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Pequenos negócios sofrem 
para conseguir empréstimo
Pesquisa revela que 72% das pequenas empresas da PB que solicitaram crédito durante a crise ainda aguardam resposta. Página 3
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Em 35 dias, barreiras sanitárias instaladas pelo Governo verificam a 
temperatura de 106,6 mil pessoas nas divisas do Estado. Página 5
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NA PARAÍBA

A crise em números
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Estado está com 25% do setor industrial paralisados devido à 
pandemia do novo coronavírus, afirma presidente da Fiep. Página 6

Brasil chega a mil mortes em um único dia e número de 
infectados na Paraíba já totaliza mais de cinco mil. Página 4

Estação de Veludo inicia 
silagem de sorgo e milho
Projeto iniciou, em Itaporanga, no interior do Estado, 
a silagem de 50 toneladas de milho e sorgo para a 
utilização de rebanho durante a estiagem. Página 3

Levantamento da UFCG monitora a escalada da doença, indica que não é momento para aliviar medidas restritivas e reforça necessidade de distanciamento social. Página 5

Estudo aponta 7 mil casos de covid-19 até dia 24
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Políticas

Foto: Secom-PB

Opinião

A Casa tinha sido um pequeno e belo sítio atrás 
da Igreja e Convento de São Bento. Atrás da 
General Osório. Com o descuido dos hóspedes, foi 
deixando murchar ladeira abaixo, salvando-se o 
mangueiral pela própria resistência. Página 2

Wilson Braga e a 
Casa do Estudante

Gonzaga Rodrigues

Cantora Anitta 
cobra ação de 
deputados da 

Paraíba

Efraim Filho, 
Aguinaldo Ribeiro 
e Wellington 
Roberto foram 
provocados pela 
artista, durante 
uma “live”, para se 

posicionarem sobre 
projeto de lei que 

trata da regulariza-
ção fundiária de 

imóveis da União. 
Página 13
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Basta passar os olhos em determinadas ruas de alguns bairros 
de João Pessoa, entre o fim de tarde e o início da noite, para consta-
tar o grande número de pessoas que continua saindo de casa para 
fazer atividades físicas, principalmente corrida e caminhada. Mui-
tas usam máscaras, outras insistem em descumprir a lei e expor 
sua vida - e de outras pessoas - ao coronavírus, mesmo sabendo 
que a covid-19, dependendo do caso, pode ser fatal.

A primeira contradição, relacionada a essas pessoas, diz res-
peito ao desprezo que manifestam pela lei. A construção da cida-
dania, ou seja, de uma sociedade solidária, passa exatamente pela 
observância das normas que regem o convívio social. Fora de um 
contexto marcado pela emergência em saúde, como este que se 
está vivendo, a forma mais responsável de se questionar a legisla-
ção é eleger legisladores comprometidos com uma transformação 
social progressista.

A segunda incoerência tem a ver com a preservação da vida. 
Ora, os exercícios existem para proporcionar saúde física e men-
tal a seus praticantes. Até aí, tudo certo. No entanto, nas circuns-
tâncias de uma pandemia tão violenta como esta, de covid-19, é, 
no mínimo, um contracenso sair de casa, para correr ou cami-
nhar, quando se sabe que a maneira mais eficaz de resguardar a 
saúde, hoje, é permanecer em casa, saindo apenas em situações 
excepcionais.

Na verdade, quem desafia os decretos governamentais e as re-
comendações das autoridades sanitárias, no que concerne à pande-
mia, demonstra que não tem amor próprio, muito menos qualquer 
tipo de afeição ou responsabilidade em relação à sua família e aos 
demais semelhantes. Quem ama se preserva, por ter consciência de 
que a vida das pessoas que estima lhe fará falta, e vice-versa. Pre-
venir-se, portanto, é um ato de amor; uma atitude de solidariedade.

Expor-se ao coronavírus apenas para manter a forma física tem 
mais a ver com vaidade do que com saúde. Se a questão é manter-se 
saudável, tem mais futuro permanecer dentro de casa, pois o vírus 
não escolhe suas vítimas pelo desenho do corpo, e sim pelas oportu-
nidades de contaminação. Vírus não tem asas, mas pode ficar horas 
flutuando, numa esquina ou no meio de uma praça, à espera de cor-
pos humanos, não importa se fora de forma ou bem malhados.
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Des-Confiar

 O maior indicador 
de que a substituição 

do controle pela 
confiança funcionou são os 

números e os resultados.    

Artigo Anne K
anne@institutok.cc | Colaboradora

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

O guru sistêmico da atualidade, o belga Frederic Laloux, escreveu 
o livro “Reinventando as Organizações”, no qual além de uma exce-
lente introdução sobre as origens das organizações e suas etapas de 
desenvolvimento, ele apresenta o tipo de organização que, segundo 
ele, representa evolução, e para usar o termo do momento: o novo 
normal. Estamos falando das “Organizações Evolutivas Teal”.

O mais interessante da abordagem de Laloux é o seu foco em pes-
quisa e evidências. Ele selecionou 12 empresas no mundo que já ope-
ram com sucesso no modelo Teal. Entre elas estão a americana AES, 
do setor de energia e 40.000 colaboradores e a FAVA, metalúrgica 
francesa, com 500 colaboradores. Há, também, empresas operantes 
nesse modelo, que não tem fins lucra-
tivos, como a holandesa Buurtszorg, 
com 7.000 colaboradores na área de 
assistência à saúde.

As organizações Teal praticam os 
princípios da Auto-Gestão, Integrali-
dade (não é à toa que o livro foi pre-
faciado por ninguém menos do que 
Ken Wilber) e do propósito evoluti-
vo. Imagine organizações operando 
praticamente sem departamentos de 
atividades-meio, ou seja, sem equipes de RH, planejamento, controle 
ou vendas. Ao invés de hierarquias e controle, essas empresas traba-
lham com liberdade e confiança.

