coco, samba de latada, 
canção e baião.

A partir das 22h, artista 
vai conversar e cantar no 
seu perfil do Instagram

Programação - SEXTa-FEIra (DIa 7): 

17h - ‘Retrato Feminino Ilustrado: da Aquarela para 
a Pintura Digital’, com Thaynha (Artes Visuais);
17h25 - ‘Desafios na Atualidade’, com a repentista 
Minervina Ferreira (Culturas Populares);
17h50 - ‘TrupeÇando na casa de Mainha’, com Cia. 
TrupeÇando (Circo);
18h15 - ‘Quadrinhos e Literatura: Diálogos Constan-
tes’, com Marcelo Soares (HQ);
18h30 - ‘Truta em Isolamento – Ansiaudades’, com 
Lucas Truta (Música).

‘Meu Espaço’



Mais de 300 paraibanos estavam entre os pracinhas brasileiros que lutaram na Itália durante o conflito mundial

Paraíba na 2a Guerra: há 75 
anos, conflito chegava ao fim

Oito de maio de 1945. Há 
exatos 75 anos o mundo via 
terminar na Europa o horror 
da mais destrutiva de todas 
as guerras já registradas pela 
humanidade, a II Guerra Mun-
dial. Nesta data, o domínio 
nazista chegava ao fim com 
a assinatura da rendição in-
condicional da Alemanha e as 
tropas em combate em solo 
europeu, incluindo 25.334 
brasileiros, entre eles, mais 
de 300 paraibanos, termina-
vam a missão de derrotar as 
tropas de Hitler. Os combates 
ainda persistiram no Pacífico 
contra o Japão. 

Na Itália, na região dos 
Montes Apeninos, os brasi-
leiros de todos os estados, 
incluindo os paraibanos, luta-
ram até o dia 2 de maio, quan-
do foi declarado um cessar-fo-
go no front italiano. Dos 465 
pracinhas mortos em com-
bate, seis eram paraibanos. 
Lugares como Monte Castello, 
Montese, Fornovo, Porreta 
Terme, entravam para a histó-
ria brasileira. 

As dificuldades do clima 
outono/inverno de 1944/45 
italiano, dos combates acirra-
dos em região montanhosa, 
a destruição provocada da 
guerra e o bom convívio com 
o povo italiano estão gravados 
na memória de um dos parai-
banos em combate. O segun-
do-tenente Bráulio dos Santos 
Pinto atualmente reside em 
João Pessoa e recentemente 
rememorou sua trajetória jun-
to à Força Expedicionária Bra-
sileira (FEB) em entrevista à 
equipe de comunicação do 1º 
Grupamento de Engenharia, 
sediado em João Pessoa.

O pracinha, que nasceu 
em 1923, em Bananeiras, no 
Brejo paraibano, lembra que 
ainda em 1941, a Europa, 
parte da África e do Oriente 
Médio já estava em guerra. 
Mesmo com o Brasil neutro, 
no litoral nordestino, subma-
rinos alemãs e italianos afun-
daram vários navios brasilei-
ros, resultando em dezenas 
de mortes. 

“No advento da II Guerra 
Mundial, o Brasil sofreu várias 
perdas de navios, de carga, de 
passageiros. Eu, como gostava 
muito de história, me dediquei 
a saber o que ocorria no Brasil. 
Apesar das dificuldades de co-
municação, aquilo me deu um 
entusiasmo para me apresen-
tar ao Exército Brasileiro como 
soldado para lutar”, comenta o 
ex-combatente. 

Em 22 de agosto de 
1942, com a continuidade de 
afundamentos de navios na 
costa nordestina e diante da 
pressão popular, o presidente 
Gelúlio Vargas declara guerra 
a Alemanha e a Itália. É forma-
da a FEB que inicia os prepa-
rativos e é enviada quase dois 
anos depois para a Europa.  

Com o Brasil já na guerra, 
o pracinha Bráulio passou seis 
meses guarnecendo o litoral 
paraibano na região de Ma-
manguape. Depois, mais um 
período de instruções em Per-
nambuco e o retorno ao 15o 
Batalhção de Infantaria Moto-
rizado, sua unidade de origem, 
quando se apresentou para 
lutar na guerra. “Começou a 
fazer seleção para ir para o 
Rio de Janeiro. Foi quando eu e 
vários amigos meus da minha 
companhia nos apresentamos 
como voluntários para ir para 
a II Guerra”, relembra. 

O caso dos uniformes
O paraibano Bráulio dos 

Santos Pinto integrava o Re-
gimento Sampaio, que com-
punha o primeiro escalão da 
FEB, com 5,8 mil homens, em-
barcado na noite de 29 de ju-
nho de 1944 no Porto do Rio 
de Janeiro, com destino à Itá-
lia. Ele lembra que a viagem 
foi tensa por causa do perigo 
de ataque de  submarinos.

“Nosso navio foi comboia-
do pelos navios da esquadra 
brasileira e americana, mesmo 
assim houveram várias tenta-
tivas de infiltração de subma-
rinos alemães”, conta. 

Na chegada, ainda desar-
mados e usando o uniforme 
brasileiro que tinha semelhan-
ça com o do alemão, houve 
uma certa confusão quando os 
pracinhas foram confundidos 
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por alguns civis italianos e mi-
litares americanos com prisio-
neiros alemães. “O nosso uni-
forme confundia muito com o 
uniforme do alemão. Depois 
recebemos uniformes ameri-
canos”, conta o ex-combatente.

O paraibano Bráulio in-
tegrava uma bateria de mor-
teiros. Após a chegada, a FEB 
foi incorporada ao V Exército 

Norte-Americano, que lutava 
junto ao VIII Exército Inglês 
desde 1942 na África do Norte. 
Tropas de outras nações inte-
gravam a frente aliada na Itália, 
com tropas francesas, indianas, 
canadenses, sul-africanas, neo-
zelandesas e polonesas.

Mais quatro escalões da 
FEB seriam enviados à Itália 
até o começo de 1945.

Natural da cidade 
de Bananeiras, o 

pracinha paraibano 
Bráulio dos Santos 

(ao lado) lutou 
na Itália contra as 
tropas do exército 

alemão, participando 
de ataques como ao 

Monte Castello, onde 
a FEB sofreu mais 

baixas  

A conquista do Castello
O momento mais marcante da FEB na Itália foi a 

conquista de Monte Castello, elevação de 977 metros 
de altura nos Montes Apeninos. Foram vários ataques 
sem sucesso para a conquista do objetivo. As forças 
brasileiras começaram os primeiros ataques no dia 24 
de novembro de 1944. 

"Eu participei do primeiro ataque feito a Monte 
Castello em novembro de 1944. Nós atingimos a 
maior parte de Monte Castello, quando o alemão 
contra-atacou e nós tivemos que recuar", lembra o 
pracinha Bráulio dos Santos. No dia seguinte, nova 
tentativa frustrada. O pracinha Bráulio lembra que os 
brasileiros enfrentavam fogo alemão de três lados na 
subida (frente e flancos direito e esquerdo). 

Um novo ataque a Monte Castello ocorreu em 29 
de novembro. Novamente, os pracinhas tiveram que 
encarar a defesa inimiga de três frentes e diante das 
baixas o ataque foi interrompido. O quarto ataque, em 
12 de dezembro, foi o dia mais sangrento para os bra-
sileiros. Foram 145 pracinhas mortos. Os Regimentos 
Sampaio e Onze, apoiados por tanques da 1a Divisão 
Blindada americana e aviões do 1o Esquadrão de Caça 
Senta a Pua (da Força Aérea Brasileira)atacariam a 
posição. O clima chuvoso atrapalhou a participação 
dos aviões, o bombardeio da artilharia começou mais 
cedo e alertou o inimigo e os blindados americanos 
não puderam participar efetivamente do ataque. 

Mais uma vez os pracinhas avançaram expostos 
ao fogo de três lados. As mortes brasileiras naquele 
dia de batalha totalizaram quase um terço do total 
de baixas fatais sofridas pela FEB em toda a guerra.

Um outro pracinha paraibano, o cabo atirador 
Benjamim de Souza Fonseca, que lutou no ataque do 
dia 12 de dezembro, em entrevista concedida a este 
jornalista para matéria publicada na revista A Semana 
no ano 2000, lembrou: "A gente recebia fogo de to-
dos os lados na subida para o Castello... Eu vi muitos 
companheiros tombarem no ataque". O mais triste dia 
da campanha da FEB terminou com 112 mortos no 1o 
Regimento Sampaio, e outros 33 do 1o Batalhão do 
Regimento Onze. 

A chegada do rigoroso inverno impediu novas 
ações durante várias semanas. A FEB aproveitou a 
pausa e se preparou. O novo ataque a Monte Castello 
foi marcado para a madrugada do dia 21 de fevereiro, 
aproveitando o máximo a baixa visibilidade. 

O segundo-tenente Bráulio participou da ação 
comandando uma bateria de morteiros, que garantiu o 
apoio de fogo direto às tropas brasileiras. Os alemães 
novamente resistiam ferozmente. A batalha seguiu 
durante todo o dia, com os pracinhas avançando rumo 
ao cume de Monte Castello. A vitória veio ao preço de 
103 baixas, sendo 12 mortos. 

Em espaços públicos

Exército realiza ações de desinfecção para combater a covid-19
Brasília (DF) – A Porta-

ria Nº 1.232 do Ministério 
da Defesa, de 18 de março 
de 2020, aprovou o emprego 
dos meios de Defesa Quími-
ca, Biológica, Radiológica e 
Nuclear (DQBRN) das Forças 
Armadas na Operação Co-
vid-19. Assim, o Ministério 
da Defesa, por intermédio do 
seu Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas (EMC-
FA), passou a coordenar os 
meios DQBRN na desconta-
minação de espaços públi-
cos, meios de transporte e 
materiais, entre outros.

Dessa forma, o Exército 
Brasileiro (EB) está utilizan-
do o seu Sistema de DQBRN, 
composto, principalmente, 
pelo Instituto de Defesa Quí-
mica, Biológica, Radiológica 
e Nuclear (IDQBRN); pelo 
Instituto de Biologia do Exér-
cito (IBEx); pelo 1° Batalhão 

de Defesa Química, Biológica, 
Radiológica e Nuclear (1° Btl 
DQBRN); e pela Companhia 
de Defesa Química, Biológica, 
Radiológica e Nuclear (Cia 
DQBRN), na mitigação das 
consequências da pandemia 
da covid-19.

No Estado da Paraíba, 
já foram realizadas algu-
mas ações no mês de mar-
ço, como a higienização do 
Terminal Rodoviário de João 
Pessoa. O emprego de tropas 
DQBRN ocorre de longa data, 
desde o acidente com o Césio 
137, o caso mais conhecido, 
que ocorreu em setembro de 
1987, em Goiânia (GO), pas-
sando por grandes eventos 
no país, tais como: a Copa 
das Confederações (2013) 
e do Mundo (2014), a Jor-
nada Mundial da Juventude 
(2013), os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos RIO-2016, 

a posse presidencial e a re-
união dos países do BRICS 
(2019). Esses eventos leva-
ram à preparação das forças 
de defesa e segurança contra 
possíveis ataques envolven-
do agentes QBRN.

Antes da chegada do 
novo coronavírus ao Brasil, 
os meios de DQBRN foram 
utilizados na Operação Re-
gresso, para a descontami-
nação das aeronaves que 
trouxeram os 34 civis repa-
triados de Wuhan, na China.

Cabe ressaltar que o ter-
mo descontaminação é uma 
atividade ampla para reduzir 
ou neutralizar a ação do pe-
rigo QBRN, sendo utilizado 
para expressar o processo 
de absorver, destruir, neutra-
lizar, tornar inofensivos ou 
remover agentes químicos, 
radiológicos ou biológicos. 
Já a desinfecção é um termo 

mais restrito, caracterizado 
pela eliminação ou remoção 
de microrganismos vivos 
presentes em superfícies, in-
dependentemente de serem 
patogênicos.

Diante disso, os Coman-
dos Conjuntos ativados em 
todo o território nacional 
estão realizando diversas 
operações de desinfecção, 
que são missões de descon-
taminação voltadas para 
reduzir ou neutralizar o pe-
rigo biológico existente nos 
espaços públicos de grande 
movimentação de pessoas, 
tais como: portos, aeropor-
tos, rodoviárias e hospitais. 
Nessas oportunidades, são 
utilizados equipamentos 
de proteção individual e 
descontaminantes à base 
de cloro, projetados para o 
combate de agentes bioló-
gicos para a preservação do 

bem-estar da sociedade.
Outro emprego das tro-

pas DQBRN nessa operação 
é a capacitação de militares 
e agências civis para a de-
sinfecção de áreas de gran-
de aglomeração. Nessa ati-
vidade, os profissionais são 
orientados sobre o risco de 
contaminação do coronaví-

rus e a importância do proce-
dimento de desinfecção das 
áreas públicas de grande cir-
culação de pessoas, além do 
uso correto dos equipamen-
tos de proteção individual 
(EPI) e das soluções disponí-
veis para a sanitização, seus 
riscos e a forma adequada de 
utilizá-los.

Missões buscam reduzir ou neutralizar o perigo biológico nos espaços públicos

Foto: Exército Brasileiro
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Ajuda do Supremo
O presidente Jair Bolsonaro foi ontem ao Supremo Tribunal 
Federal, acompanhado de ministros e empresários, para buscar 
o apoio da Corte à reabertura da economia. Página 14
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Equipe técnica já trabalha restabelecendo a verdade nas informações relativas às medidas de enfrentamento à pandemia

O Governo do Estado montou 
uma equipe técnica para identifi-
car e combater as fake news, com 
o objetivo de restabelecer a ver-
dade das informações relativas 
às medidas e providências adota-
das pela administração estadual 
no enfrentamento da pandemia 
do coronavírus. O trabalho vem 
impedindo a propagação de no-
tícias imprecisas ou mentirosas 
que possam levar desinformação 
aos paraibanos. A veracidade das 
informações pode ser conferida 
no link https://paraiba.pb.gov.br/
fakenao.

A equipe é formada por téc-
nicos da Secretaria de Estado da 
Comunicação Institucional, da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
da Controladoria Geral do Estado, 
entre outros órgãos vinculados, 
que utiliza uma plataforma de tra-
balho para identificar o alcance, 
abrangência e também a autoria 
das fake news que buscam desin-
formar a população, propagando 
informações mentirosas e por 
muitas vezes caluniosas sobre as 
ações do Governo do Estado para 
minimizar os efeitos do coronaví-
rus na Paraíba.

Ao identificar uma fake news, 
a equipe de técnicos faz uma che-
cagem dos dados reais junto aos 
órgãos relacionados para, assim, 
poder levar a informação verda-
deira com conteúdo de qualidade 
e embasamento técnico – inclusi-
ve com documentação comproba-
tória – para a população paraibana 
e esclarecer dúvidas que possam 
surgir por causa da divulgação das 
notícias mentirosas.

A Empresa Paraibana de Co-

Governo da PB vai identificar 
e desmascarar as fake news

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

Ação Parlamentar

Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Política em Movimento

Justiça & Adjacências

Suspensão das atividades
A ALPB prorrogou a suspensão das ativi-
dades legislativas presenciais até o dia 18 
de maio, por conta da pandemia. O ato da 
Mesa Diretora foi publicado no Diário do 
Poder Legislativo da terça-feira (5). A re-
novação do ato atende às recomendações 
da Organização Mundial da Saúde para a 
prevenção da pandemia. Sessões ordiná-
rias e atividades das comissões permanen-
tes e temporárias e das frentes parlamen-
tares permanecem funcionando por meio 
do Sistema de Deliberação Remota (SRD).

Laboratório para testes
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
inaugurou o segundo laboratório para tes-
tes do novo coronavírus (covid-19), com 
capacidade para analisar 46 amostras por 
dia. O espaço, na Escola Técnica de Saúde, 
no campus I, em João Pessoa, foi entregue 
na quarta-feira (6) e deve começar a funcio-
nar na próxima terça-feira (12). O primeiro 
laboratório, no Centro de Ciências Médicas, 
também no campus I, em João Pessoa, foi 
entregue no dia 13 de abril e tem a mesma 
capacidade de análises diárias.