O maior indicador de que a substituição do controle pela confian-
ça funcionou são os números e os resultados. Funcionando em sis-
tema de pares, as organizações inserem os colaboradores dentro de 
um contexto cujo pressuposto é que eles são confiáveis, capazes e 
responsáveis. John Naisbitt, autor do livro Megatendências, afirma 
que “os avanços mais emocionantes do século 21 não ocorrerão por 
causa da tecnologia, mas por conta de um conceito em expansão do 
que significa ser humano”.

O modelo Teal é incrível e mais simples do que se pode imaginar. 
Os colaboradores são protagonistas, por isso se investe alto em de-
senvolvimento e treinamentos pontuais para que se sintam seguros e 
preparados para trabalhar com autonomia, além de aptosa tomarem 
decisões sem intervenção de setores intermediários e chefes.

Como diria Victor Hugo, “nada é tão poderoso quanto uma ideia 
cujo tempo chegou”, ou seja, novos modelos são aceitos e fazem muito 
sentido quando há espaço para eles, quando há a real necessidade de 
aplicá-los. A reflexão de hoje, de uma fase em que nos despedimos 
de qualquer ideia de controle, é se não chegou a hora de repensar, 
também, os nossos formatos de gestão. O melhor convite é aquele que 
você recebe e não hesita em aceitar.

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
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A Casa de Wilson
Sentir e pensar se opõem? Quando li que o governador Wilson Braga ia re-

formar a Casa do Estudante fiquei dividido. Distanciado de Sua Excelência, eu 
assessorava, naqueles anos 80, o secretário Silvino na divulgação do Projeto 
Canaã. E a notícia era mais que promissora: ampliar a Casa, melhorar as instala-
ções e oferecer mais vagas aos wilsons e gonzagas que continuavam, no interior 
do estado, a depender de moradia para continuar os estudos. O 2º Ciclo (o Ensi-
no Médio de hoje) ainda era privilégio das duas maiores cidades: João Pessoa e 
Campina Grande. 

A Casa tinha sido um pequeno e belo sítio atrás da Igreja e Convento de São 
Bento. Atrás da General Osório. Com o descuido dos hóspedes, foi deixando mur-
char ladeira abaixo, salvando-se o mangueiral pela própria resistência.

e a mim, ser de meia alma e meio instinto, veio o temor de que a reforma 
pusesse por terra o amparo verde de tantas esperanças deferidas. Dito e feito. 
Mesmo as que foram se prescrevendo a cada ano me garantiam um renascer a 
cada turma ou geração que ia chegando. Saído de lá em fins de 1953, nenhuma 
outra porta ou convívio me infundiu mais fir-
meza e chão até que me lastreasse o amor da 
família. Uns mais apegados, outros mais distan-
tes, nenhum cepeano deixava de acompanhar a 
sorte até mesmo do mais isolado.  

No governo, Wilson me perguntou numa pas-
sagem um pelo outro: “Me dá notícia de Miroveu, 
de Espinha, de Napu!” Miroveu foi dos poucos 
que se valeram da função, cargo ou profissão 
para repercutir. Foi, essencialmente, Miroveu. 
Sem títulos, só a pessoa ou a personalidade. Mas 
tão lembrado quanto Dorgival, François, governadores, senadores, magistrados, 
médicos, advogados e outras crias da Casa. 

Não vivíamos sob o olhar poderoso dos pais, mas dávamos satisfação muda 
ao colega que não faltava às aulas, que nos vigiava com seu exemplo. O único que 
a gente não via se escravizar no livro era Wilson, fazia-se no coletivo, na políti-
ca estudantil, na direção da Casa, pescando no ar a desenvoltura política que o 
colocaria entre as grandes lideranças do seu Estado. 

A Casa do Estudante que ele construiu certamente é a menos famosa de suas 
obras, ensombrada entre o arrojo do Canaã e dos programas de habitação popu-
lar. É, entretanto, a que lhe deixou em dúvida, há quatro ou cinco anos, quando 
me viu sair do pátio da catedral e dobrar à esquerda em direção a São Mamede. 

“Vais pra onde? / - Vou olhar a Casa, aqui pela São Mamede. Me deu vontade, 
apesar de não ser a mesma, a nossa que você derrubou. / - Eu também já fiz isso, 
mas pela Rua da Areia. A nossa era mais nossa, não era Nêgo?”

 O único que a gente 
não via se escravizar no 

livro era Wilson, ... pescando 
no ar a desenvoltura política 

que o colocaria entre as grandes 
lideranças do seu Estado.    
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Na Paraíba, levantamento do Sebrae mostra, também, que 89,6% das empresas diminuíram seu faturamento mensal 

A ampliação dos im-
pactos econômicos da cri-
se provocada pelo novo 
coronavírus tem levado 
um número maior de do-
nos de pequenas empre-
sas a buscar empréstimo 
para manter o negócio. De 
acordo com pesquisa reali-
zada pelo Sebrae com par-
ceria da Fundação Getúlio 
Vargas, no entanto, 72% 
dos pequenos negócios 
na Paraíba que buscaram 
crédito não conseguiram 
ou aguardam empréstimo. 

A pesquisa, realizada 
entre 30 de abril e 5 de 
maio, ouviu 10.384 mi-
croempreendedores indi-
viduais (MEI) e donos de 
micro e pequenas empre-
sas de todo o país. Essa é a 
3ª edição de uma série ini-
ciada pelo Sebrae no mês 
de março, pouco depois do 
anúncio dos primeiros ca-
sos da doença no país.

Os dados também 
mostram que, em outros 
momentos, os empreende-
dores que buscaram em-
préstimo, ao contrário do 

que está acontecendo nes-
se período, haviam conse-
guido o acesso ao crédito: 
50,3% do total buscou e 
conseguiu, 17,8% tentou 
e não conseguiu, e 31,9% 
nunca havia buscado em-
préstimos. 