Parceria com o estado
A Prefeitura de Santa Rita e o Governo do Es-
tado estão agindo em parceria para ampliar 
a rede de assistência em saúde no município 
neste período de enfrentamento ao corona-
vírus. O Centro Especializado em Reabilita-
ção (CER), inaugurado pela prefeitura em 
Tibiri dias antes do início da pandemia, pas-
sou a funcionar como pronto atendimento 
pediátrico, antes realizado na UPA, também 
localizada no mesmo bairro. A UPA destina-
se agora exclusivamente à assistência aos ca-
sos de adultos com covid-19.

Filiações e lideranças
O PCdoB está desenvolvendo o ‘Movimento 
65’, que reforça a identidade do Partido Co-
munista do Brasil para as eleições de 2020. O 
‘Movimento 65’ foi lançado em dezembro do 
ano passado e se direciona “a acolher filiações 
democráticas de lideranças de feições políti-
cas e ideológicas amplas e comprometidas 
com uma plataforma patriótica, democrática 
e progressista para as cidades e o país”, se-
gundo a direção nacional da legenda.

Tramitação processual
Com cinco varas mistas e um Juizado Especial 
Misto, a Comarca de Cabedelo, localizada na 
Região Metropolitana de João Pessoa, tem 
mantido seu ritmo de tramitação processual 
neste período de isolamento social para con-
ter a pandemia da covid-19. Entre os dias 18 
de março e 30 de abril, as unidades judiciárias 
de Cabedelo produziram 6.990 despachos, 
567 sentenças e 574 decisões (medidas de 
urgência), totalizando 8.131 atos processuais 
em 43 dias. Ainda foram arquivados 830 pro-
cessos e realizadas 22 audiências.

Racionalização e efetividade
O Tribunal de Contas da União (TCU) apro-
vou, sob a relatoria do ministro Vital do Rêgo, 
cinco novos normativos que pretendem au-
tomatizar, racionalizar e ganhar efetividade 
em trâmites processuais. Um desses norma-
tivos é a Resolução-TCU 316, de 22 de abril de 
2020, que permite o acesso aos autos de pro-
cessos não sigilosos a advogados, delegados 
da Polícia Federal e membros do Ministério 
Público previamente cadastrados. “Prevemos 
uma economia significativa, uma vez que não 
teremos de responder a cerca de 10 mil solici-
tações por ano”, comentou Vital do Rêgo.

Depois de presidir a reu-
nião da Comissão de Orçamen-
to na manhã de ontem, o de-
putado Wilson Filho também 
falou sobre os encaminhamen-
tos que puderam ser dado pela 
Frente Parlamentar de Defesa 
do Consumidor da Assembleia 
Legislativa da Paraíba a respei-
to da reunião com representa-
ções da Caixa Econômica Fe-
deral (CEF), visando diminuir 
as longas filas de beneficiados 
pelo auxílio emergencial.

A reunião aconteceu na 
noite de anteontem e o deputa-
do Wilson Filho destacou que a 
Caixa Econômica atendeu a vá-
rias reivindicações que foram 
apresentadas pelos deputados, 
juntamente com o Procon e o 
Ministério Público.

Entre as sugestões acolhi-
das, ele  relacionou a separação 
dos grupos de pessoas que pro-
curam a Caixa já pra receber o 
auxílio daquelas que procuram 
a Caixa apenas para tirar dúvi-
das; disponibilização de tendas 
e organização das filas, consi-
derando distanciamento entre 
as pessoas; e o acréscimo de 
funcionários para orientar as 
pessoas no lado externo das 
agências.

Houve um consenso na re-
união, segundo Wilson Filho, de 
que, hoje, o maior causador de 

contaminação no Estado e no 
Brasil inteiro talvez sejam mes-
mo as aglomerações formadas 
para o pagamento do auxílio 
emergencial. “Por mais esforços 
que alguns prefeitos tenham fei-
to, as filas continuam enormes 
e amontoadas, sem respeitar a 
distância mínima”, alertou o lí-
der da bancada do governo, de-
putado Ricardo Barbosa (PSB).

O deputado Wilson Filho 
destacou que o superintenden-
te da Caixa Econômica Federal 
na Paraíba, Marcos Borges, ga-
rantiu que todas as medidas de 
segurança já estão sendo ado-
tadas pela instituição, incluin-
do aí a parceria com diversos 
prefeitos que estão colaboran-
do para garantir a segurança 
dos usuários. “Há um trabalho 
em parceria com o Governo do 
Estado e muitos estão traba-
lhando em parceria com a Cai-
xa na construção de soluções”, 
concluiu Wilson Filho.

Reunião tenta solução 
para filas do auxílio

A Comissão de Finanças, 
Orçamento, Obras e Admi-
nistração Pública (CFO) da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) se reuniu re-
motamente na manhã de on-
tem para analisar projetos 
em trâmite na Casa. Na pauta, 
destacaram-se pareceres a 
respeito da criação do Fundo 
Emergencial de Combate à 
covid-19 na capital e de me-
didas de proteção às mulhe-
res vítimas de violência do-
méstica e familiar durante a 
pandemia.

Foi aprovado o parecer 
ao Projeto de Lei 1800/2020 
que, além de criar o Fundo 
Emergencial de Combate à 
covid-19, determina que os 
recursos e rendimentos arre-
cadados com o Fundo sejam 
de uso exclusivo da autoridade 
sanitária da capital para a rea-
lização de ações de combate 
ao novo coronavírus. O Fundo 
ainda poderá receber doações 
de pessoas físicas e jurídicas 
de qualquer espécie mediante 
declaração de vontade do doa-
dor, sem encargos para o mu-
nicípio de João Pessoa.

Também fica estabeleci-
do que o poder público de-
verá prestar contas das mo-
vimentações financeiras da 
conta corrente do Fundo à 
CMJP, bem como publicá-las 

no site oficial da Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP) a cada 
15 dias. O Fundo deverá ser 
extinto uma vez declarado o 
fim da pandemia de covid-19 
no território nacional e os 
recursos restantes deverão 
ser incorporados ao Fundo 
Municipal de Saúde (FMS) na 
ocasião de sua extinção.

Proteção às mulheres
Além disso, os parlamen-

tares da CFO aprovaram o pa-
recer ao PL 1.833/2020, que 
estabelece medidas de pro-
teção às mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar, 
estendendo-a a seus filhos, du-
rante o período da pandemia 
da covid-19. A norma deter-
mina o acolhimento imediato 
na Rede de Enfrentamento à 
Violência Contra a Mulher do 
município; acompanhamento 
técnico multidisciplinar nos 
locais onde essas mulheres e 
seus filhos estejam abrigados; 
e a presença de agente públi-
co ou privado de segurança no 
local de abrigo dessas mulhe-
res e seus filhos.

A CFO também foi favo-
rável ao PL 1806/2020, que 
veda qualquer forma de des-
criminação a profissionais 
da saúde, destinando a verba 
arrecadada com multas para 
o Fundo Municipal de Saúde.

CMJP: comissão aprova
o Fundo Emergencial

municação (EPC) também integra 
a batalha contra as notícias falsas 
através do noticiário do Jornal A 
União e da Rádio Tabajara, que 
passarão a contar com seções que 
desmascaram fake news.

A população também pode 
contribuir denunciando fake news 
com envio de e-mail  para o ende-
reço websecompb@gmail.com, 
mantendo contato pelas redes 
sociais oficiais do governo: Insta-
gram (@govparaiba)  Facebook 
(@GovernoParaiba) e Twitter (@
govparaiba) e ainda pelo Disque 
Denúncia da Polícia Civil: 197.

Divulgar notícias ou in-
formações falsas (fake news) 
é crime, de acordo com o Arti-
go 41 da Lei de Contravenções 
Penais, que prevê prisão de 15 
dias a seis meses. A pessoa que 
comete este tipo de crime ain-
da poderá ser incluída na Lei 
11.659, que estabelece multa 
para quem divulgar por meio 
eletrônico notícias falsas sobre 
epidemias, endemias e pande-
mias no Estado da Paraíba.

O trabalho da 
administração estadual 

vem impedindo a 
propagação de notícias 

imprecisas ou mentirosas 
que possam levar 

desinformação à população 
paraibana, que vive sob 

um clima de crise

Na Assembleia Legislativa

Comissão aprova parecer 
e calendário da LOA 2021

Em sessão remota realiza-
da na manhã de ontem, a Co-
missão de Orçamento e Finan-
ças da Assembleia Legislativa 
aprovou o parecer preliminar 
do Orçamento 2021 do governo 
do Estado, confirmando tam-
bém o calendário para as au-
diências públicas, apresentação 
de emendas e votação definitiva 
da matéria em plenário.

“Acho que não teremos 
problemas no andamento do 
calendário de trabalhos sobre 
o orçamento”, afirmou o presi-
dente da Comissão, deputado 
Wilson Filho (PTB), ao garantir 
que tudo será devidamente or-
ganizado para o bom andamen-

to dos trabalhos até a votação 
final da matéria.

A publicação do parecer 
aprovado ontem, que teve como 
relator o deputado Tião Gomes 
(Avante), está publicado hoje 
no Diário do Poder Legislativo, 
e as audiências públicas já fica-
ram confirmadas para aconte-
cer entre os dias 11 e 25 deste 
mês, período dentro do qual os 
deputados também poderão 
apresentar suas emendas ao 
projeto.

O prazo para a apreciação 
do parecer definitivo será de 26 
deste mês a 15 de junho, com 
publicação prevista para o dia 
seguinte, 16 de junho. A votação 
em plenário pode acontecer no 
dia subseqüente, 17 de junho 
de 2020, antes do recesso.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Superintendente da CEF 
garantiu que todas as 
medidas de segurança 

estão sendo adotadas pela 
instituição, incluindo aí 

as parcerias com diversas 
prefeituras

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Tião Gomes, relator da LOA; e Wilson Filho, presidente da Comissão de Orçamento 
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Bolsonaro busca apoio do STF
para a reabertura da economia
Presidente fez visita ao presidente do  Supremo, Dias Toffoli, acompanhado de ministros e representantes da indústria

Enquanto o país bate 
recordes diários de mortes 
por coronavírus e estados 
temem a superlotação do sis-
tema de saúde, o presidente 
da República, Jair Bolsona-
ro, afirmou ter preocupação 
com o “colapso da economia”. 
“Economia é vida”, disse.

A declaração foi feita du-
rante reunião que promoveu 
entre empresários e o presi-
dente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Dias Toffoli, 
na sede da Corte.

Representantes da in-
dústria e o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, foram 
ao Supremo com o presi-
dente para levar a situação 
do setor industrial diante da 
crise do novo coronavírus. 
“Estamos com empresários 
que representam mais de 
30 milhões de empregos no 
país”, disse Bolsonaro, des-
tacando que não adianta fi-
car em casa e a economia ser 
“esmagada”.

Segundo ele, o grupo 
do empresariado foi ao STF 
levar as “aflições” do setor. 
O presidente defendeu que 
o combate à covid-19 e a 
manutenção dos empregos 
são um desafio de todos os 
Poderes.

Julia Lindner e 
Emilly Behnke
Agência Estado

Gabriel Bueno 
Agência Estado

 A Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) des-
tacou em documento ontem 
que as medidas de quarente-
na (lockdown) para conter a 
disseminação do coronavírus 
significam uma ameaça de au-
mento nos níveis de pobreza 
relativa entre os 2 bilhões de 
trabalhadores informais pelo 
mundo. A OIT lembra que nos 
países mais pobres essa cate-

goria representa até 56% do 
total de pessoas em atividade

A OIT aponta ainda que, 
nos países mais ricos, os níveis 
de pobreza relativa entre os 
trabalhadores informais deve 
aumentar 52 pontos porcen-
tuais, enquanto naqueles de 
renda média o crescimento é 
estimado em 21 pontos por-
centuais.

“Até 1,6 bilhão dos 2 bi-
lhões de trabalhadores da eco-
nomia informal são afetados 
pelo lockdown e por medidas 

de isolamento”, alerta a OIT, 
complementando que a maio-
ria deles trabalha em setores 
mais atingidos, como alimen-
tação e varejo, ou em “peque-
nas unidades mais vulneráveis 
a choques”.

O fato de que muitos dos 
informais precisam trabalhar 
para alimentar suas famílias 
ameaça os esforços para pro-
teger a população e combater 
a pandemia. 

Nesse quadro, a OIT de-
fende uma estratégia em vá-

rias frentes para lidar com a 
saúde e o impacto econômico 
da pandemia.

Entre as recomendações 
estão o estabelecimento de 
políticas que reduzam a ex-
posição dos trabalhadores 
informais ao vírus; a garantia 
de que os infectados tenham 
acesso a cuidados de saúde; o 
fornecimento de apoio à renda 
e para a alimentação dessas 
pessoas e suas famílias; e me-
didas para evitar estragos às 
economias locais.

OIT diz que quarentena piora pobreza

Planalto quer formar  base

Centrão recebe cargos  e deverá votar 
alinhado com o governo no Congresso
Vinícius Valfré e
Camila Turtelli 
Agência Estado

Sob pressão de alia-
dos e após sofrer suces-
sivas derrotas políticas, o 
presidente Jair Bolsonaro 
começou ontem a distri-
buir cargos aos partidos do 
Centrão, em troca de votos 
no Congresso, ressuscitan-
do a velha prática do “toma 
lá, dá cá”, destaca o jornal O 
Estado de S. Paulo. No ca-
samento de papel passado, 
a primeira legenda a ser 
contemplada foi o Progres-
sistas do deputado Arthur 
Lira (AL), que conseguiu 
emplacar um indicado 
para o comando do Depar-
tamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS), 
autarquia com orçamento 
de R$ 1 bilhão neste ano.

A nomeação saiu no 
Diário Oficial da União um 
dia depois de o Centrão 
ter apoiado o governo em 
votações importantes. O 
bloco ficou alinhado ao Pa-
lácio do Planalto, anteon-
tem, durante votação na 
Câmara da proposta que 
prevê o socorro a estados 
e municípios. Ao contrário 
de outras ocasiões, quando 
impunham reveses a Bol-
sonaro, líderes do bloco 
foram ao microfone para 
orientar votos conforme os 
interesses do Executivo.

O nomeado para o Dno-
cs é Fernando Marcondes 
de Araújo Leão. A autarquia 

sempre foi controlada pelo 
MDB, mas o presidente per-
mitiu que a indicação fosse 
feita por Lira, líder do Pro-
gressistas (antigo PP) e réu 
em processo por corrupção 
passiva.

Lira, por sua vez, re-
passou o apadrinhamento 
para o deputado Sebastião 
Oliveira (PL-PE), represen-
tante do baixíssimo clero 
da Câmara, transformando 
a indicação numa “barriga 
de aluguel”. Ao terceirizar 
a escolha, ele desagradou 
a parlamentares do Pro-
gressistas, mas a estratégia 
faz parte dos planos para a 
construção de uma base de 
apoio na disputa pela pre-
sidência da Câmara, em fe-
vereiro de 2021. O Estadão 

apurou que Lira também 
quer reunir partidos meno-
res, como PSC, Patriotas e 
Avante, para fortalecer sua 
possível candidatura e es-
pera o apoio de Bolsonaro.

Questionado sobre o 
movimento do deputado 
na indicação para o DNO-
CS, o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
desconversou e disse ter 
ótimo diálogo com os co-
legas. “Se um partido quer 
participar do governo, o 
que isso tem a ver com 
minha relação aqui na Câ-
mara?”, perguntou Maia, ao 
negar que as articulações 
sejam para esvaziar seu 
poder. “A pauta é sempre 
do presidente da Câmara”, 
argumentou.

Alguns dias após parti-
cipar de ato antidemocrático 
contra o STF e o Congresso 
Nacional, Bolsonaro falou 
em união para evitar uma 
crise econômica no país e 
agradeceu pela acolhida de 
Toffoli no início da tarde de 
ontem.

“A nossa união, a cora-
gem que nós temos para en-
frentar esse problema é que 
pode evitar que o país mer-
gulhe em uma crise econô-

mica. Economia é vida. E um 
país onde a economia não 
anda, a expectativa de vida 
vai lá para baixo”, afirmou 
Bolsonaro. 

O presidente disse ain-
da que teme que a economia 
brasileira fique como a da 
Venezuela. “Quando Guedes 
fala da Venezuela, é em refe-
rência à economia venezue-
lana, porque chega um ponto 
que fica muito difícil recupe-
rar”, disse o presidente.

Novas críticas 
Bolsonaro também vol-

tou a criticar as ações de go-
vernadores, que em grande 
parte defendem e mantêm o 
isolamento social como me-
dida de combate da covid-19, 
ao dizer que foram “um pou-
co longe demais nas medidas 
restritivas”. “Alguns estados 
foram um pouco longe nas 
medidas restritivas e as con-
sequências estão batendo na 
porta de todos”.

Coronavírus x 
influenza

Costa
Sebastião

A estrutura de um vírus se restringe a um núcleo - o ge-
noma, envolvido pelo capsídeo, constituído por proteínas, e 
alguns deles possuem um envelope (Coronavírus, Influenza) 
composto essencialmente por lipídios da célula hospedeira, 
mas com participação de proteínas do próprio vírus. 

Alguns possuem no núcleo o RNA - influenza, Coronaví-
rus, outros o DNA - dengue, varicela, e alguns como o Citame-
galovírus possuem RNA e DNA.

Essa estrutura rudimentar que quase dizima a Europa 
com a gripe espanhola de 1918/1919, é foco de um interminá-
vel debate no meio científico, se ele estaria inserido no mesmo 
contexto dos seres vivos. A galera que é contra se respalda no 
argumento de que não possuindo hialoplasma, nem ribosso-
mo é incapaz de produzir metabolismo próprio.

A torcida organizada que defende sua inclusão no reino 
dos seres vivos, apresenta como base sua capacidade de inva-
dir a célula hospedeira utilizar sua estrutura metabólica para 
se reproduzir.

Sem dá a mínima para essa discussão improdutiva, eles, 
os vírus, seguem por aí deitando, rolando e infernizando a 
vida da humanidade. Destaque todo especial para o Influenza 
e a família corona. O Influenza, com uma larga experiência na 
modalidade produção de epidemias, pandemias e uma infini-
dade de mortes ao redor do mundo. Na família coronavírus, 
o primeiro membro foi apresentado ao mundo em 1937, mas 
sua estreia no universo cruel da patogenicidade - capacidade 
de produzir doença - só veio a ocorrer em meio a efervescên-
cia dos anos 60, mais precisamente em 1965 com os irmãos 
gêmeos Alfa e Beta Coronavírus. Pela pouca agressividade 
-sintomas nasais, febrizinha, fadiga…, não despertaram muita 
atenção das entidades sanitárias. O “prestígio” da família co-
meçou mesmo em 2002 com a chegada do Sars-cov-1, agente 
responsável pela Síndrome Respiratória Aguda Grave.

E já chegou mostrando toda sua violência, com um índi-
ce de mortalidade se aproximando dos 30%. Para felicidade 
geral das nações, a sua baixa capacidade de transmissibilida-
de restringiu suas ações a algumas regiões da China, e des-
de 2004 não deu mais as caras. Quando o mundo científico 
já estava esquecendo o Sars-covi-1, eis que surge, dez anos 
depois lá pela Arábia Saudita o MERS, produtor da Síndrome 
Respiratória do Oriente Médio, com capacidade de mandar ao 
necrotério 10% dos que desenvolveram a infecção. Graças ao 
nosso bom Deus, ele também, sem muita força de patogeni-
cidade e transmissibilidade, não ultrapassou as fronteiras da 
península arábica

Mas aí, em dezembro do ano passado, chineses lá de 
Wuhan foram contagiados por um vírus, cujo genoma man-
tém quase 100% das características de um morcego pre-
valente naquela região. E foi assim que o mundo começou a 
conviver com o filme de terror, cujo título, Covid-19 é protago-
nizado pelo Sars-cov-2

Com sua imensa capacidade de transmissibilidade, 3,2 
milhões de pessoas desenvolveram sintomas da doença, com 
230 mil atestados de óbitos já registrados (30/04). Mas essa 
tragédia, vira um filmizinho de bang-bang, quando compara-
do com as perversidades do serial killer influenza.

Apesar de quase não ser um ser vivo, detêm imensa capa-
cidade de estar sempre trocando de escudo através de muta-
ções sucessivas, se tornando resistente aos anticorpos produ-
zidos pelo organismo infectado e pelos vírus vacinais.

Essas mutações ocorrem anualmente, mas em cerca de 
10 a 15 anos elas conferem ao vírus uma proteção especial e 
ele passa a assumir uma postura de Super-vírus e quase todos 
habitantes do planeta, vacinados ou não, se tornam susceptí-
veis ao seu poder de infectividade. Daí a necessidade das vaci-
nações anuais e é por aí também, que se explica as pandemias 
que assombraram o mundo ao longo da história.

São três os sub-tipos do vírus influenza - A, B e C, mas 
todas as pandemias devem ser debitadas na conta do sub-tipo 
A, que por sua vez apresenta algumas variedades baseadas na 
distribuição de suas proteínas fixadas no envelope - Neurami-
nidase e Hemaglutinina.

 Nos registros disponíveis, vai-se observar pandemias 
nos anos de 1890 produzida pelo H1N2, enquanto o H3N2 
provocou a de 1902.  A gripe asiática (H2N2) que remeteu 1 
milhão e 500 mil viventes ao necrotério, ocorreu entre 1956 - 
1958; 10 anos depois o H3N2 promoveu a gripe de Hong Kong 
deixando um rastro de 1 milhão de cadáveres. Vale registrar 
também a gripe suína de 2009.

Mas, todos os holofotes vão para o H1N1, que em 1918-
1919 provocou a maior de todas pandemias, a gripe espanho-
la.  Disputa acirrada com a Segunda Guerra Mundial, na ca-
tegoria maior tragédia da humanidade. Durante os seis anos 
daquele conflito (1939 - 1945), todas as bombas e granadas, 
fuzis e metralhadoras, canhões e morteiros e as duas bombas 
atômicas de Hiroshima e Nagasaki extraíram a vida de 50 mi-
lhões de habitantes no planeta terra.

Médico Pneumologista

Dias após participar de ato contra o STF e o Congresso, presidente vai ao Supremo apresentar as “aflições” do setor industrial

Foto: Marcos Correap-PR
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Federação divulga tabela de jogos com portões fechados e o destaque fica para o clássico entre Borussia e Schalke 04

Bola vai rolar no futebol da
Alemanha a partir do dia 16

Agência Estado

Nem caiu como uma bomba tão forte assim a 
notícia de que o atacante holandês Arjen Robben 
havia recebido uma sondagem do Botafogo para 
largar sua aposentadoria como jogador de futebol 
e vir fazer sucesso no Brasil, nos braços da torcida 
do Glorioso. Robben pendurou as chuteiras como 
ídolo no Bayern de Munique, e se decidisse voltar 
a jogar bola, teria muita lenha para queimar. Quem 
não gostaria de vê-lo cortar para a esquerda e fa-
zer gol do mesmo jeito de sempre? Aposto que até 
os rivais cariocas iriam sorrir, nem que fosse dis-
cretamente, por um momento. Um craque como 
Robben eleva o nível do futebol como um todo. 

Então, por que uma sondagem desse porte 
não impactou tanto a torcida? Apesar da virtuosa 
contratação do meia japonês Keisuke Honda, ou-
tras sondagens do Botafogo com grandes craques 
no mercado internacional da bola se mostraram 
que não passavam de sondagens distantes, como 
foi o caso do meia marfinense Yaya Touré e do ni-
geriano Obi Mikel. 

Há quem diga que mesmo a sondagem com 
Honda não era assim tão verdadeira, e que só tor-
nou possível a contratação após a surpreendente 
mobilização da torcida por meio das redes sociais 
digitais, fato observado pelo clube e muito bem 
aproveitado como uma grande jogada de marke-
ting. No fim das contas, o clube trouxe um jogador 
de peso internacional e novamente viverá a expe-
riência de ter um craque desse porte, assim como 
foi com Seedorf. 

Outro ponto interessante a se considerar é 
que enquanto o futebol está parado por conta da 
pandemia causada pelo novo coronavírus, fica di-
fícil mobilizar o noticiário esportivo, já que nem 
mesmo treinando nos clubes os jogadores estão. 
Assim, qualquer notícia que surge sobre novas 
contratações toma conta de tudo quanto é man-
chete, mesmo que se trate de uma furada. 

Foi desse jeito com o rumor de que o atacante 
uruguaio Edinson Cavani estava para desembar-
car no São Paulo. O boato surgiu da boca de um 
diretor do Tricolor, Diego Lugano, que também é 
uruguaio e ainda é amigo de Cavani. Mas quem 
ouviu direito a entrevista que Lugano concedeu à 
uma rádio argentina percebeu que desde o come-
ço era apenas clubismo. O ex-zagueiro são-paulino 
não falou que estavam sondando seu compatriota, 
mas que se Cavani viesse jogar na América do Sul, 
dificilmente seria em um clube argentino antes de 
passar pelo São Paulo. Havia, antes de tudo, uma 
condicionante. A torcida embarcou, o clube achou 
graça e a conversa rendeu por quase duas sema-
nas. 

Os episódios acima, tratados com bom humor 
pelas diretorias dos clubes, nos fazem lembrar de 
grandes fiascos em contratações internacionais 
por parte de clubes brasileiros que se antecipa-
ram em divulgar antes os rumores, mas esquece-
ram de combinar com os possíveis contratados. 

Um dos casos mais emblemáticos é o do cen-
troavante marfinense Didier Drogba, anunciado 
em 2017 nos bastidores como reforço certo pelo 
Corinthians. Vazou na imprensa, a torcida enlou-
queceu, e a recusa do craque fez o clube virar pia-
da. Até jogadores rivais entraram na onda. Felipe 
Melo, meia do Palmeiras, em transmissão ao vivo 
no seu perfil no Instagram zoou os corintianos ao 
chamar Drogba de ex-jogador do clube. A piada 
ficou tão institucionalizada que hoje, ao digitar 
o nome do jogador “Drogba” no Google, o site de 
pesquisas oferece como sugestão para autocom-
pletar na busca o termo “no Corinthians”. 

Melhor que isso só a contratação do francês 
Anelka pelo Atlético Mineiro, anunciada pelo pró-
prio presidente do clube, que na época era Alexan-
dre Kalil. 

Robben no
Botafogo

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Um dia depois de o go-
verno liderado pela chance-
ler Angela Merkel liberar a 
retomada das competições 
esportivas no país, os orga-
nizadores do Campeonato 
Alemão divulgaram ontem 
a data dos primeiros jogos 
desde a paralisação em mar-
ço por conta da pandemia 
do novo coronavírus. Será 
o próximo dia 16, um sába-
do, quando seis partidas da 
26.ª rodada serão realiza-
das. Entre elas, o destaque 
é o clássico entre Borussia 
Dortmund e Schalke 04, no 
Signal Iduna Park, em Dort-
mund.

O duelo da região do 
Ruhr terá início às 15h30 
no horário local (10h30 no 
de Brasília), assim como ou-
tros quatro jogos: RB Leip-
zig x Freiburg, Hoffenheim 
x Hertha Berlin, Fortuna 
Düsseldorf x Paderborn e 
Augsburg x Wolfsburg. Mais 
tarde, o Eintracht Frank-
furt receberá o Borussia 
Mönchengladbach. No dia 
seguinte, o líder Bayern de 
Munique jogará fora de casa 
contra o Union Berlin e o 
Colônia será mandante con-
tra o Mainz. A rodada termi-
nará na segunda-feira com 
Werder Bremen x Bayer Le-
verkusen

De acordo com o go-
verno alemão, todos os jo-
gos ocorrerão com portões 
fechados. Foi exigido que, 
para que o campeonato seja 

retomado, os atletas fiquem 
em isolamento total por pelo 
menos uma semana. Desta 
forma, a Alemanha será a 
primeira grande liga do fute-
bol europeu a ser reiniciada 
depois da longa paralisação 
por conta da pandemia da 
covid-19.

Com o contágio na po-
pulação sob maior contro-
le, em comparação a outros 
países do continente, a Ale-
manha iniciou medidas de 
afrouxamento do isolamento 
social no começo de abril, 
quando os clubes locais re-
tomaram as atividades. O 
treinamento, não só do fu-
tebol mas também de outros 
esportes, foi permitido nova-
mente - mas somente ao ar 

livre e de acordo com regras 
específicas relacionadas aos 
cuidados contra o coronaví-
rus. O Bayern de Munique foi 
um dos primeiros a retomar 
os treinos, mas de forma in-
dividual.

Paralisado desde o dia 
8 de março, o Campeona-
to Alemão é liderado pelo 
Bayern de Munique com 55 
pontos, quatro à frente do 
vice, Borussia Dortmund. RB 
Leipzig e Borussia Mönchen-
gladbach são neste momen-
to os donos das duas outras 
vagas para a disputa da Liga 
dos Campeões da Europa.

No entanto, não há da-
tas previstas para a disputa 
das semifinais e da decisão 
da Copa da Alemanha. A fe-

deração local (DFB, na sigla 
em alemão) reafirmou o de-
sejo de finalizar o torneio até 
o dia 30 de junho. Bayern de 
Munique x Eintracht Frank-
furt e Saarbrücken (quarta 
divisão) x Bayer Leverkusen 
estão na disputa pelo título.

A volta do futebol na 
Alemanha vai de encontro 
com o que pensa a LaLiga 
(organizadora do Campeo-
nato Espanhol), que já está 
fazendo testes em jogadores, 
e a Premier League (promo-
tora do Campeonato Inglês), 
que ainda está analisando as 
melhores alternativas para 
retomar os jogos. Na França, 
a temporada já foi encerrada 
e o Paris Saint-Germain foi 
declarado campeão.

Agência Estado

Flamengo

Três jogadores estão com o covid-19

O Flamengo comu-
nicou na noite da última 
quarta-feira(6) que três 
jogadores do seu elenco 
principal testaram positivo 
para o novo coronavírus. 
O clube realizou testes em 
293 pessoas, incluindo fun-
cionários e familiares dos 
atletas, e detectou, no total, 
38 resultados positivos.

Os testes para detecção 
do coronavírus foram rea-
lizados entre os dias 30 de 
abril e 3 de maio. O clube 
assegura que os casos são 
todos assintomáticos. “Dos 
293 examinados, 38 testa-
ram positivo, mesmo sem 
sintomas, sendo os chama-
dos ‘positivos assintomáti-
cos’. Foram detectadas 11 
pessoas que já tinham tido 
o contato com o vírus pre-
viamente, sem sintomas, e 
já se encontravam com an-
ticorpos IGG positivos”, ex-
plicou o clube.

Em seu comunicado, 
o clube detalhou, então, os 
profissionais que testaram 
positivo, fazendo referência 
aos três atletas, ainda que 
sem nominá-los. “Dos 38 
que mostraram reação ao 
vírus, tivemos seis funcio-
nários do grupo de apoio do 
Flamengo, dois funcioná-
rios de empresas terceiri-
zadas que prestam serviços 

regulares para o clube, 25 
familiares ou pessoas que 
trabalham em residências 
de funcionários e jogadores 
e três atletas do elenco prin-
cipal; outros dois jogadores 
apresentaram anticorpos 
IGG positivos”, afirmou.

Na última segunda-fei-
ra, o coronavírus fez uma 
vítima fatal no Flamengo, o 
massagista Jorge Luiz Do-
mingos, o Jorginho, que tra-
balhava no clube há 40 anos 
e que faleceu após sofrer 
uma parada cardíaca por 
complicações da doença.