Entre as instituições 
financeiras nas quais o pú-
blico da pesquisa buscou 
empréstimo, destacam-
se o Banco do Nordeste 
(36,3% dos que buscaram 
crédito fizeram alguma 
tentativa neste banco), a 
Caixa Econômica Federal 
(35,6%) e o Banco do Bra-
sil (30,9%). 

 A mesma pesquisa 
mostra que pelo menos 
89,6% dos negócios da 
Paraíba tiveram diminui-
ção no seu faturamento 
mensal durante a crise 
provocada pelo corona-
vírus. Apenas 3,2% afir-
maram que o faturamento 
permaneceu igual e 1,1% 
declarou que seu fatura-
mento havia, na verdade, 
aumentado. 

Para aqueles que tive-

ram diminuição no orça-
mento, a média percentual 
dessa queda foi de 64,9%. 
Já para os que aumenta-
ram, o aumento percen-
tual foi de 20%.

De acordo com a ana-
lista do Sebrae Paraíba, 
Germana Espínola, du-
rante esse momento, é 
crescente o número de 
empresários em busca 
de financiamento para 
gerenciar melhor os seus 
negócios. 

"Para tanto, eles de-
vem perceber que eles 
precisam analisar a saúde 
financeira de sua ativida-
de e verificar a real neces-
sidade desse crédito. Ou-
tro fator importante para 
terem acesso ao crédito 
é mostrar ao gerente de 
relacionamento do banco 
que vocês possuem conta, 
todo o planejamento para 
aplicação desses recursos 
nas suas atividades. Qual a 
necessidade desse capital 
de giro ou qual a necessi-
dade para compra de equi-
pamentos?", disse.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

72% dos pequenos negócios que 
tentaram, não obtiveram crédito

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Cenário paraibano

Fiep aponta que pandemia 
paralisou 25% das indústrias

A Paraíba está com 25% 
do setor industrial paralisado 
devido à pandemia do novo 
coronavírus. Outros 54% se 
mantém funcionando, seguin-
do as recomendações sanitá-
rias e medidas preventivas de 
contágio, e os 21% restante 
se sustentam em regime in-
termitente. Os dados foram 
fornecidos pelo presidente da 
Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba (Fiep-PB), 
Buega Gadelha, em entrevista 
concedida ontem ao “Fala, Pa-
raíba”, da Rádio Tabajara (Em-
presa Paraibana de Comuni-
cação – EPC). De acordo com a 
assessoria de comunicação da 
Fiep-PB, com base nas atuali-
zações do Cadastro Industrial, 
o Estado possui mais de 7 mil 
empresas dentro do setor.

De acordo com a sonda-
gem especial da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 

divulgada no dia 14 deste mês, 
a indústria sentiu os impactos 
da pandemia do coronavírus 
de várias maneiras, sendo 
cinco delas: a queda do fatu-
ramento, a queda da produção 
ou das atividades de constru-
ção e/ou relacionadas à cons-
trução, a inadimplência dos 
clientes, o cancelamento de 
pedidos/ encomendas e a pa-
ralisação da produção ou das 
atividades de construção e/ou 
relacionadas à construção.

Buega Gadelha contou 
que o setor de confecções é 
um dos mais afetados pela 
pandemia. “É difícil alguém 
estar comprando roupas e o 
comércio está fechado. [São 
artigos] de uso personaliza-
do. Quando reabrir vai ter 
um consumo gigantesco. Isso 
vai acontecer com todas as 
empresas que estão fecha-
das”, destacou ele. “Devido 
ao próprio consumo da so-
ciedade, elas precisam ficar 
paradas. Mas é a forma que 

nós temos que enfrentar. O 
governo tem que investir nas 
micro e pequenas empre-
sas para que elas possam se 
reerguer”, reforçou.

 
Visão positiva
Mas, apesar do cenário 

em decorrência da covid-19, 
o presidente da Fiep diz que 
se mantém otimista. “Quan-
do a gente está andando no 
inferno, é melhor continuar 
andando até terminar”, co-
mentou. Segundo Gadelha, 
a expectativa é de que isso 
passe rápido e ele aposta que 
em junho o país já esteja ini-
ciando uma retomada gradual 
da ‘normalidade’. “Creio que o 
segundo semestre será uma 
outra realidade”, disse.

De acordo com Gadelha, 
os governos dos estados e o 
Governo Federal devem in-
vestir e aprovar medidas que 
auxiliem os empresários a 
manterem o setor industrial 
funcionando.

Foto: Evandro Pereira

Estação Experimental de 
Veludo, da Empresa Paraibana 
de Pesquisa e Extensão Rural, 
vinculada à Sedap, no muni-
cípio de Itaporanga, iniciou 
nesta semana a preparação de 
silagem de sorgo e milho para 
a utilização na alimentação do 
rebanho. A programação pre-
vê a silagem de 50 toneladas 
de milho e sorgo para atender, 
no período de estiagem, a ali-
mentação dos 57 animais bo-
vinos da raça pardo-suíço que 
compõem o plantel da estação. 

Neste ano foram plantados 
sete hectares de sorgo e um 
hectare de milho nas terras da 
própria estação.

Outras estações de pes-
quisas de melhoramento ge-
nético de animais bovinos, 
caprinos e ovinos da Empaer 
também estão se preparando 
para armazenamento de ração 
para seus rebanhos, informou 
o diretor de Pesquisa Agrope-
cuária, Manuel Duré.

A Estação Experimen-
tal Pendência, em Soledade, 

executa uma programação de 
silagem, e agora trabalha com 
a colheita de maniçoba para a 
produção de feno. Também 
estão sendo cultivados sorgo 
e milho. 

Em Umbuzeiro continua 
a preparação da terra de for-
ma mecanizada para o plan-
tio de nove hectares de sorgo 
forrageiro. Em Alagoinha, erão 
plantados 14 hectares de sor-
go e milho, para a silagem de 
produtos visando atender às 
necessidades do rebanho.