O Flamengo destaca 
que todos que testaram 
positivos foram colocados 
em período de quarentena. 
Nessa fase de total isola-

mento social, eles passarão 
por “acompanhamento diá-
rio com questionários so-
bre sinais vitais e evolução, 
além de novas dosagens se-
riadas dos pacientes e con-
tactantes até a resolução 
dos casos.”

Além disso, os jogado-
res que tiveram parentes ou 
funcionários com resulta-
dos positivos também vão 
precisar cumprir período 
de quarentena. E passarão 
por acompanhamento diá-
rio com questionários sobre 
sinais da doença e novos 
testes. Caso os resultados 
sejam negativos, serão in-
tegrados aos trabalhos. E, 
evidentemente, se forem 
positivos seguirão a condu-

ta padrão para esse tipo de 
caso. “Por fim, o Flamengo 
reafirma que está traba-
lhando em total sintonia 
com as autoridades gover-
namentais de forma a, com 
toda a responsabilidade e 
segurança, colaborar com o 
importante retorno às ativi-
dades do futebol no menor 
prazo possível”, conclui o 
clube em seu comunicado.

O único atleta que não 
realizou os exames no sába-
do passado foi Arrascaeta, 
por ainda estar de quaren-
tena com a família, no Uru-
guai. O camisa 14 tinha a 
permissão da diretoria para 
seguir em seu país de ori-
gem, mesmo após o fim das 
férias coletivas.

A diretoria do Flamengo não infomou os nomes, mas confirmou que, dos 293 testes feitos, 38 foram positivos

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Paralisado desde o dia 8 de março, o Campeonato Alemão é liderado pelo Bayern de Munique com 55 pontos

Foto: Getty Images



Clube usa parte dos R$ 50 mil enviados pela CBF e faz planejamento para o retorno das atividades após a pandemia

Auto encerra crise e paga 
jogadoras e funcionários
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 8 de maio de 202016
Esportes

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foram dias de pressão, 
embates acalorados e muitos 
desentendimentos no am-
biente do futebol feminino 
do Auto Esporte desde que 
os R$ 50 mil, oriundos do 
auxílio emergencial da CBF 
para os clubes da Série A-2 
do Campeonato Brasileiro 
– segunda divisão – ficaram 
disponíveis para serem reti-
rados pelo clube. O alvirru-
bro foi uma das últimas equi-
pes do país a realizar esse 
repasse em um momento de 
grave crise, tendo finaliza-
do esse processo na última 
quarta-feira, um dia após o 
prazo informado pelo presi-
dente do clube. Agora, diri-
gente trabalham para ame-
nizar a situação e fazer com 
que o foco possa voltar a ser 
exclusivo ao desenvolvimen-
to da equipe.

Ao todo, foram doze dias 
para a compensação do che-
que e mais oito para que o 
pagamento das ajudas de cus-
to em meio à pandemia pu-
desse ser feito pela diretoria 
às jogadoras e também aos 
membros da comissão. Nesse 
período, uma série de proble-
mas na relação entre atletas 
e comissão técnicacom a di-
retoria, especialmente o pre-
sidente Helamã Nascimento, 
vieram à tona, resultando bri-
gas em grupos de whatsapp e 
o afastamento do auxiliar téc-
nico da equipe, Léo Baiano, e 
das atletas Emily Pedrosa e 
Ysrayane Alves - três pessoas 
elencadas por atletas e mem-
bros da comissão como vozes 
importantes na defesa dos 
interesses das jogadoras e 
que entraram em atrito dire-
to com o presidente do clube 
nesse período.

Além destes, a lateral 

Raíssa Potiguar, que estava 
em período de testes no Pal-
meiras e acabou sendo en-
volvida na situação também 
pode não retornar ao clube 
– isso ocorreu, de acordo 
com uma fonte da diretoria 
do clube, por ela ter uma 
relação, na visão do presi-
dente Helamã, muito próxi-
ma do ex-auxiliar técnico. 
Com isso, ela pode acabar 
também sendo cortada do 
elenco, mesmo tendo sido 
um dos principais destaques 
do título paraibano de 2019. 
Segundo a fonte, no caso dela, 
a intenção de membros da di-
retoria é que se encontre um 
caminho para o seu retor-
no, pois diferente das outras 
atletas afastadas, ela não se 
envolveu diretamente em ne-
nhum atrito e já demonstrou 
interesse em retornar.

Com valores que variam 
entre 300 e 600 reais, todas 
as atletas, inclusive as afas-
tadas – um total de 35 joga-
doras – receberam a ajuda de 
custo paga pelo clube com os 
recursos oriundos da CBF.O 
critério para a definição do 
valor foi o do tempo de per-
manência de cada jogadora 
no clube, com as remanes-
cente do elenco do ano pas-
sado recebendo os maiores 
valores. O clube ainda paga-
rá mais uma parcela para as 
atletas com previsão para o 
dia 31 deste mês. 

Os membros da comis-
são técnica também recebe-
ram o auxílio -não tivemos 
acesso aos valores. Mesmo 
tendo sido afastado do clu-
be, Léo Baiano recebeu o va-
lor por sua participação na 
campanha do título estadual 

e na montagem do elenco 
para esse ano. Em conversa 
com ele, o ex-auxiliar técnico 
do Auto Esporte confirmou 
o recebimento, afirmou que 
espera que o clube possa se 
recuperar desse momento 
difícil e que as atletas possam 
superar as divergências em 
prol do futebol e suas car-
reiras. Quanto a sua situação 
no clube, ele afirma que não 
acredita em retorno em um 
futuro próximo, mas disse 
que tem amigos no clube e 
estará na torcida pelo suces-
so das jogadoras.

“Quanto ao meu retor-
no, não vejo chance disso 
ocorrer, mas no futebol tudo 
se vive do amanhã e para 
isso muita coisa precisaria 
ser conversada e se encaixar 
para haver essa possibilida-
de. Na minha visão foi a falta 

disso que ocasionou todos os 
problemas, mas felizmente a 
diretoria cumpriu com o seu 
papel e fez o pagamento, in-
cluindo todas as atletas. No 
futuro, caso surja a oportuni-
dade, para mim será um pra-
zer retornar, pois me identifi-
quei com o clube e a torcida e 
vejo que o Auto Esporte pode 
marcar seu nome no futebol 
feminino”, comentou.

De acordo com a fonte da 
diretoria, uma das principais 
preocupações nesse período 
foi a garantia da manutenção 
do treinador Guilherme Paiva. 
Essa condição foi garantida, 
após conversas recentes para 
que as diferenças criadas du-
rante esse período pudessem 
ser solucionadas ou dirimi-
das. Ainda segundo essa fon-
te, já se trabalha também para 
o preenchimento da vaga de 

auxiliar, mas essa escolha será 
feita pelo próprio técnico.

Quanto aos recursos ex-
cedentes após o pagamento 
das ajudas de custo – cerca de 
R$ 20 mil – o membro da dire-
toria reafirmou que, como ha-
via sido dito pelo presidente 
do clube em matéria vincula-
da na edição do último sábado 
(2), esse valor será utilizado 
para a retomada das ativida-
des após a pandemia, incluin-
do as passagens para que as 
atletas que voltaram para 
seus domicílios retornem à 
João Pessoa – já que Auto Es-
porte também conta com atle-
tas da Bahia, Sergipe, Ceará 
e Pernambuco. Além disso, o 
dinheiro também servirá para 
as despesas ordinárias do clu-
be, tais como a manutenção 
dos campos de treinamento e 
pagamento de funcionários.

Foto: Edson Matos

Expectativa

Novo técnico do Botafogo pode ser anunciado hoje

O Botafogo pode anun-
ciar hoje, o nome do novo 
técnico da equipe para as 
disputas do final do Cam-
peonato Paraibano, Copa do 
Nordeste e principalmente o 
Brasileiro da Série C. O clube 
está em fase de negociação 
final com dois nomes. Um 
deles, segundo o presidente 
Sérgio Meira, é renomado 
e a dificuldade está sendo 
apenas a questão salarial, 
acima da realidade financei-
ra do clube.

“É possível que seja 
anunciado nesta sexta, mas 
o Botafogo não tem pressa, 
porque ainda não se sabe 
quando voltará o Campeo-
nato Paraibano. Nos foi 
oferecido um nome de um 
treinador de alto nível, que 
muito nos honrou ao dar o 
sinal positivo para que o seu 
empresário negociasse com 
o clube. Ele acredita no pro-
jeto do Botafogo, mas pediu 

um salário acima do que o 
Botafogo pode pagar e nós 
fizemos uma contrapropos-
ta dentro da nossa realida-
de. Estamos aguardando 
uma resposta a qualquer 
momento. Caso não chegue-
mos a um acordo, já temos 
um plano B em fase final de 
negociação”, informou o di-
rigente.

Sérgio Meira fez ques-
tão de desmentir muitos 
boatos sobre do novo trei-
nador. Segundo ele, o clube 
sequer apresentou propos-
tas a alguns nomes especu-
lados na mídia.

“Nós não entramos em 
contato com Bonamigo, Ar-
gel Fucks, Flávio Almeida 
e nem com Marcelo Vilar. 
Todos são grandes nomes, 
mas o clube não abriu nego-
ciação com nenhum deles. 
Chegaram a afirmar que se-
ria até um técnico estrangei-
ro, o que não procede tam-
bém. Pode ser até que tenha 
atuado fora do País, mas é 
brasileiro. Agora, o clube 

está com um bom prestígio, 
e por isso, recebeu muitas 
propostas de empresários”, 
esclareceu o presidente. 

Contratações
Esta semana, o clube 

não renovou o contrato do 
lateral direito Israel, que 
terminou no último dia 
30 de abril. Agora no final 
de maio, acabam também 
os contratos de Enercino, 
Neilson e Dico. Segundo 
Sérgio Meira, esses atletas 
podem ser dispensados 
também, ou renovarem os 
contratos, mas isto será de-
cidido pela nova comissão 
técnica em conjunto com a 
diretoria.

“A nova comissão téc-
nica deverá está atuando 
antes do final do contrato 
desses jogadores e portan-
to, terá tempo para anali-
sar o desempenho deles 
e de todo o elenco, como 
também deverá sugerir no-
mes que possam reforçar o 
elenco em algumas posição, 

que por ventura, o novo 
técnico ache necessário”, 
completou presidente di-
zendo que o Botafogo não 
fará nada além do previsto 
no orçamento financeiro 
atual, após a chegada da 

pandemia do coronavírus.
Sobre as especulações 

de que o Botafogo estaria 
negociando com o volante 
Bruno Meneses e o meia Da-
kson, ambos do Sousa, Sér-
gio Meira disse que a notícia 

não é verdadeira. “São dois 
bons jogadores que interes-
sam a qualquer equipe, mas 
o Botafogo não fez nenhum 
contato, nem abriu nego-
ciações com nenhum deles”, 
conclui.

Foto: Aílton Cruz/Gazeta de Alagoas

O nome de Argel Fucks chegou a 
ser cogitado, mas o presidente do 
Botafogo não confirmou nenhum 
contato com o profissional

As jogadoras do Auto Esporte e a Comissão Técnica estavam sem receber o dinheiro da ajuda dada pela CBF. Foram dias de muita tensão com a diretoria, mas foi sanado na última quarta-feira
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Serviços vão atender Mangabeira, Bancários, Valentina e Colinas do Sul, ajudando a desafogar o trânsito

 Oitenta e cinco por 
cento das obras que ligam 
o bairro Valentina de Fi-
gueiredo a Mangabeira, e o 
Jardim Cidade Universitária 
ao Altiplano, na Zona Sul de 
João Pessoa, foram concluí-
das pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem da Pa-
raíba (DER-PB). O ritmo do 
serviço diminuiu em razão 
da pandemia do novo coro-
navírus, mas a expectativa 
é que seja finalizado den-
tro de um mês, assim que o 
trabalho for retomado com 
força total. Ao todo, são três 
intervenções que vão bene-
ficiar 300 mil pessoas.

 “Nessa fase da pande-
mia, a obra está meio para-
da, inclusive por causa das 
chuvas. Quando o governa-
dor, no próximo decreto, si-
nalizar para a continuação, 
retomaremos. Agora, esta-
mos fazendo a parte de cal-
çadas, porque nessas áreas 
o movimento de pedestres 
é intenso. A pavimentação 

está quase concluída”, ex-
plicou o diretor de opera-
ções do DER-PB, Armando 
Marinho.

 De acordo com ele, 
a pavimentação entre os 
dois maiores bairros da 
Zona Sul está praticamente 
concluída. “Essas obras vão 
atender Mangabeira, Ban-
cários, Valentina, Colinas 
do Sul, ajudando a desafo-
gar o trânsito”, destacou.

 Uma das expectativas é 
a implantação de uma linha 
de transporte coletivo para 
facilitar o deslocamento da 
população. “Acredito que a 
Semob (Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana) vai colocar uma 
linha de ônibus, desafogan-
do a Avenida Josefa Tavei-
ra, via principal de Manga-
beira, porque grande parte 
do tráfego que circula por 
lá vai para essa ligação en-
tre Mangabeira e Valenti-
na”, acrescentou o diretor. 
Assim que o trabalho for 
normalizado e os serviços 
concluídos, o DER-PB se-
guirá com a parte de ilumi-

nação que ainda está sendo 
licitada.

Do Geisel ao Colinas 
Além destas, outra via de liga-
ção foi iniciada pelo DER-PB 
entre os bairros Ernesto Geisel 
e Colinas do Sul. “Nessa obra, 
que passa pelo João Paulo II e 
segue até o Colinas do Sul, tem 
um problema de supressão 
vegetal que ainda depende de 
licenciamento ambiental”, res-
saltou o diretor de operações 
do DER-PB, Armando Marinho.

 Para os moradores do 
bairro João Paulo II, o aces-
so será facilitado e as obras 
que visam melhorar a vida 
da população sempre são 
motivo de comemoração. 
A dona de casa Lúcia Lima, 
por exemplo, observou 
que as vias de ligação são 
importantes para a cida-
de. “João Pessoa cresceu 
e é necessária a oferta de 
acessos para estas locali-
dades. Entre Mangabeira e 
Valentina, acredito que vai 
beneficiar mais pessoas, já 
que ali a população é bem 
maior”, observou.

Lucilene Meireles 
Especial para A União

DER conclui obras de acesso na 
Zona Sul da capital em 30 dias

 AlgUNS SERVIçoS INclUíDoS
n Complementação e melhoramento do sistema de drenagem de águas pluviais e 
subterrâneas;
n Adequação do alinhamento de ruas;
n Terraplenagem;
n Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ);
n Construção de ponte;
n Calçadas laterais;
n Sinalizações horizontal e vertical;
n Iluminação ornamental.
n Investimentos  R$ 5,2 milhões
n É o valor investido na obra entre Valentina e Mangabeira, que faz ligação também 
com a Via Perimetral Sul. R$ 2,6 milhões
n É o valor da obra entre o Jardim Cidade Universitária e o bairro Altiplano. R$ 2,4 
milhões
n É o montante investido nos serviços executados entre os bairros do Geisel e Coli-
nas do Sul.

O aumento no valor do 
litro da gasolina de 12% 
nas refinarias, anunciado 
na última quarta-feira pela 
Petrobras, teve um impacto 
médio de R$ 0,10 centavos 
no preço do produto nas 
bombas para o consumi-
dor. Para alguns donos de 
postos de combustíveis de 
João Pessoa, a exemplo do 
empresário Edmilson Jú-
nior, proprietário do Pos-
to Samah, no Varadouro, 
“esse aumento chegou num 
péssimo momento porque 
o setor teve uma queda de 
80% nas vendas em razão 
da pandemia causada pelo 
coronavírus”, revelou.

Em João Pessoa, o litro 
da gasolina pode ser en-
contrado a preços que va-
riam de R$ 3,39 a R$ 3,85. 

Segundo informações 
do presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Derivados de Petróleo no 
Estado da Paraíba (Sindi-
petro-PB), Omar Hamad Fi-
lho, por conta da covid-19, 
os postos de combustíveis 
foram os que mais sofre-

ram prejuízos na cadeia 
que alimenta o setor (refi-
narias, distribuidoras e os 
postos).  