Estação de Veludo inicia 
silagem de sorgo e milho

Presidente da Fiep, Buega Gadelha, falou sobre a situação da indústria durante entrevista à Rádio Tabajara

O Pleno do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba se reunirá 
nesta quarta-feira, por meio 
de videoconferência para 
apreciar 37 recursos, entre os 
quais procedimentos investi-
gatórios criminais contra cinco 
prefeitos paraibanos. Na lista, 
estão os prefeitos de Bayeux, 
Berg Lima (sem partido) e 
George Coelho (PSB), de So-
brado, presidente da Famup.  

Por videoconferência
O Hospital das Clínicas de Cam-
pina Grande, que funcionará 
na antiga Casa de Saúde Fran-
cisco Brasileiro, na Prata, come-
çará a funcionar na próxima 
semana, confirma o secretário 
de Saúde da Paraíba, Geraldo 
Medeiros – o prédio passou por 
reforma. A nova unidade aten-
derá pacientes com covid-19 ou 
que estejam no grupo de casos 
suspeitos da doença.

A proposta de Maranhão parece ser 
a mais ‘palatável’ entre congressis-
tas: adiamento das eleições para esse 
mesmo ano. Porém, há senadores que 
defendem a unificação das eleições 
federais, estaduais e municipais – as-
sim, o pleito seria realizado em 2022. 
Pensam desse modo Major Olímpio, 
líder do PSL; Elmano Ferrer (Podemos) 
e Wellington Fagundes (PL).

eleições unificadas

Maioria dos líderes defende o adiaMento das
eleições, Mas seM Prorrogação de Mandatos

na PróxiMa seMana

“Vi na discussão com líderes que é uma posição quase de unanimidade. A maioria dos parlamentares 
entende que podemos ter o adiamento, mas não a prorrogação de nenhum mandato”. A declaração 
do presidente da Câmara Federal, ontem, deputado Rodrigo Maia (Democratas), corrobora o que 
muitos parlamentares, inclusive da Paraíba, vinham afirmando: a maioria dos congressistas enxer-
ga a impossibilidade de as eleições municipais serem realizadas em 4 de outubro. Agora, a possi-
bilidade de adiamento do pleito ganhou mais força com o anúncio de Maia de que será formada 
uma comissão mista – com senadores e deputados – para discutir alternativas para que as eleições 
ocorram em outra data deste ano, de modo a não permitir que os atuais prefeitos e vereadores 

tenham seus mandatos prorrogados. E sendo assim, há uma grande chance de as eleições 
ocorrerem entre novembro e dezembro. O argumento do presidente da Câmara 

dos Deputados, também adepto do adiamento, é pertinente: em julho, quando 
os candidatos estarão em campanha, o número de pessoas contaminadas por 
covid-19 ainda estará elevado, o que poderia provocar um recrudescimento da 
doença no país. No Senado, tramita PEC de José Maranhão (foto), do MDB, que 
transfere o primeiro e o segundo turnos das eleições para dezembro.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Na entrevista a uma emissora de TV da capital, o 
governador João Azevêdo voltou a criticar a po-
litização dos temas relacionados ao combate à 
covid-19. “Querem levar à discussão não para a 
racionalidade, mas para o ponto de vista político. 
Esse foi o radicalismo que instalou desde 2018. 
Se faz necessário nesse país um líder que traga 
mensagem de esperança”.

governador critica radicalisMos:
não ageM coM “racionalidade”

aPenas três Meses

todos os governadores

O Governo Federal não vai estender o auxílio 
emergencial para a população além dos três 
meses previstos pelo projeto original – sema-
nas atrás, a proposta de prorrogar o auxílio 
até o final do ano foi encampada pela ALPB. 
Ontem, na Rádio Arapuan, o ministro da Ci-
dadania, Onyx Lorenzoni, disse que essa pos-
sibilidade está descartada.  

“Quem está fazendo isolamento social não são só 
os governadores de esquerda, mas todos os gover-
nadores do país”. Do governador João Azevêdo (Ci-
dadania), refutando fake news espalhadas nas redes 
sociais segundo as quais apenas gestores de partidos 
à esquerda estariam adotando essa medida de com-
bate à disseminação do coronavírus.
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No dia mais trágico para o país desde o início da pandemia, foi confirmada uma morte a cada um minuto e 13 segundos 

O Brasil bateu recorde 
de mortes registradas em 
um dia em razão da covid-19, 
com 1.179. No total, 17.971 
pessoas já perderam a vida 
por causa da doença.  É uma 
morte a cada um minuto e 13 
segundos. O resultado repre-
sentou um aumento de 7% 
em relação a segunda-feira, 
quando foram contabiliza-
dos 16.792 mil falecimentos 
pela covid-19. 

A letalidade (número de 
mortes por quantidade de 
casos confirmados) ficou em 
6,6% e a mortalidade (núme-
ro de óbitos pela quantidade 
da população) foi de 8,6%.

O balanço diário do Mi-
nistério da Saúde registrou 
também recorde de novos 
casos confirmado em 24 ho-
ras, com 17.408. No total, 
271.628 pessoas foram in-
fectadas. O resultado marcou 
um acréscimo de 6,8% em 
relação a ontem, quando o 
número de pessoas infecta-
das estava em 254.220.

Do total de casos con-
firmados, 146.863 (54%) 
estão em acompanhamento 
e 106.794 (39,3%) foram 
recuperados. Há ainda 3.319 
mortes em investigação. O 
número marca um aumento 
em relação aos últimos nú-
meros para este indicador, 
que davam entre 2.000 e 
2.300 falecimentos em inves-
tigação. 

São Paulo se mantém 
como epicentro da pande-
mia no país, concentrando 
o maior número de faleci-
mentos (5.147). O Estado é 
seguido pelo Rio de Janeiro 
(3.079), Ceará (1.856), Per-
nambuco (1.741) e Amazo-
nas (1.491).

Casos confirmados
Em termos de compa-

ração absoluta, segundo o 
mapa global da universidade 
Johns Hopkins, mais atuali-
zado do que o mantido pela 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS), o Brasil passou o 
Reino Unido e ocupou a ter-
ceira posição em casos con-

firmados de covid-19, atrás 
da Rússia (299,941 mil) e Es-
tados Unidos (1,52 milhão). 