Empregos ameaçados
“Muitos proprietá-

rios de postos ainda estão 
conseguindo manter os 
funcionários, mas  outros, 
já estão dando férias ou 
suspendendo contratos 
trabalhistas. A tendência a 
partir deste mês é que seja 
iniciada uma redução no 
número de frentistas por-
que desde o início do iso-
lamento social, a margem 
de lucro vem despencando. 
Além disso, sem o funcio-
namento dos transportes 
públicos, os gastos dos 
donos de postos aumenta-
ram porque eles passaram 
a bancar o deslocamento 
dos funcionários pagando 
transportes alternativos 
para que eles cheguem ao 
trabalho”, relatou Hamad.  

O empresário disse 
que na Paraíba existem 
631 postos de combustí-
veis e que desse total 132 
estão instalados na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa. Hamad explicou ainda 

que o impacto do preço 
na bomba para o consu-
midor pode ser maior do 
que o previsto por conta 
dos impostos cobrados so-
bre o produto. Mas frisou 
que isso oscila de um esta-
do para outro. Ele contou 
também que os prejuízos 
são tantos que os postos 
que têm dez bombas, por 
exemplo, estão desativan-
do a maioria e funcionando 
com duas ou três para eco-
nomizar na energia.

O gerente do Posto do 
Afrânio, na Avenida Beira 
Rio, Fábio Soares, com-
partilhou a opinião do 
empresário Edmilson Jú-
nior, e afirmou que qual-
quer tipo de aumento de 
preços deveria ser proi-
bido em todo o país por 
conta da pandemia.

 “Com uma queda de 
80% no setor, alguns pos-
tos já projetam demitir 
funcionários. Aqui mesmo 
já houve uma demissão e 
outros foram colocados de 
férias, porque as pessoas 
estão cumprindo isola-
mento, e os veículos estão 
parados nas garagens”, dis-
se o gerente.

Postos repassam reajuste 
e gasolina fica mais cara

José Alves
zavieira2@gmail.com

Expectativa é que grande parte do tráfego que circula pela Josefa Taveira, em Mangabeira, passe a usar o acesso

Foto: DER-Divulgação
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EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE 
A Dra. Marta Cunha Lima de Oliveira, Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Campina Grande - PB, Primeiro Ofício, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26, § 4°, da 
Lei 9.514/9, e a requerimento do credor do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel 
com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças firmado em 31/01/2018, n° 
201802595, referente ao Imóvel: 01 (uma) Unidade Autônoma Habitacional do Edifício Residencial 
Palazzo Roberto Pinto, construída em alvenaria de tijolos, estrutura em concreto armado, coberta 
impermeabilizada, saneada, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, como assim constante de 
01 (um) bloco residencial, distribuída em pavimento assim definido. Apto: 201; A unidade possui: 01 
(um) terraço gourmet com 01 (uma) pia e 01 (um) ponto de gás para churrasqueira (churrasqueira 
não fornecida), 01 (uma) sala de estar/jantar; 03 (três) suítes com Wc’s individuais, 01 (uma)
circulação, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) área de serviço, 01 (um) quarto de serviço e 01 (um) WC 
de serviço, 1 (um) depósito individual e 02 (duas) vagas de garagem — G1, com as seguintes 
áreas: Área privativa real principal: 120,2362; Outras áreas reais privativas: 8,9349; Área privativa 
real total: 129,1711; Áreas de garagem: 4,0000; Área real de uso comum: 79,2227; Área real total: 
232,3938; Coeficiente de proporcionalidade: 1,0059%, em uma área construída total de 23.335,31 
m2, a qual recebeu o n° 501 da Rua Arnaldo Albuquerque, Bairro Lauritzen, na Cidade de Campina 
Grande/PB, matrícula n° 113.140, R 6. FICAM INTIMADOS os devedores JONATHAN OLIVEIRA DE 
PONTES e DEBORA ALVES DE ANDRADE PONTES, CPF nºs009.025.554-21 e 012.092.914-79, 
com endereço à RUA ANTÔNIO GAMA, N° 126, APTO 1.203, BAIRRO EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO 
PESSOA/PB — CEP 58041.110, tendo em vista que os mesmos encontram-se em lugar incerto e 
não sabido, a cumprir as obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos. O valor destes 
encargos, posicionado em 22/04/2020, correspondiam a R$ 33.784,56, sujeito a atualização mone-
tária, juros de mora e despesas de cobrança, somando-se, também, os encargos que se vencerem 
nesse período. O Cartório está situado à Rua Vidal de Negreiros, 70, Centro, Campina Grande/PB, 
no horário comercial, onde deverá ser efetuada a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 
dias contados a partir da última publicação deste edital. O não cumprimento da referida obrigação 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, Banco 
Inter S/A, nos termos do art. 26, § 7º, da lei 9.514/97. 

Campina Grande (PB), 28 de Abril de 2020
Atenciosamente

Marta Cunha Lima de Oliveira
Oficial de Registro de Imóveis 

Rua Vidal de Negreiros, 70 - Ed. Nenzinha Cunha Lima, Centro, Campina Grande/PB 
CEP 58101-000 CNPJ: 09.365.529/0001-83.

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI ALTO SERTÃO PARAIBANO 
- SICREDI ALTO SERTÃO   PARAIBANO Endereço:

CNPJ: 09.343.038/0001-31
NIRE: 25400007640

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSEMBLEIA DIGITAL- IN/DREI Nº 79/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicredi Alto Sertão 

Paraibano, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que 
nesta data são em número de 3215 (Três Mil Duzentos e Quinze), em condições de votar, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária - A SER REALIZADA DE FORMA DIGITAL - no dia 
19 de maio de 2020, às 09 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira 
convocação; às 10 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convo-
cação; às 11 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1. Reforma ampla do Estatuto Social e sua consolidação;
2. Outros assuntos de interesse da sociedade sem caráter deliberativo.
Os associados interessados em participar da Assembleia deverão se inscrever previamente no 

sítio www.sicredi.com.br/altosertaoparaibano, até as 08h00 do 19 de maio de 2020, observando as 
orientações disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico, para fins de identificação e recebimento 
do link de acesso à sala virtual.

No ato da realização da inscrição prévia o associado interessado em participar da Assembleia 
deverá dispor das seguintes informações e/ou documentos: nome completo; número da agência; 
número da conta; número do CPF ou CNPJ; e cópia digital de documento pessoal com foto, que 
deverá ser enviada através do sistema de inscrição prévia para conferência.

 O link de acesso à sala virtual da Assembleia será enviado exclusivamente para o endereço de 
e-mail informadono ato da inscrição prévia realizada pelo associado.

Os associados inscritos previamente e que acessarem a sala virtual da Assembleia no momento 
da sua realização poderão se manifestar por escrito, via chat, ou verbalmente, garantindo-se, assim, 
sua plena participação no ato assemblear.

A votação será realizada por intermédio de sistema digital disponibilizado no curso da Assembleia, 
sendo admitida, excepcionalmente, em caso de indisponibilidade da ferramenta ou impossibilidade 
de uso pelo associado, a votação por escrito, via chat, ou verbal.

A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades reguladoras 
ou associados, mediante requerimento formal.

 Sousa/PB 08 de maio de 2020
GILBERTO GOMES SARMENTO

Presidente do Conselho de Administração
 
Obs.: Tendo em vista o cenário nacional, em decorrência da pandemia global causada pela 

COVID-19, realizaremos a Assembleia Geral Extraordinária, excepcionalmente, por meio digital.
Obs.: Esta Assembleia Geral Extraordinária tem o objetivo de adequar o Estatuto Social da 

nossa Cooperativa para que possamos ter acesso a recursos junto ao BNDES ou outros captados 
via Banco Cooperativo Sicredi S/A e ainda aqueles requeridos pelo Deorf.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS:A DRA. GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO 
MARINHO, MM.:Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, no uso de suas 
atribuições e de acordo com a lei. FAZ SABERaosque virem o presente edital ou dele notícia 
tiverem e a quem interessar possa, que tramita perante este Juízo, os autos da Ação deMonitória 
(Processo Nº. 0839427-27.2019.8.15.2001), ajuizada por UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA 
DEO – CNPJ: 08.680.639/0001-77, em face de MARILENE DO ROSARIO LIMARILENEA - CPF: 
160.834.664-15, residente e domiciliado em local incerto e desconhecido. FINALIDADE: Fica 
pelopresente edital, a ré, devidamente citada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o 
débito, no valor de R$ 4.880,12 (quatromil, oitocentos e oitenta reais e doze centavos), acrescido 
de honorários advocatícios, no valor de 5% (cinco por cento) do valoratribuído a causa, caso em 
que ficara isento do pagamento das custas, ou, no mesmo prazo, oferecer Embargos a Ação 
Monitória.Se o réu, no prazo para cumprimento da obrigação, não realizar o pagamento e não 
oferecer Embargos, constituir-se-á de plenodireito o título executivo judicial, caso em que lhe será 
nomeado curador especial na pessoa do defensor público. Para que não sealegue ignorância, é 
expedido o presente edital, indo publicado na forma da lei. Cumpra-se. João Pessoa/PB, 25 de 
março de2020. Eu, Naiara Caroline de Negreiros Fracaro, técnico judiciário, o digitei.

Juíza GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO MARINO
2ª vara cível da capital

EDITAL PRAZO: 20 DIAS
COMARCA DA CAPITAL. 12A. CIVEL. EDITAL DE CITACAO. PRAZO: 20 DIAS

Processo:0054280-50.20l4.8l5.200Al.ção: MONITÓRIA, movido pelaUNIMED JOÃO PESSOA - 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de MAILSON VITORINO DE LEMOS. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, em virtude da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente Edital 
lerem ou dele tiverem conhecimento, que através deste CITA o (a) Sr.(a). MAILSON VITORINO DE 
LEMOS, empresa individual, inscrita no CNPJ n° 11.765.019/0001-45, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para responder aos termos da Ação Monitória, processo n° 0054280-50.20l4.815.2001, 
que tramita perante este Juízo, movida pela UNIMED JOÃO PESSOA - COOPERATIVA DE TRA-
BALHO MÉDICO, CNPJn°08.680.639/0001-77, que tem por finalidade a citação da pessoa acima 
qualificada, para pagar a quantia de R$ 3.576,46 (Três mil, quinhentos e setenta e seis reais e 
quarenta e seis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, caso em que será dispensado de custas e 
honorários advocatícios. Podendo, em igual prazo, apresentar embargos em forma de contestação. 
Fica advertido de que não sendo embargada a ação ou rejeitados os embargos, constituir-se-ão 
de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-sena forma prevista no Título III, Capítulo 
XI, art. 700 e seguintes do CPC/15. Advertindo-a ainda, de que será nomeado curador especial em 
caso de revelia. E, para que a notícia chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no 
futuro alegar ignorância, determinou 0(a) MM. Juiz(a) de Direito a expedição deste EDITAL, que 
deverá ser publicado e afixado na forma da lei. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de 
João Pessoa- PB, aos 06 dias de dezembro do ano de 2019. Eu, Avany Galdino da Silva, Técnica 
Judiciária, digitei-o e assino.

Manuel Maria Antunes de Melo
Juiz de Direito Titular

12ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS: A DRA. GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO 
MARINHO, MM.: Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, no uso de suas 
atribuições e de acordo com a lei.  FAZ SABER que virem o presente edital ou dele notícia tiverem 
e a quem interessar possa, que tramita perante este Juízo, os autos da Ação de Monitória (Pro-
cesso Nº. 0033793-69.2008.8.15.2001), ajuizada por UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA 
DETRABALHO MEDICO – CNPJ: 08.680.639/0001-77, em face de ADRIANO MARQUES PEREIRA. 

CITANDO: ADRIANOMARQUES PEREIRA - CPF: 885.352.664-53, residente e domiciliado em 
local incerto e desconhecido. FINALIDADE: Fica pelo presente edital, a ré, devidamente citada 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o débito, no valor de R$ 33.257,34(trinta e três mil, 
duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), acrescido de honorários advocatícios, 
no valor de5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa, caso em que ficara isento do pagamento 
das custas, ou, no mesmo prazo, oferecer Embargos a Ação Monitória. Se o réu, no prazo para 
cumprimento da obrigação, não realizar o pagamento e não oferecer Embargos, constituir-se-á 
de pleno direito o título executivo judicial, caso em que lhe será nomeado curador especial na 
pessoa do defensor público. Para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, indo 
publicado na forma da lei. Cumpra-se. João Pessoa/PB, 25 de março de 2020. Eu, Naiara Caroline 
de Negreiros Fracaro, técnico judiciário, o digitei.

Juíza GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO MARINHO
2ª vara cível da capital

A Dra. IVANOSKA MARIA ESPERIA GOMES DOS SANTOS,
MM. Juíza de Direito em Substituição da

15ª Vara Cível Capital do Estado da Paraíba,
Capital do Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, perante 
este Juízo e Cartório da15ª Vara Cível, se processam os termos de uma Ação Monitória, processo 
nº 0854691-89.2016.8.15.2001, promovida peloUNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MEDICO, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ08.680.639/0001-77, com sede na 
Rua Marechal Deodoro, nº 420, Torre, nesta Capital, em face de CINAP COMERCIO EINDUS-
TRIA NORDESTINA DE ARTEFATOS DE PAPEL S/A, pessoa jurídica de direito privado, CPF/
MF11.027.133/0001-78, Rua Maria PresottoPucci, nº 790, CEP: 58082-011, Distrito Industrial, 
João Pessoa - PB. E, é opresente para CITAR a promovida CINAP COMERCIO E INDUSTRIA 
NORDESTINA DE ARTEFATOS DE PAPELS/A, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
tomar conhecimento da ação e, efetuar o pagamento da importância indicada na exordial R$ 
5.463,23 ou apresentar Embargos Monitórios no prazo de quinze (15) dias, Foi fixado a título 
dehonorários advocatícios, o percentual de 5% sobre o valor atribuído à causa, na hipótese de 
efetuar o pagamento o(a)réu(é) ficará isento(a) das custas processuais (art. 701, §1º, do CPC). 
Não sendo embargada a ação no prazo acimamencionado, ou rejeitados os Embargos, constituir-
-se-á de pleno direito a prova escrita em Título Executivo Judicial,convertendo-se este mandado 
em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título VIII, CapítuloX, do 
Código Processo Civil. Consigne-se, ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 
da parte autora, ecomprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de 
honorários de advogado, a parte devedorapoderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante 
em até 6 (seis) parcelas mensais acrescidas de correção monetáriae de juros de 1% ao mês (CPC 
art. 701, § 1º c.c art. 916), advirta-se, ainda, que será nomeado curador especial, nos termosdo 
art. 257, IV, do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e 
não possa, no futuro,alegar ignorância, expedi o presente e outros iguais que serão publicados 
e afixados na forma da lei. Dado e passado nestaCidade de João Pessoa, Capital do estado da 
Paraíba, aos 12 de março de 2020. Eu, Técnica Judiciária, o digitei esubscrevi.

IVANOSKA MARIA ESPERIA GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito em Substituição

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS
O Dr. MANUEL MARIA ANTUNES DE MELO, Juiz de Direito em substituição na 11ª Vara Cível 

da Comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem que 

por este Juízo da 11ª Vara Cível, no Fórum Cível Des. Mario Moacyr Porto, 4° andar, Av. João 
machado, 532, Jaguaribe n/capital, tramitam os autos da ação MONITÓRIA (Processo n° 0065175-
70.2014.815.2001, movido pela UNIMED JOÃO PESSOA -COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDI-
CO, CNPJ 08.680.639/0001-77 em face de MD PROMOTORA ADMINISTRADORA DE CRÉDITO 
E COBRANÇA LTDA. E como dos autos consta está a promovida atualmente em lugar incerto 
e não sabido, na forma do art. 256, II do NPCP, fica através deste, CITADA: MD PROMOTORA 
ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO E COBRANÇA LTDA, CNPJ 04.930.232/0001-08, por seu Re-
presentante Legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
pagar o principal, no valor de R$12.044,08 (doze mil, quarenta e quatro reais e oito centavos), 
acrescido de custas e despesas processuais, podendo no mesmo prazo, oferecer Embargos. Caso 
o réu cumpra o mandado inicial, ficará isento de custas e honorários advocatícios. E, para que a 
notícia chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o 
MM. Juiz a expedição deste EDITAL, que deverá ser publicado no DJ e em jornal de circulação 
local, bem como, afixado no átrio do Fórum, cujo prazo iniciará após o término do prazo do edital, 
podendo ser-lhe nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV CPC). CUMPRA-SE. 
Dado o passado nessa cidade de João pessoa, aos 11 dias do mês de julho do ano de 2019. Eu, 
________________. (as) Josineide Barbosa de Vasconcelos, analista.

Manuel Maria Antunes de Melo
Juiz de Direito

Congresso manteve várias categorias fora do congelamento, mas presidente disse que seguirá “cartilha de Guedes”

Bolsonaro avisa que vetará 
reajuste a servidores públicos

O presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem que vai 
vetar trecho do projeto de 
lei aprovado quarta-feira 
pelo Congresso Nacional 
que deixa várias categorias 
do funcionalismo de fora do 
congelamento de salários de 
servidores públicos, propos-
to pelo governo.

“O Parlamento enten-
deu que certas categorias 
poderiam ter reajuste. O 
que nós decidimos: eu sigo 
a cartilha de [ministro da 
Economia] Paulo Guedes. E 
não é de maneira cega, é de 
maneira consciente, e com 
razão. E se ele acha que deve 
ser vetado esse dispositivo, 
assim será feito”, disse Bol-
sonaro.

O projeto, que garante 
auxílio financeiro de até R$ 
125 bilhões a estados, mu-
nicípios e o Distrito Fede-
ral para o combate ao novo 
coronavírus, tinha como 
contrapartida essa suspen-
são do reajuste. Mas, além 
dos profissionais de saúde, 
de segurança pública e das 
Forças Armadas, os parla-
mentares excluíram do con-
gelamento os trabalhadores 
da educação pública, servi-
dores de carreiras periciais, 
Polícia Federal, Polícia Ro-
doviária Federal, guardas 
municipais, agentes socioe-
ducativos, profissionais de 
limpeza urbana, de serviços 
funerários e de assistência 
social.

Para o presidente, em 
meio às restrições do co-
mércio como prevenção à 
disseminação no novo co-
ronavírus no país, enquan-
to muitos cidadãos perdem 
seus empregos e trabalha-
dores informais perdem seu 
poder aquisitivo, os servido-
res públicos mantêm a esta-
bilidade e o salário.

“Há pouco, uma propos-
ta do presidente da Câmara 
[Rodrigo Maia] era cortar 
25% do salário para todo 

mundo [servidores]. O Paulo 
Guedes decidiu que poderia 
ser menos drástico, apenas 
fazer que até dezembro do 
ano que vem não tivesse 
reajuste. Assim foi acerta-
do”, explicou Bolsonaro.

De acordo com o minis-
tro Paulo Guedes, os dois 
anos de congelamento de 
reajuste liberariam R$ 130 
bilhões que poderiam ser 
usados em outras ativida-
des, como a manutenção de 
serviços de saúde e exten-
são de programas sociais. 
“Como [o Congresso] apro-
vou algumas coisas que são 
muito importantes, a des-
centralização de recursos 
para estados e municípios, 
mas não fechou a porta para 
os aumentos, eu estou su-
gerindo ao presidente que 
vete, que permita que essa 
contribuição do funcionalis-
mo público seja dada, para 
o bem de todos nós e para o 
bem deles perante a opinião 
pública brasileira”, destacou 
Guedes.

Bolsonaro e Guedes fa-
laram com a imprensa após 
reunião com o presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Dias Toffoli, 
em Brasília. Acompanhados 
de um grupo de empresá-
rios, eles pediram o apoio 
do STF para a reabertura 
gradual das atividades eco-
nômicas, sob risco de haver 
um colapso na economia 
brasileira e o desabasteci-
mento à população.

Menos gastos

Depósitos na poupança 
em abril superam saques

Em meio à crise eco-
nômica provocada pela 
pandemia do novo coro-
navírus, as famílias bra-
sileiras fizeram mais de-
pósitos do que saques na 
caderneta de poupança 
no mês passado. Dados do 
Banco Central mostram 
que, em abril, os depósi-
tos líquidos somaram R$ 
30,459 bilhões. Este é o 
maior volume de depósi-
tos líquidos em um único 
mês em toda a série his-
tórica do BC, iniciada em 
janeiro de 1995.

O mês de abril também 
foi o segundo consecuti-
vo em que houve registro 
de depósitos líquidos. Em 
março, quando a pandemia 
do novo coronavírus fez 

com que o isolamento so-
cial se intensificasse, com 
reflexos sobre a ativida-
de econômica, as famílias 
já haviam depositado R$ 
12,169 bilhões líquidos na 
poupança.

Medo da crise
Esta corrida para a ca-

derneta é justificada pela 
postura das famílias em re-
lação à crise e pelas ações 
do governo para manter a 
renda da população.

O Banco Central já 
havia citado, por meio do 
comunicado do Comitê de 
Política Monetária (Co-
pom), que existe o risco de 
que a pandemia aumente 
a “poupança precacional” 
no Brasil. Em outras pala-
vras, o BC vê o risco de que 
as famílias, com medo do 
desemprego e da redução 

da renda, aumentem depó-
sitos em aplicações como 
a caderneta de poupança, 
para formar um “colchão” 
em caso de emergências. 

Outro fator que con-
tribuiu para o aumento 
dos depósitos na poupan-
ça foi o início do pagamen-
to do auxílio emergencial à 
população de baixa renda, 
no valor de R$ 600. É de 
se esperar que parte dos 
depósitos, que começaram 
a ser feitos em 9 de abril, 
siga depositado na cader-
neta de poupança.

Os dados de abril 
mostram que os depósitos 
brutos na caderneta foram 
de R$ 215,364 bilhões, 
enquanto os saques atin-
giram R$ 184,905 bilhões. 
Com isso, chegou-se à cap-
tação líquida de R$ 30,459 
bilhões. 

Foto: Fotos Públicas

Fabrício de Castro
Agência Estado

População tem depositado mais dinheiro na poupança diante dos riscos de desemprego e redução da renda

A atriz e radialista 
Daisy Lúcidi morreu na 
madrugada de ontem, aos 
90 anos, no Rio de Janei-
ro. Ela estava internada 
no centro de terapia in-
tensiva (CTI) do Hospital 
São Lucas, na zona sul da 
capital, desde 25 de abril 
e morreu por complica-
ções decorrentes de in-
fecção por covid-19.

Daisy Lúcidi nasceu 
no Rio, em 10 de agosto 
de 1929. Muito cedo co-
meçou sua carreira na Rá-
dio Nacional. Participou 
do programa Seu Criado, 
Obrigado!, ao lado de Cé-
sar Ladeira, durante dez 
anos. Ela participou tam-
bém de novelas da Rádio 
Nacional, que paravam o 
Brasil de norte a sul.

Com a primeira nove-
la, que ficou mais de três 
anos no ar, vieram ou-
tras com grande sucesso. 
Daisy Lúcidi estreou em 
1952 na Rádio Nacional, 
no elenco de radioteatro, 
comandado por Floriano 
Faissal, do qual faziam 
parte Brandão Filho, Iara 
Sales, Zezé Fonseca, Isis 
de Oliveira, entre tantos 
outros artistas de sucesso.

Daisy Lúcidi também 
participou de várias nove-
las da Rede Globo, entre 
elas Paraíso Tropical, Pas-
sione,  Bravo!, O Casarão, 
Babilônia, Geração Brasil e 
do seriado Tapas e Beijos.

Em 1971, Daisy Lú-
cidi estreou o programa 
Alô Daisy, que permane-
ceu no ar por 45 anos, no 
horário das 13h às 15h. 

Atriz Daisy 
lúcidi morre 
de covid-19 
aos 90 anos

Congelamento dos 
salários dos servidores 

foi a contrapartida 
exigida pelo governo 

para o projeto de auxílio 
financeiro a estados e 

municípios

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 8 de maio de 2020  18
Geral

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 8 de maio de 2020 19
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 2.05.003/2020

Processo Administrativo Nº 2.05.042/2020
O Pregoeiro Oficial comunica a Revogação da sessão pública realizado em 04 de Maio de 

2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial Nº 2.05.003/2020, 
que objetiva: Constitui objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO 
DE 2020. Justificativa: em razão de sugestão dada pelo TCE, por meio do  Processo 09141/20  
Informações: E-mail:licitacao.semascg@gmail.com 

Campina Grande - PB, 06 de Maio de 2020 
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 25002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRONICO nº 25002/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MOBILIA EM GERAL, ELETROELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDER A 
DEMANDA DO CRIANÇA FELIZ E DO CRAS DO ALUÍSIO CAMPOS.HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor ALDO F. D. DANTAS EIRELI CNPJ: 08.321.484/0001-82 
Valor: R$ 14.647,5600 ;ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ: 
26.873.236/0001-26 Valor: R$ 12.799,6000;MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA CNPJ:14.402.647/0001-54Valor:R$ 2.525,00 ;ATIVA LICITACOES EMPRE-
ENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA CNPJ: 27.748.454/0001-00Valor: R$ 3.600,0000; CARVALHO 
MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 11.502.318/0001-97Valor: R$ 755,7400; ANDREI 
SANTOS SILVA CNPJ: 15.785.674/0001-16Valor:R$ 4.090,0000; ADONAI COMERCIO DE MAQUI-
NAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 17.356.181/0001-96 Valor: R$ 538,6500 

Campina Grande - PB, 06 de Maio de 2020
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº: 2.05.064/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM Fundo Municipal de Assistência Social de 
Campina Grande E CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA PARA FORNECIMENTO CONFORME 
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

 Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIS-
TÊNCIA SOCIALCampina Grande - Rua Agrimensor José de Brito, 187 - Alto Branco - Campina 
Grande - PB, neste ato representada Pelo(a) Senhor(a)Secretário MAÉSIO TAVARES DE MELO, 
Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro, 91 - Prata - Campina Grande 
- PB, CPF nº 215.738.324-72, Carteira de Identidade nº 555886 SSP-PB,doravante simplesmente 
CONTRATANTE, e do outro lado CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA,situada a rua Hermen-
garda Câmara Figueira D`Amorim,215,Bodocongó Campina Grande CNPJ nº 31.381.385/0001-08, 
neste ato representado por CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA residente e domiciliado na 
Hermengarda Câmara Figueira D`Amorim,215,Bodocongó CPF nº 008.768.674-09 Carteira de 
Identidade nº 2214191 doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes 
assinar o presente contrato, na forma da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº 2.05.035/2020, mediante as cláusulas e condições 
a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de Protetor Facil Face Shield em 3D 

com transparência em PETg, em atendimento as necessidades da Semas em combate ao COVID 
19. Para compra emergencial conforme - Arts. 4 e 4-B da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO 
DE 2020 - COVID-19

1.1. Conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência destinada 
às ações de combate à COVID-19

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se à Dispensa de Licitação nº 2.05.035/2020, identificado 
no preâmbulo e à proposta do contratado, independentemente de transcrição.

Discriminação do objeto:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL

1

Aquisição de Protetor Facil 
Face Shield em 3D com 
transparência em PETg, 
em atendimento as ne-
cessidades da Semas em 
combate ao COVID 19. 
Para compra emergencial 
conforme - Arts. 4 e 4-B 
da LEI Nº 13.979, DE 6 DE 
FEVEREIRO DE 2020 - 
COVID-19

UNID 200 15,00 3.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 090 (noventa) dias, com início na data 

de 05/05/2020 e encerramento em 05/08/2020 prorrogável por períodos sucessivos, enquanto 
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública 
de importância internacional, declarada por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, 
Ministério de Estado da Saúde.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 3.000,00 (Três mil reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária, 

prevista no orçamento de Recursos Próprios do Município de Campina Grande, para o exercício 
de 2020, na classificação abaixo descrita: 

Recursos:
08 244 1017 2118 Ações dos CREAS E PETI
Elemento de Despesa 3390.30
Fonte de Recurso 1311
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 

Referência.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Refe-

rência, anexo a este Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital.
8.2. Entrega: Imediata e sem obrigações futuras. Trata-se de ajuste de execução instantânea.
9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 

pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo do Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Refe-

rência, anexo do Edital. 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII 

e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CON-

TRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão adminis-

trativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CON-

TRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, nos termos do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con-

tidas estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e 
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 
princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
16.1 A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação nº. 

2.05.035/2020, é feita com base no artigo 4º da Lei 13.979/2020, devendo o contratante disponibilizar 
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das 
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do 
contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição.

16.2 O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de Referência da Contratante e à 
proposta da Contratada. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
É eleito o Foro da Comarca de Campina Grande para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 
55, §2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Campina Grande - PB, 05 de Maio de 2020
TESTEMUNHAS                                                PELO CONTRATANTE

 _____________________________________      __________________________________
                                                                                 MAESIO TAVARES DE MELO
                                                                                 Secretário Municipal de Assistência Social
 
                                                                                  PELO CONTRATADO

 _____________________________________    _________________________________
                                                                                 Cláudia Cibele Araújo de Souza
                                                                                 Representante Legal 

 
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00043/2019. Reserva Orçamentária nº 259 no valor de R$ 3.575,00 (Três 
mil e quinhentos e setenta e cinco reais) na seguinte Dotação Orçamentária: Órgão: 21500 SEC. 
MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL; Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção 244 
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0033 CIDADE UNIDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 
2044 MANUT. DAS ATIV. DA PROT. SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE; Natureza da Despesa: 
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; Fonte: 390 OUTROS RECURSOS 
DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Conde e: CT Nº 00087/2020 
- 01.04.20 - A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - R$ 3.575,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática, pela modalidade Registro de Preço, para 

atender as necessidades das Escolas Municipais desta Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura e Esportes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2019. Reserva Orçamentária nº 309 no valor 
de RS 24.950,00 (VINTE E QUATRO MIL E NOVESCENTOS E CINQUENTA REAIS) na seguinte 
dotação orçamentária: Órgão: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; Função: 
04 ADMINISTRAÇÃO; Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0011 CIDADE 
UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE; Ação: 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE; Natureza da Despesa: 4090520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE; Fonte: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00118/2020 - 28.04.20 
- DATEN TECNOLOGIA LTDA - R$ 24.950,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00027/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00027/2020, 
que objetiva: Aquisição de medicamentos mediante processo de compra emergencial com entrega 
em parcela única, para o abastecimento do Pronto Atendimento inserido no Centro Municipal de 
Saúde Dr. Jarbas Maribondo Vinagre, do munícipio de Conde/PB, em virtude da pandemia mundial 
de coronavirus humano (Covid-19); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: CRUZFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 6.200,00.