No número de mor-
tes, o Brasil ocupa a sexta 
posição, atrás de Espanha 
(27.778), França (28.025), 
Itália (32.169), Reino Unido 
(35.422), Estados Unidos 
(91.661).

Nos dois indicadores, é 
preciso considerar também 
a população dos países, uma 
vez que o Brasil é mais po-
puloso do que nações como 
Reino Unido, Itália e Espa-
nha. Até o início da noite de 
ontem, já haviam sido regis-
trados 4,88 milhões de casos 
confirmados de covid-19 no 
mundo.

Agência Brasil

Brasil registra 1.179 mortes 
em um único dia por covid-19

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de maio de 2020
Editoração:jOAQUIM iDEÃOEdição: Clóvis Roberto

Cidades mais atingidas como São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus registram centenas de enterros diariamente

Mais 514 infectados

Paraíba ultrapassa 5 mil casos do novo coronavírus

Mais 12 mortes e 514 
casos de covid-19, novo re-
corde, foram confirmados 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) ontem. Segundo 
números, a Paraíba chegou 
a 5.300 casos de contamina-
ção pelo novo coronavírus. 
Destes, 219 vieram a óbito 
e 1.747 se recuperaram. O 
índice de ocupação de leitos 
de UTI na rede pública hos-
pitalar do Estado é de  67% 
e a taxa de letalidade é de 
4,13%.

As regiões de referência 
na Paraíba, Grande João Pes-
soa e Campina Grande, preo-

cupam as autoridades de 
saúde visto que ambas pos-
suem mais de 80% de ocupa-
ção dos leitos de UTI que são 
essenciais para a manuten-
ção da vida de pacientes com 
estado grave ou crítico para 
a doença. A Região Metropo-
litana de João Pessoa possui 
83% de ocupação e Campina 
Grande tem 75%.

Com o índice de 44,18% 
de isolamento social, de acor-
do com a InLoco que mapeia 
a adesão da população na-
cional à medidas restritivas, 
a Paraíba é o décimo Estado 
do país no ranking de isola-
mento social. E segue abaixo 
das perspectivas dos secretá-
rios de Saúde que projetam 

o total de, pelo menos, 70% 
como ideal para controlar o 
avanço da doença nos hospi-
tais.

De acordo com o bole-
tim, 12 mortes foram confir-
madas entre segunda-feira e 
ontem. 

Foram eles: Uma ido-
sa de 61 anos, portadora de 
doença vascular crônica, re-
sidente em Santa Rita. com 
início dos sintomas 24 de 
abril e óbito dia 14 de maio;  
Um idoso de 93 anos, sem 
comorbidade, residente em 
Santa Rita. Início dos sinto-
mas dia 29 de abril, veio a 
óbito em sua residência no 
dia 2 de maio. Idoso de 64 
anos, sem informação de  

comorbidade,  residente em 
João Pessoa. O homem teve 
o início dos sintomas 6 de 
maio e falecimento nessa se-
gunda-feira.

Além dessas, foram con-
firmadas as mortes também 
com início dos sintomas dia 
6 de maio e falecimento nes-
ta segunda-feira, um Idoso 
de 83 anos sem informação 
de  comorbidade,  residen-
te em  Bayeux teve o óbito 
ocorrido; Com 83 anos, um 
homem diabético e cardiopa-
ta, residente em João Pessoa, 
faleceu no domingo após três 
dias do início dos sintomas; 
Também com falecimento no 
último domingo, uma idosa 
de 76 anos, sem  comorbi-

dade, residente em Alagoa 
Grande; Uma idosa de 81 
anos, hipertensa e diabética, 
residente em Guarabira, fa-
leceu após cinco dias do iní-
cio dos sintomas no último 
sábado; Idoso de 65  anos, 
residente em João Pessoa, 
hipertenso e diabético, com 
falecimento após dez dias do 
início dos sintomas no dia 14 
de maio; Idosa de 63 anos, 
em Santa Rita, teve o início 
dos sintomas dia 5 de maio 
e falecimento no dia 12 de 
maio; A mulher não possuía 
comorbidade; Em Pitimbu, 
uma idosa de 82 anos faleceu 
nessa segunda-feira após um 
dia com início dos sintomas. 
A mulher era hipertensa; Aos 

73 anos, um idoso residente 
em Tacima, sem  comorbida-
de, faleceu nessa terça-feira; 
Homem, 58 anos, diabético, 
hipertenso, obeso, teve o iní-
cio dos sintomas no dia 4 de 
maio e falecimento no dia 12 
do mesmo mês.

Apenas 75 municípios 
do Estado ainda não pos-
suem casos confirmados do 
novo coronavírus. Um total 
de 66,37% das cidades já 
possuem casos. 

Os cinco municípios 
com mais ocorrências são: 
João Pessoa (1.889 confir-
mações);  Santa Rita (343);  
Campina Grande (326); Pa-
tos (321); Cabedelo (265); e   
Guarabira (205).

COVID-19

Ex-presidente da Câmara de Cacimba de Areia é condenado
O ex-presidente da Câ-

mara Municipal de Cacimba 
de Areia, Gilson Ferreira da 
Nóbrega (MDB), foi conde-
nado pela prática de nepo-
tismo. Ele teve os direitos 
políticos suspensos por três 
anos, além do pagamento 

de multa civil no valor de 
dez vezes o valor da última 
remuneração percebida en-
quanto presidente da Câma-
ra de Vereadores. A sentença 
foi proferida pelo juiz Antô-
nio Carneiro de Paiva Júnior, 
durante o Mutirão da Meta 

4 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), no âmbito do 
Poder Judiciário paraibano.