Conde - PB, 28 de Abril de 2020
RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00027/2020. OBJETO: Aquisição de medicamentos 
mediante processo de compra emergencial com entrega em parcela única, para o abastecimento 
do Pronto Atendimento inserido no Centro Municipal de Saúde Dr. Jarbas Maribondo Vinagre, do 
munícipio de Conde/PB, em virtude da pandemia mundial de coronavirus humano (Covid-19). FUN-
DAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal de Saúde, em 28/04/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de medicamentos mediante processo de compra emergencial com entrega 

em parcela única, para o abastecimento do Pronto Atendimento inserido no Centro Municipal 
de Saúde Dr. Jarbas Maribondo Vinagre, do munícipio de Conde/PB, em virtude da pandemia 
mundial de coronavirus humano (Covid-19). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00027/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: As despesas correrão por 
conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: Reserva Orçamentária nº 00388 no 
valor de R$ 20.277,70 (Vinte mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta centavos na seguinte 
Dotação Orçamentária: Órgão 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 SAÚDE 
Subfunção 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO Programa 0034 CIDADE UNIDA E 
SAUDÁVEL - SUS Ação 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA Natureza 
da Despesa 3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte 211 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Reserva Orçamentária nº 00389 
no valor de R$ 506,00 (Quinhentos e seis reais) na seguinte Dotação Orçamentária: Órgão 21600 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 SAÚDE Subfunção 303 SUPORTE PROFILATICO 
E TERAPEUTICO Programa 0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação 2061 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA Natureza da Despesa 3390320000 MATERIAL DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte 214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -. VIGÊNCIA: até 25/10/2020. PARTES CON-
TRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00116/2020 - 28.04.20 - CRUZFARMA 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 6.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00016/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00016/2020, 
que objetiva: Aquisição de beliches, colchões e lençois para o Centro Municipal de Saúde Dr. Jarbas 
Maribondo Vinagre e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, do Município de Conde/
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MULT NORDESTE 
COMERCIO EIRELI - R$ 17.268,00.

Conde - PB, 28 de Abril de 2020
RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00016/2020. OBJETO: Aquisição de beliches, colchões 
e lençois para o Centro Municipal de Saúde Dr. Jarbas Maribondo Vinagre e Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência - SAMU, do Município de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde. 
RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal de Saúde, em 28/04/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de beliches, colchões e lençois para o Centro Municipal de Saúde Dr. 
Jarbas Maribondo Vinagre e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, do Município de 
Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Conde: As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante 
do orçamento vigente: Reservas Orçamentárias de nº 00378 no valor de R$ 8.450,00 ( oito mil, 
quatrocentos e cinquenta reais) Órgão 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 
SAÚDE Subfunção 301 ATENÇÃO BÁSICA Programa 0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS 
Ação 5008 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO Natureza da Despesa 
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 211 RECEITAS DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Reserva Orçamentária de nº00379 no valor de 
5.346,00 ( cinco mil, Trezentos e quarenta e seis reais) Órgão 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE Função 10 SAÚDE Subfunção 301 ATENÇÃO BÁSICA Programa 0034 CIDADE UNIDA E 
SAUDÁVEL - SUS Ação 5008 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO Natureza 
da Despesa 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Reserva Orçamentária de nº 00380 no valor de R$ 
1.312,00 (hum mil, Trezentos e doze reais) Órgão 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Função 10 SAÚDE Subfunção 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 
0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação 2060 MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU Natureza da Despesa 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 
Fonte 211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Reserva 
Orçamentária de nº 00381 no valor de R$ 1.690,00 ( Hum mil, seiscentos e noventa reais) Órgão 
21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 SAÚDE Subfunção 302 ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação 
2060 MANUT DAS ATIV DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU Natureza da Despesa 
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 211 RECEITAS DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Reserva Orçamentária de nº 00382 no valor 
de R$ 470,00 ( Quatrocentos e setenta reais) Órgão 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Função 10 SAÚDE Subfunção 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 0034 
CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação 2055 MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL Natureza da Despesa 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 211 RECEI-
TAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE. VIGÊNCIA: até 25/10/2020. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00121/2020 - 28.04.20 
- MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - R$ 17.268,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020
A Prefeitura Municipal de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação e proposta do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020, com o seu Aquisição parcelada de material de Construção 
para as Secretarias do município de Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades. Conforme 
especificação do edital. Com os licitantes classificados em todas as fases deste certame a pessoa 
Jurídica JOSE PAULINO PEREIRA - Valor: R$ 432.172,70 (Quatrocentos e trinta e dois mil, cento 
setenta e dois reais e setenta centavos).

Curral Velho - PB, 07 de Maio de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Contratação de Empresa 
Especializada em Consultoria e Assessoria na Área da Educação, para prestar serviços junto a 
este Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Casserengue - PB, 04 de Maio de 2020
GENIVAL BENTO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00006/2020. OBJETO: Contratação de Empresa Especiali-
zada em Consultoria e Assessoria na Área da Educação, para prestar serviços junto a este Município. 
ABERTURA: 29/04/2020 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 04/05/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Materiais de Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Mu-
nicipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JAIRO DOS SANTOS 
BEZERRA - R$ 433.380,00.

Casserengue - PB, 04 de Maio de 2020
GENIVAL BENTO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições Parceladas de Materiais de Construção diversos para melhor atender as ne-
cessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, QSE, FNDE, FMS, PAB, IGDBF, 
CRAS, PMAQ, BLMAC e PAIF: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: 
CT Nº 00022/2020 - 05.05.20 - JAIRO DOS SANTOS BEZERRA - R$ 433.380,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Materiais Médicos Hospitalares destinados a atender às necessidades assistenciais das UBS 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ENDOMED 
COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 230.153,16; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 57.080,00; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 87.806,11; W FELIPE DA SILVA - R$ 15.817,10.

Casserengue - PB, 04 de Maio de 2020
ANA MARIA MENDES RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Materiais Médicos Hospitalares destinados a atender às 
necessidades assistenciais das UBS deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB FIXO, PSF, BLMAC, FMS: 
339030 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT Nº 00019/2020 - 05.05.20 - 
ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 230.153,16; CT Nº 00020/2020 
- 05.05.20 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 57.080,00; CT 
Nº 00021/2020 - 05.05.20 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICOS E HO - R$ 87.806,11; CT Nº 00022/2020 - 05.05.20 - W FELIPE DA SILVA - R$ 15.817,10.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as 
Unidades de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 
161.259,00; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 201.899,00; FAR-
MAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 168.274,50.

Casserengue - PB, 04 de Maio de 2020
ANA MARIA MENDES RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender 
ao Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FARMÁCIA 
BÁSICA, FMS, PAB, BLMAC e SUS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 - Material, 
Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT Nº 00016/2020 - 
05.05.20 - ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 
161.259,00; CT Nº 00017/2020 - 05.05.20 - ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - 
EPP - R$ 201.899,00; CT Nº 00018/2020 - 05.05.20 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 168.274,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020 
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE Nº 1058710-18/2018 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. Após análise 
e julgamento pela assessoria jurídica do Município, do recurso administrativo interposto pela em-
presa H & M CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.233.506/0001-03; obteve-se o seguinte resultado: 
PROCEDÊNCIA PARCIAL decide pela manutenção da decisão de INABILITAÇÃO da empresa no 
presente certame, haja vista a permanência de fato ensejador na inabilitação, mantendo-se assim o 
resultado inicialmente apresentado. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos 
interessados na Sala da CPL, Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário 
das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis. 

Curral de Cima - PB, 10 de Abril de 2020
ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020 
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA EM CONVÊNIO COM A SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. Após análise e julgamento pela 
assessoria jurídica do Município, do recurso administrativo interposto pela empresa H & M CONS-
TRUCOES LTDA - CNPJ: 01.233.506/0001-03; obteve-se o seguinte resultado: PROCEDÊNCIA 
PARCIAL decide pela manutenção da decisão de INABILITAÇÃO da empresa no presente certame, 
haja vista a permanência de fato ensejador na inabilitação, mantendo-se assim o resultado inicial-
mente apresentado. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados 
na Sala da CPL, Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08h00min 
as 12h00min horas dos dias úteis. 

Curral de Cima - PB, 10 de Abril de 2020
ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020 
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA, PARA 
ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1058711-33/2018 COM O MINISTÉRIO DO TURIS-
MO. Após análise e julgamento pela assessoria jurídica do Município, do recurso administrativo 
interposto pela empresa H & M CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.233.506/0001-03; obteve-se o 
seguinte resultado: PROCEDÊNCIA PARCIAL decide pela manutenção da decisão de INABILITA-
ÇÃO da empresa no presente certame, haja vista a permanência de fato ensejador na inabilitação, 
mantendo-se assim o resultado inicialmente apresentado. Os autos do processo encontram-se com 
vista franqueada aos interessados na Sala da CPL, Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de 
Cima - PB, no horário das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis. 

Curral de Cima - PB, 10 de Abril de 2020
ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA, PARA 
ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1058711-33/2018 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. 
LICITANTES HABILITADOS: ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES 
EIRELI; L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. LICITANTE INABILITADO: H & M 
CONSTRUCOES LTDA. A sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 15/05/2020, às 13h00min, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro 
- Curral de Cima - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 

Curral de Cima - PB, 10 de Abril de 2020
WANDERSON CLAYTON DA SILVA FEITOSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA EM CONVÊNIO COM A SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. LICITANTES HABILITADOS: ES-
TRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; L R M CONSTRUCOES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: CATAO BONGIOVI COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI; H & M CONSTRUCOES LTDA. A sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 15/05/2020, às 11h00min, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08h00min as 12h00min 
horas dos dias úteis. 

Curral de Cima - PB, 10 de Abril de 2020
WANDERSON CLAYTON DA SILVA FEITOSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE, PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO NO MUNICIPIO DE CURRAL DE 
CIMA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1058710-18/2018 COM O MINISTÉRIO DO 
TURISMO. LICITANTES HABILITADOS: ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL 
E LOCACOES EIRELI; L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. LICITANTES 
INABILITADOS: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; H & M CONSTRUCOES 
LTDA. A sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
15/05/2020, às 09h00min, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de 
Cima - PB, no horário das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis. 

Curral de Cima - PB, 10 de Abril de 2020
WANDERSON CLAYTON DA SILVA FEITOSA

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Psicotrópicos [medicamentos controlados] diversos [injetáveis e não injetáveis], destinados à Farmá-
cia Básica do Fundo Municipal de Saúde, mediante requisição diária e/ou periódica; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 186.586,00.

Duas Estradas - PB, 07 de Maio de 2020
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2020.

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 08h30min, do dia 26 de Maio de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais de Construção (Madeireira) 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. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 04 de maio de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00014/2020
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 DP00014/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÕES DE MÁSCARAS N95 - PFF2 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - R$ 18.000,00 – Dezoito Mil Reais.

Guarabira - PB, 06 de maio de 2020.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MÁSCARAS N95 - PFF2 PARA USO DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00014/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e GRADUAL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI- R$ 18.000,00 – Dezoito Mil Reais - CT Nº 00263/2020 – 06.05.2020

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO
SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
REF: CONCORRÊNCIA 04.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 395/2017 datado de 06/11/2017 e com término de vigência em 06/04/2018, 
ao Primeiro Aditivo datado de 04/04/2018 e com término de vigência em 07/09/2018, ao Segundo 
Aditivo com vigência até 08/02/2019, ao Terceiro Aditivo com vigência até 09/07/2019, ao Quarto 
Aditivo de Prazo com vigência até 10/12/2019 e ao Quinto Aditivo de Prazo vigente até 11/05/2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Contratação de 
empresa do ramo pertinente para a execução dos Serviços de Revestimento asfáltico, recapeamento 
asfáltico, pavimentação e drenagem em diversas ruas e vias urbanas do Município de Guarabira/
PB, conforme contratos de Repasses 1025150-24/2015, 1031265-48/2016 e 1025799-80/2015 
respectivamente celebrado com a CEF / Governo Federal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA – CNPJ: 09.323.098/0001-92- JOSÉ 
DE ARIMATEA ROCHA

JUSTIFICATIVA: Em razão dos atrasos referentes ao procedimento de reprogramação pela qual 
passou este contrato de repasse, ficou prejudicada a conclusão do objeto no prazo inicialmente 
contratado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 07/05/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 12/10/2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00024/2020. OBJETO: Contratação de Clinica especializada 

para realizações de exames para diversos. ABERTURA: 19/02/2020 as 14:10 horas. JUSTIFICATIVA: 
Conforme Parecer Jurídico nos autos. DATA: 04/05/2020.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 000012020

OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de REFORMA DA ESCOLA MU-
NICIPAL FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, para atender os alunos da rede 
Municipal de ensino, conforme Convênio nº 441/2019. Foram abertos os envelopes Proposta de 
Preço das empresas: IMPERIUM CONSTRUÇÕES – ME – CNPJ Nº 08.885.139/0001-71 no valor 
de R$ 248.392,45 e MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 26.781.189/0001-
90 no valor de R$ 245.889,92. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA - Valor: R$ 245.889,92. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 07 de Maio de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil, para execução dos serviços de construção 
da estação de captação de distribuição de água, localizados nas comunidades Melancia e Água 
Fria, Zona Rural, junto ao Município de Itatuba-PB.LICITANTES HABILITADOS:CONSTRUTORA 
IMPERIAL EIRELI – CNPJ: 33.777.036/0001-35; ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 05.881.170/0001-46; PLANENG ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 
27.700.986/0001-69; LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA 
– CNPJ: 32.537.097/0001-62;GAURBAN CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 18.975.109/0001-00 
.Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB,07deMaio 2020
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
 CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020
OBJETO: Contratação de empresa para executar Obra civil pública de pavimentação em diversas 

ruas do município de Juarez Távora. 
CONVOCAMOS a empresa HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME – CNPJ: 

35.590.090/0001-00 para apresentação de nova documentação no prazo de 8 (oito) dias úteis, 
escoimada das causas que motivaram a inabilitação, em conformidade com o item 9.5 do presente 
edital, aparado pelo art. 48 § 3º da Lei 8.666/93 e alterações. 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, 05 de maio de 2020.
CARLOS ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
 CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
OBJETO: Aquisição de peças automotivas em geral. CONVOCAMOS os interessados para 

comparecer à reunião de abertura da Proposta de Preço do processo acima citado, que ocorrerá 
no dia 11/05/2020 às 09:30hs na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Juarez 
Távora. 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, 07 de maio de 2020.
CARLOS ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.001/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/146880 da SEINFRA.
OBJETO: Contratação de Empresa especializada de engenharia para a elaboração de serviço de 

Eficientização da Iluminação Pública com substituição de Luminárias e Acessórios com Lâmpadas 
de Vapor Metálicas e Vapor de Sódio por Luminárias a LED em diversos Bairros e Avenidas da 
cidade de João Pessoa, dentro do Programa de Eficiência Energética – II Etapa.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 1035, torna público para conhecimentos dos interessados que os Recursos 
Administrativos interpostos pelas empresas: SELT Engenharia Ltda., CNPJ nº 19.187.475/0001-67 
e VC Batista Eireli – PROVALE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS – CNPJ Nº 10.664.921/0001-02,  
no Pregão Eletrônico nº 07.001/2020 foram  conhecidos como tempestivo  por parte da Pregoeira, 
que manteve a sua decisão quanto a Classificação da empresa EIP Serviços de Iluminação Ltda., 
CNPJ º 03.834.750/0001-57 e lhe  FOI DADO PROVIMENTO EM PARTE pela Assessoria Jurídica da 
SEINFRA cujo parecer foi RATIFICADO  pela Sra. Secretária de Infra-Estrutura da Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa,  declarando a NULIDADE da sessão, com a designação de uma nova sessão.

João Pessoa, 07 de maio de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/03.785
DATA DE ABERTURA: 20 DE MAIO DE 2020 – HORÁRIO: 09:00 HORAS (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CAMINHÕES, 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MOTORISTAS E OPERADORES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa atra-
vés do seu Pregoeiro torna público que fará realizar Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob 
o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente no portal da transparência https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
4.985/03 e 5.716/06, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto 
Federal nº. 5.450/2005. FONTE DE RECURSO – 00 (TESOURO). Consultas com o Pregoeiro e 
sua equipe de apoio, no endereço Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, no 
Fone: (083) 3214-7629 ou pelo e-mail: cplemlur2@gmail.com

João Pessoa, 07 de Maio de 2020
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Pregoeiro CEL/EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 06.102/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.036/2020
DATA DE ABERTURA: 13/05/2020 – ÀS: 08:45 hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AO HOSPITAL PRONTOVIDA PARA ATEN-
DIMENTO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE AO CORONAVÍRUS (COVID 19).

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Srº. Everaldo 
Francisco da Silva Junior, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da chave 814518, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas 
com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, 
no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS 
/ SUS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto 
Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores,  Decreto nº 10.282/2020 e a Medida Provisória de nº 926 de 20 de março 
de 2020 e Decreto Municipal nº 9.465 de 22 de março de 2020, como também a lei nº 13.979 de 06 
de fevereiro de 2020 e Decreto Municipal nº 9.470/2020; Decreto Municipal 8.642/15.

João Pessoa, 06 de Maio de 2020. 
Everaldo Francisco da Silva Junior

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº   05.515/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.037/2020
DATA DE ABERTURA: 14/05/2020 – ÀS: 08:45 hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE VENTILADORES PULMONARES DA MARCA 

INTERMED PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO 
À PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Srº. Everaldo 
Francisco da Silva Junior, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da chave (814717), e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Con-
sultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 
17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: OUTROS 
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores,  Decreto nº 10.282/2020 e a Medida Provisória de nº 926 de 20 de março 
de 2020 e Decreto Municipal nº 9.465 de 22 de março de 2020, como também a lei nº 13.979 de 06 
de fevereiro de 2020 e Decreto Municipal nº 9.470/2020; Decreto Municipal 8.642/15.

João Pessoa, 07 de Maio de 2020. 
Everaldo Francisco da Silva Junior

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33017/2019

HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 33017/2019, Processo Admi-
nistrativo nº2019/102120, destinada a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RIVALDO CORREIA – FASE II EM JOÃO PESSOA, e com base no 
Relatório final da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto para a empresa 
CONSTRUTORA ITAY EIRELI, com a proposta comercial vencedora no valor de R$ 715.164,63 
(Setecentos e quinze mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), estando 
compatível com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa 07 de maio de 2020.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020
A Prefeitura de Livramento/PB, vem através de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB, torna público que realizará a 
primeira sessão pública.Hora de início da Sessão Pública: Será às 08h:30min(Oito horas e trinta 
minutos). Data da realização da Sessão Pública: Será no do dia 20 de maio de 2020.Local para 
recebimento e abertura dos envelopes propostas de preços e habilitação dos interessados em 
participarem deste certame:No prédio sede da Secretaria de Educação localizado no seguinte 
endereço: Rua Ministro José Américo, Nº S/N, Bairro: Centro, Cidade: Livramento/PB, referente 
aoPregão Presencial Nº014/2020.Tipo de julgamento: Menor preço por lote. Objeto: Aquisição 
parcelada de medicamentos dispensados pela farmácia básica, psicotrópicos, Assistência farma-
cêutica - Farmácia Básica, injetável e medicamentos científicos - farmácia, destinado a atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, Postos de Saúde, para o 
exercício de 2020. Recursos:Previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: No horário 
das 08h:00minàs 12h:00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34771042. 
E-mail: prefeituradelivr@gmail.com. Edital: http://www.livramento.pb.gov.br/licitacoes. Recomen-
dações: a) Os interessados, durante sua permanência na sala (Auditório) fiquem a uma distante 
mínima uns dos outros de 1,5 (Um metro e meio); b) Os interessados maiores de 60 anos e os 
portadores de doenças crônicas, que compõem risco de aumento de mortalidade pela COVID-19, 
poderá nomear um procurador; c) Nos dias das Sessões Públicas, terão acesso até o limite de 20 
(Vinte) pessoas, incluindo nesta conta, os membros da mesa julgadora, os credenciados e outros; 
d) Pessoas com sintomas (Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça/Corpo e com dificuldade de 
respirar), poderá nomear um procurador; e) Quem tiver condições, de durante sua permanência 
nas Sessões Públicas usar uma máscara, luvas e evitar contato físico, para sua maior segurança. 
Observação: Se até o dia das realizações destas Sessões Públicas, for confirmado as previsões 
do Ministério da Saúde, no sentido do avanço do novo coronavírus (Covid-19) no país, todas as 
Sessões serão suspensas por tempo indeterminado, e será avisado para os interessados da mesma 
forma do instrumento convocatório.

Livramento/PB, 07 de maio de 2020.
Gilson Fernandes dos Santos

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Maio de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais 
de expediente diversos, destinado para diversas secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde deste 
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 
0013/07; 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) 36251111. E-mail: licitacaogovma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 07 de Maio de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fogos 
de artifícios, para serem usados em shows pirotécnicos, que serão realizados nas festividades, 
conforme calendário de realizações de datas comemorativas deste 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 0013/07; 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) 36251111. E-mail: licitaca-
ogovma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 07 de Maio de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0034/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 00034/2020, às 08:00 horas do dia 15 de maio 
de 2020, com o objeto: registro de preços para aquisição de testes rápido corona vírus IGM e IGG. 
O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 07 de maio de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 074/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

Contratante: Prefeitura de Princesa Isabel.Contratada: ALL - CLEAN COMERCIO E REPRE-
SENTACOES LTDA, CNPJ: 04.477.961/0001-42.Valor:R$ 504.627,50 (quinhentos e quatro mil 
seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
prestar fornecimento parcelado de material de limpeza hospitalar, para atender as necessidades 
do Hospital Regional do Município de Princesa Isabel, conforme termo de referência. Vigência: 01 
(um) ano. Partes Contratantes: Ricardo Pereira do Nascimento (pela contratante) e o Sr. Eduardo 
Salomão de Alencar Menezes (pela contratada).

Princesa Isabel - PB, 05 de Maio de 2020.
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:01 horas do dia 20 
de Maio de 2020, por meio do site , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (INSTRUMENTAL) PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITA-
COESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br ou www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Remigio - PB, 07 de Maio de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

O Pregoeiro do município de São José do Bonfim torna público a suspensão do Pregão Presencial 
que estava prevista a sessão pública para o dia 07 de maio de 2020, ás 10:30, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de veículos com motoristas para Trans-
porte de Estudantes da Zona Rural para as Escolas situadas na Zona Urbanas do Município de 
São José do Bonfim/PB. Dessa forma fica o referido Pregão suspenso. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na sala da comissão de licitação. Justificativa: tendo em vista a 
solicitação de Retificação do Edital pelo Conselho Regional de Administração da Paraíba – CRA-PB.   

São José do Bonfim - PB, 06 de maio de 2020
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial
 

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

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2019

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para construção de polo da academia 
da saúde com área de 516,12m² (Itens Remanescentes). LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRE-
LI - Valor: R$ 56.046,09. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB,19 de Abrilde 2020
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2019

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2019, que objetiva: Con-
tratação de empresa de engenharia civil para construção de polo da academia da saúde com área 
de 516,12m² (Itens Remanescentes); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e AD-
JUDICO o seu objeto a: OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - R$ 56.046,09.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 07 de Maio de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

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

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: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS EM UMA ESTRADA RURAL LOCALIZADA NO SITIO TANQUES - NO MU-
NICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: G 
B N CONSTRUCOES EIRELI - R$ 78.958,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de Maio de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra   
de   recapeamento   asfáltico   no   Município   de   Solânea/PB.   Recursos:   CR: 885278/2019MDR. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: TCPAV - TECNO-
LOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI -

Valor: R$ 486.865,94. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos  do Art. 109,  da  Lei  Federal n°. 8.666/93  e  suas  alterações.  Maiores informações  
poderão  ser obtidas junto a Comissão  Permanente de Licitação,  Rua Pernambuco, S/N - Centro 
- Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone. (083) 3363-1285. 
E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 07 de Maio de 2020
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras e protetores para a frota de veículos pertencentes e/ou 
locados ao Município de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 01:00 - GABINETE DO PREFEITO - 
04.122.1002.2002 - 02:00 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - 04.122.1002.2004 -

03:00 - SECRETARIA DA FAZENDA - 04.123.1002.2009 - 04:00 - SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMLIAR - 20.122.2003.2011 - 05:00 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO - 12.361.2005.2018/12.361.2005.2019/12.361.2005.2020/12.361.205.2022/12.301.2
008.2053 - 06:00 - SECRETARIA DE SAÚDE -

10.301.2008.2039/10.301.2008.2040/10.301.2008.2042/10.302.2009.2043/10.302.2009.2044/
10.302.2010.2046/10.305.2011.2048

- 07:00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
TO SOCIAL E CDADANIA - 08.243.2015.2055/08,244,2015,2058/08.244.2
015.2060/08.244.2015.2062/08.244.2013.2063 - 08:00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
TRANSPORTES E ESTRADAS - 15.452.1002.2066 - 09:00 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E TURISMO - 13.392.2020.2069/22.122.1002.2071 - 10:00 - SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA - 18.122.1002.2073 - ELEMENTO DE 
DESPESA - 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE

CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00207/2020 - 07.05.20 - CARNEIRO DO NASCIMENTO 
COMER. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM. - R$ 165.140,00; CT Nº 00208/2020 - 07.05.20 - 
NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 310.198,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO e JULGAMENTO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de 02 (dois) 

portais no Município de São José de Piranhas – PB; conforme constam discriminados e quantifica-
dos no Edital e Anexos deste certame. Empresa declarada HABILITADAe declarada classificada 
com o valor de R$ 358.898,17(trezentos e cinquenta e oito mil oitocentos e noventa e oito mil reais 
e dezessete centavos)sendo cumpridas todas as exigências editalícias:A3T - CONSTRUCAO E 
INCORPORACAO LTDA, CNPJ: 09.047.935/0001-06. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, de acordo com os termos do Art. 109, Lei Federal nº. 8.666/93. Aguarda-se prazo legal. 
Informações junto a CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas-PB, das 07:00 às 
13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

                                                       São José de Piranhas - PB, 07 de maio de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2020, que objetiva: Aquisição de 
materiais, insumos e equipamentos odontológicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - R$ 113.340,00; CRALAB SAÚDE 
ATACADO EIRELI-ME - R$ 2.965,00; DENTAL ALTA MAGIANA-COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 24.770,00; DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 454.996,30; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 30.716,44; IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLO-
GICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 91.087,08; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO 
SOBREIRA - R$ 31.487,80. Convocamos os representantes das referidas empresas para num 
prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da publicação desse ato assinarem seus 
respectivos contratos. 

São José de Piranhas - PB, 07 de Maio de 2020
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB  
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 033/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 003/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa, que fará no dia 28 de Maio de 2020 das 09h00min (Nove Horas e Zero 
Minuto), o presente Processo de Licitação.  

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Reforma do Ginásio Poliesportivo do 
Povoado de Serraria, Zona Rural do Município de Salgadinho-PB.    

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

Salgadinho-PB, 07 de Maio de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

Extrato da Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária – 
AGO 2020 da Companhia de Água e Esgotos da 

Paraíba - CAGEPA, realizada no dia 23 de abril de 2020.

Extrato da Ata da 1ª Assembleia Geral Ordinária da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 
– CAGEPA. 1. Data, Hora e Local de Realização: Realizada no dia 23 de abril de 2020, às nove 
horas, na sede social da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba — CAGEPA, situada na Av. 
Feliciano Cirne, n° 220, Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Capital do Estado da 
Paraíba. 2. Aviso e Convocação: O Aviso aos Acionistas publicados no Diário Oficial do Estado 
da Paraíba e jornal A União nos dias 21, 22 e 27 de fevereiro do corrente ano e Edital de Convo-
cação publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba e jornal A União nos dias 14, 15, e 16 de 
abril do presente ano. 3. Participantes: Compareceram à sessão a maioria, estando presente o 
acionista controlador, Governo do Estado da Paraíba, detentor de 99,98% (noventa e nove virgula 
noventa e oito por cento) do Capital Social com direito a voto representado pelo Procurador do 
Estado, senhor Fábio Andrade Medeiros. Registrou-se também a presença do senhor Jefferson 
Batista de Oliveira representante da Empresa de Auditoria Independente Sá Leitão Auditores S/S, 
o senhor Carlos André Mousinho Medeiros, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia e o 
senhor Marcus Vinícius Fernandes Neves, Diretor Presidente da Companhia. 4. Mesa Diretora: 
Fábio Andrade Medeiros - Presidente da Assembleia; Márcia Lauriano da Silva – Secretária da 
Assembleia. 5. Ordem do dia: 1.Examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração e 
de Sustentabilidade e Demonstrações Contábeis acompanhadas do relatório emitido pelos Audi-
tores Independentes, parecer do Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração, 
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Destinação do lucro líquido do 
exercício 2019, conforme proposta da administração; 3. Prorrogação da eleição dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia, na oportunidade será observada a Medida Provisória – 
MP n° 931 de 30 de março de 2020; 4. Prorrogação da eleição dos membros titulares e suplentes 
do Conselho Fiscal da Companhia, na oportunidade será observada a Medida Provisória – MP n° 
931 de 30 de março de 2020; 5. Outros assuntos de interesse dos acionistas. 6. Publicações: Além 
das publicações do Aviso aos Acionistas e Edital de Convocação descritas no item 2 desta Ata, 
foram apresentados o Relatório de Administração e de Sustentabilidade, o Balanço Patrimonial, 
a Demonstração de Resultado, a Demonstração de Resultado Abrangente, a Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração do Valor 
Adicionado, complementadas por notas explicativas referentes ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, bem como o relatório emitido pelos auditores independentes, parecer do Con-
selho Fiscal e manifestação do Conselho de Administração, através de publicações no dia 08 de 
abril do corrente ano, páginas 43 a 60 do Diário Oficial do Estado da Paraíba e páginas 18 a 26 do 
jornal A União. 7. Deliberações: Passando ao item 1 da Ordem do dia, foi aprovado sem restrições 
o Relatório da Administração e de Sustentabilidade e Demonstrações Contábeis acompanhadas 
do relatório emitido pelos Auditores Independentes, parecer do Conselho Fiscal e Manifestação 
do Conselho de Administração, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. II. 
Passando ao item 2 da Ordem do dia, foi aprovado sem restrições, a proposta da administração 
registradas na ata da 2ª reunião ordinária da diretoria executiva realizada no dia 18 de fevereiro 
de 2020 e na ata da 2ª reunião ordinária do conselho de administração realizada no dia 20 de 
fevereiro de 2020, que tratam sobre a proposta da deliberação sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício, constituindo  reserva de contingência afim de mitigar do risco operacional existente 
em virtude do atendimento a legislação que regula o setor de saneamento (lei n° 11.445/07 e 
projeto de lei n° 4.162/19). III. Passando ao item 3 da Ordem do dia, foi prorrogado até 31 de 
julho de 2020, podendo ser antecipado através de Assembleia Geral os mandatos dos membros 
do Conselho de Administração, observando a Medida Provisória – MP n° 931 de 30 de março de 
2020 que trata de medidas que objetiva flexibilizar, em caráter excepcional, o cumprimento de 
deveres impostos a sociedades anônimas dados pela legislação atual em função dos recentes 
eventos decorrentes do novo Coronavírus (Covid-19). IV. Passando ao item 4 da Ordem do dia, 
foi prorrogado até 31 de julho de 2020 podendo ser antecipado através de Assembleia Geral os 
mandatos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, observando a Medida Provisória 
– MP n° 931 de 30 de março de 2020 que trata de medidas que objetiva flexibilizar, em caráter 
excepcional, o cumprimento de deveres impostos a sociedades anônimas dados pela legislação 
atual em função dos recentes eventos decorrentes do novo Coronavírus (Covid-19). V. Passando 
ao item 5 da Ordem do dia, está autorizado a publicação da ata a que se refere esta Assembleia 
Geral Ordinária com a omissão das assinaturas dos acionistas. 8. Encerramento e Assinaturas: 
Finalmente, o senhor Presidente franqueou a palavra e, como ninguém quisesse fazer uso 
dela, encerrou os trabalhos relativos à 1ª Assembleia Geral Ordinária – AGO 2020 pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata e a seguir assinada pelo presidente da mesa, e por mim, 
Márcia Lauriano da Silva, secretária da assembleia. João Pessoa, 23 de abril de 2020. Ata original 
encontra-se arquivada na Junta Comercial deste Estado, registrada sob o nº 20203993756 datado 
em 30 de abril de dois mil e vinte.       

Marcia Lauriano da Silva
Secretária da Assembleia 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2020 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 21/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE DOENÇAS 
FALCIFORMES, destinado à SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - SES/LACEN, 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 20-00427-6
                                                                                                          João Pessoa, 07 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO

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