Segundo o Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), 
o então presidente da Câma-
ra de Vereadores de Cacimba 
de Areia, nos anos de 2011 

e 2012, nomeou parentes 
seus para cargos em comis-
são, o que violaria, em tese, 
a Súmula Vinculante 13 do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que proíbe a nomea-
ção de cônjuge, companhei-
ro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, 
da autoridade nomeante ou 
de servidor da mesma pes-
soa jurídica. 

O proceso apontou 
que  ele nomeou seu genro, 
Alexandre Gomes de Sousa, 

para o cargo de tesoureiro 
durante o ano de 2011, bem 
como nomeou sua filha, Jay-
lane da Nóbrega Gomes, es-
posa de Alexandre, também 
para o cargo de tesoureira, 
sendo que durante o ano de 
2012.

São Paulo soma 5.147 
mortes em decorrência 
da covid-19, seguido 
pelo Rio de Janeiro, 

Ceará, Pernambuco e 
Amazonas.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Foto: Othon Diego/Agência Estado

Gráficos: Renata Fereira
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Comunidades
IBGE aponta que o estado da Paraíba tem a segunda menor 
taxa do Nordeste de aglomerados subnormais, como são 
denominados as favelas ou comunidades Página 8 Fo
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Projeções são o resultado de uma pesquisa que vem sendo feita na Universidade Federal de Campina Grande

A Paraíba deve finalizar 
a semana de 18 a 24 de maio 
ultrapassando a marca de 7 
mil casos confirmados para 
o novo coronavírus e mais de 
300 falecimentos. As proje-
ções são o resultado de uma 
pesquisa que vem sendo reali-
zada na Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG). 
Desde o início da pandemia, 
a pesquisa vem sendo realiza-
da para auxiliar na tomada de 
decisões dos poderes públicos 
para o controle da doença. 
Na última semana, a previsão 
realizada chegou a 83,3% de 
similaridade com a realidade 
dentro da margem para as va-
riáveis casos e óbitos acumu-
lados.

Ao final da semana de 18 
a 24 de maio, a projeção indica 
um total de 7.129 casos confir-
mados, podendo alcançar até 
7.564. Já a quantidade de mor-
tes projetada em decorrência 
da doença é de 276, podendo 
chegar a quase 300, dentro da 
margem de erro. Os estudos 
indicam um erro percentual 
de 1,97%.

Ainda segundo a publi-
cação, a Paraíba melhorou a 
taxa capacidade de recupera-
ção dos pacientes, chegando 
6,03%, significando que o es-

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

PB deve chegar a 7 mil casos 
e 300 mortes nesta semana

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

tado quase que dobrou a ca-
pacidade em relação à semana 
passada. No entanto, houve 
um agravamento da saúde 
dos pacientes que precisaram 
de um atendimento intensivo. 
A ocupação dos leitos de UTI 

passou de 50%, para 65%. 
Caso siga na curva de cresci-
mento intenso, como avaliado 
pelos pesquisadores, a pers-
pectiva de crescimento deverá 
crescer bem mais do que a se-
mana passada, que passou de 

55% para 65%. 
Com os números, o estu-

do indica que este não é o mo-
mento para aliviar as medidas 
restritivas de interação social e 
não optar pelo relaxamento já 
que os números estão evoluin-

do ainda em ritmo maior que 
a mobilidade e dinâmica do 
Estado em ajustar os recursos 
da saúde, proteção e valoriza-
ção dos profissionais da saúde, 
aquisição e aplicação de testes, 
eficiente manejo dos leitos de 

enfermaria e de UTI. 
E ainda indicam a opção 

pelo início da utilização de 
bloqueio total (lockdown) 
caso o aumento relevante 
seja confirmado, já que, com 
mais de 60% dos municípios 
atingidos, o vírus está se es-
palhando pelo interior com 
grande velocidade. 

A pesquisa que é lidera-
da pelo professor Josenildo 
Brito de Oliveira, da Unidade 
Acadêmica de Engenharia de 
Produção da instituição com 
colaboração do estudante Pe-
dro Barbosa (UAEP/CCT), leva 
em conta as divulgações atua-
lizadas do Ministério da Saúde 
e dos governos dos estados da 
Paraíba e de São Paulo, Estado 
que também entra no campo 
de análise,  além de números 
publicados pela Universidade 
Johns Hopkins (EUA). 

A pesquisa segue em an-
damento, é voluntária e não 
financiada.

“Não é momento para 
avaliar alternativas de rela-
xamento das medidas de con-
tenção quando os números 
estão evoluindo rapidamente 
em comparação com a capa-
cidade do poder público em 
ajustar os recursos do siste-
ma público de saúde para que 
eles não venham a colapsar”, 
alertou o professor Josenildo 
Brito de Oliveira.

Com os números em aumento, estudo indica que não é o momento para aliviar as medidas restritivas de interação social nem de optar pelo relaxamento

Ações também consistem em desinfectar veículos e são realizadas nas divisas da Paraíba com os estados 

Foto: Marcus Antonius

Foto: Secom-PB

Barreiras sanitárias

Mais de 106 mil pessoas tiveram a 
temperatura corporal averiguada

As barreiras sanitárias 
instaladas pelo Governo da 
Paraíba, sob a coordenação 
da Agência Estadual de Vi-
gilância Sanitária, promo-
veram, no período de 14 de 
abril até o dia 18 de maio, a 
desinfecção de 42.138 veícu-
los automotores (entre ôni-
bus, caminhões, vans, carros 
de passeio etc.) nas divisas 
da Paraíba com os estados de 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Ceará e verificaram 
a temperatura corporal de 
106.676 passageiros (numa 
média diária superior a 3 mil 
pessoas), das quais 12 apre-
sentaram temperatura igual 
ou superior a 37,8 graus (si-
tuação em que há suspeita de 
infecção pela covid-19).

Das 12 pessoas com 
suspeita de contaminação 
pelo coronavírus, sete foram 
identificadas no período de 
14 a 31 de abril, quando as 
barreiras sanitárias coorde-
nadas pela Agevisa/PB de-
sinfe ctaram 15.192 veículos 
automotores que adentraram 
o território paraibano (numa 
média de 893,67 automóveis 
por dia) e verificaram a tem-
peratura corporal de 45.860 
pessoas (média de 2.697,65 
pessoas por dia). As outras 
cinco pessoas com tempera-
tura corporal elevada foram 
identificadas no período de 1º 
a 18 de maio, quando foram 
desinfectados 26.956 auto-
móveis (média de 1.497,56 

por dia) e verificada a tempe-
ratura de 60,816 passageiros 
(média de 3.378,67 pessoas 
por dia). Os dados constam 
de levantamento divulgado 
pela diretora-geral da Agevi-
sa/PB, Jória Viana Guerreiro.

Segundo o diretor-técni-
co de Saúde da Agevisa/PB, 
Geraldo Moreira de Menezes, 
que é responsável pela coor-
denação das barreiras sani-
tárias instaladas na Paraíba, 
os números de desinfecção 
de veículos automotores e 
de aferição da temperatura 
corporal dos passageiros de-
vem aumentar consideravel-
mente nos próximos dias em 
face da instalação das novas 
barreiras previstas no art. 9º 

do Decreto nº 40.242, de 16 
de maio de 2020, assinado 
pelo governador João Azevê-
do, que serão instaladas nas 
rodovias PB-008 e PB-018 
(no município do Conde), 
PB-025 (no município de Lu-
cena), PB-034 (no limite dos 
municípios de Alhandra e 
Caaporã) e PB-044 (no limite 
dos municípios de Caaporã e 
Pitimbu). Outra barreira tam-
bém será instalada no termi-
nal hidroviário de Cabedelo. 

Barreiras em execução
Atualmente estão sendo 

executadas as barreiras sani-
tárias instaladas no Aeropor-
to Internacional Presidente 
Castro Pinto (na Região Me-

tropolitana de João Pessoa) 
e nas divisas da Paraíba com 
os estados de Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Ceará, 
notadamente nas regiões po-
larizadas pelos municípios 
de Alhandra, Mamanguape, 
Nova Floresta, Monteiro, Al-
cantil, Pombal e Cajazeiras, 
onde são realizados serviços 
de desinfecção (com solução 
de detergente desinfetan-
te) dos pneus, maçanetas 
e puxadores das portas de 
todos os veículos (ônibus, 
caminhões, vans, carros de 
passeio etc.) que adentram 
o território paraibano, além 
de aferidas as temperaturas 
corporais dos passageiros e 
condutores.

O comércio de Ca-
tolé do Rocha, no Ser-
tão do Estado, voltou a 
ser fechado, de acordo 
com novo decreto assi-
nado pelo prefeito Leo-
mar Maia. Estão proibi-
dos de abrir as portas, 
até o dia 31 próximo, 
os estabelecimentos 
comerciais considera-
dos não essenciais. Es-
tas lojas estavam fun-
cionando, no período 
das 7 horas às 13 ho-
ras, desde o dia 22 de 
abril passado, quando 
decreto do prefeito ha-
via relaxado as medi-
das restritivas.

O novo decreto, fe-
chando mais uma vez o 
comércio, foi publicado 
depois que os primei-
ros casos de covid-19 
foram registrados na 
cidade, na última se-
gunda-feira. De acordo 
com boletim epide-
miológico da Secreta-
ria de Estado de Saú-
de, seis casos foram 
confirmados em Catolé 
até ontem, além de 29 
suspeitos que aguar-
dam resultado de exa-
mes.

Ficou estabelecido 
ainda, no novo decreto 
da Prefeitura Munici-
pal, que as aulas per-
manecerão suspensas 

no município até o dia 
31 próximo. Já a feira 
livre no Mercado Pú-
blico Municipal deverá 
retornar no próximo 
dia 23, até as 10h30.

Inspeções
Inspetores sanitá-

rios estão fiscalizando 
lojas da cidade para 
verificar o cumprimen-
to deste e de decretos 
anteriores. O uso de 
máscaras, por exemplo, 
continua obrigatório 
em locais públicos.

A população pode 
fazer denúncias, com 
garantia de ter o nome 
mantido em sigilo, 
através do e-mail de-
nunciascovid@catole-
dorocha.pb.gov.br

Catolé do Rocha volta 
a fechar o comércio

Ficou estabelecido 
ainda, no decreto, 

que as aulas 
permanecerão 
suspensas no 

município até o dia 
31 próximo
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“Malhas da Lei” já prendeu vários apenados que deixaram os presídios para cumprirem o isolamento social

PM realiza operação para 
cumprir mandados judiciais

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

As guarnições da PM se reúnem no Parque do Povo, em  Campina Grande, de onde saem para o cumprimento das determinações da Justiça daquela comarca

As oito pessoas estavam na carroceria do caminhão que viajava de Cabedelo com destino a Sapé

A Polícia Militar está 
desenvolvendo em todo o 
estado a Operação Malhas 
da Lei com o objetivo de dar 
cumprimento a mandados 
de prisão expedidos pela 
Justiça, também fiscalizar as 
medidas de prisão domiciliar 
deferidas pelas Varas de Exe-
cução Penal de cada comar-
ca em conformidade com a 
recomendação do Conselho 
Nacional de Justiça. Os ape-
nados estão sendo fiscaliza-
dos nos endereços forneci-
dos ao Sistema Prisional.

Desde o dia 15 de mar-
ço, quando 159 detentos 
foram liberados em Campi-
na Grande, até ontem, 19, já 
foram presos por não cum-
prirem o isolamento social, 
25 apenados, sendo seis em 
março, 14 em abril e cinco 
somente neste mês de maio.

Os comandantes dos 
5º e 10º Batalhões da PM, 
respectivamente em João 
Pessoa e Campina Grande, 
tenentes-coronéis Marcos 
Barros e Francimar Vieira. 
Eles informaram que em 
parceria com a Justiça, exe-
cuções penais e os policiais 
penais programa visitas “de 
surpresa” aos infratores em 
suas residências declaradas.

As equipes que reali-
zam as visitas são compos-
tas por no mínimo duas 
guarnições, e registram em 
relatório o que encontram, 
atualizam endereços, des-

carta outros, notifica sobre 
as declarações falsas e in-
formamos sobre a presença 
e as atividades dos apena-
dos, remetendo esses dados 
à Justiça. 

“Os apenados que não 
se encontram nos horários 
em que sua presença é 
obrigatória, na comarca da 
capital, por exemplo, são 
imediatamente conduzi-
dos ao presídio, novamen-
te, e responderão por isso” 
disse o tenente-coronel 
Marcos Barros.

Segundo o comandante 
de 10º BPM, com sede em 
Campina Grande, tenente-
coronel Francimar Vieira, o 
trabalho que está realizado 
tem surtido efeito. “Enten-
demos que esse trabalho é 
pura prevenção”, esclareceu. 
Na área do 10º BPM, a ope-
ração teve início, já tendo 
sido cumpridos desde então 
mais de vinte mandados de 
prisão.

Segundo informações 
do Sistema Prisional so-
mente em Campina Grande, 
foram liberados 159 ape-
nados para cumprir pena 
em regime domiciliar para 
cumprirem a quarentena. 
“A maioria, infelizmente, 
está sem tornozeleira ele-
trônica, o que dificulta o 
acompanhamento”, lamenta 
Francimar Vieira. A Justiça 
é informada caso os apena-
dos não sejam encontrados 
em seus domicílios que po-
derá determinar a regres-
são do regime.

Ações aconteceram em todas as regiões da PB
A semana começou com o 

cumprimento de mais quatro 
mandados de prisão na Opera-
ção Malhas da Lei, que acontece 
em todo o estado para prender 
procurados da Justiça. As prisões 
dessa segunda-feira (18) ocorre-
ram nas cidades de Sapé, Cam-
pina Grande e Cajazeiras.

em Sapé, foram cumpridos 
dois mandados de prisão pelas 
equipes da 3a Companhia do 
7a Batalhão. Um por tráfico de 

drogas contra um acusado de 36 
anos e outro por furto qualificado, 
que resultou na prisão de um sus-
peito de 35 anos. Os mandados 
foram expedidos pela 1a Vara 
Mista de Sapé.

Na cidade de Campina Gran-
de, os policiais da Força Tática do 
10o Batalhão prenderam um acu-
sado de roubo, de 25 anos, que 
estava com um mandado de prisão 
expedido pela Vara de execução 
Penal do município. ele foi locali-

zado em uma casa, no bairro da 
Conceição. A operação teve ainda 
um mandado de prisão cumprido 
contra um suspeito de 41 anos, no 
centro de Cajazeiras, no Sertão.

Novos mandados de prisão 
devem ser cumpridos no decor-
rer da semana. Na cidade de 
Santa Rita, que fica na Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
a Operação Malhas da Lei já foi 
responsável pela captura de 43 
procurados pela Justiça.

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) na Paraíba 
flagrou, ontem (19), um 
motorista transportando 
oito pessoas no comparti-
mento de carga de um cami-
nhão. O flagrante ocorreu 
no município da Cabedelo, 
na BR-230 e faz parte do 
Programa Maio Amarelo 
com ações de segurança 
viária que visam, além de 
realizar a fiscalização de 
trânsito, conscientizar as 
pessoas sobre os riscos 
de determinadas condu-
tas no trânsito e suas con-
sequências.

A abordagem aconte-
ceu no km 3, saída de Ca-
bedelo quando os policiais 
perceberam que haviam 
pessoas sendo transporta-
das no compartimento de 
carga sem qualquer tipo de 
segurança. 

O caminhão tinha 
como destino o município 
de Sapé e iria trafegar mais 
de 80 km de distância colo-
cando em risco a vida das 
pessoas que estavam sen-
do transportadas sem os 
devidos cuidados. O moto-
rista foi autuado por trans-
portar passageiros em 

compartimento de carga. 
Esta infração é gravíssima, 
com valor de R$ 293,47 e 
sete pontos na Carteira Na-
cional de Habilitação. 

Todos os passageiros 
que estavam na carga ti-
veram que ser realocados 
em outros veículos para 
poder seguir a viagem em 
segurança. Além da notifi-
cação de trânsito, o moto-
rista foi orientado sobre 
o risco da sua conduta 
na vida daquelas pessoas 
que ele transportava, que 
eram todos da mesma fa-
mília do condutor. 

Caminhão é flagrado na rodovia 
com oito pessoas na carroceria

Foto: PRF

Foto: PMPB

Disque 197

Covid-19 provoca queda 
no número de denúncias

Entre janeiro a abril 
deste ano, o Disque 197 re-
cebeu, em média, 11 liga-
ções por dia na Paraíba.  Ao  
todo, foram 1.214 chama-
dos. O núméro é quase 9% 
menor em relação aos 1.331 
registros do mesmo perío-
do de 2019. A redução das 
denúncias vem sendo apon-
tada como causa direta do 
confinamento social, ado-
tado pela população como 
prevenção ao covid-19.

Criado em 2010, o Dis-
que 197 é considerado uma 
importante ferramenta para 
as investigações policiais. 
Ele permite que a popula-
ção auxilie no trabalho poli-
cial, passando informações 
sobre ações  criminosas.  
Tudo é feito com discrição e 
segurança.

A ligação é anônima 
e sigilosa. O denunciante 
não é identificado e nem 
chamado para prestar 
qualquer tipo de depoi-
mento em delegacia. As 
informações repassadas 
por ele são enviadas para 
investigação, sem conter 
qualquer dado sobre sua 
identificação pessoal.

O Disque 197 não reve-
la nem mesmo o número do 
telefone usado para forma-
lizar a denúncia.  A ligação 
é gratuita e pode ser feita 
de telefones fixos e móveis. 
O atendimento funciona 
durante 24 horas, todos os 
dias da semana.

As denúncias já auxi-
liaram a Polícia Civil a elu-
cidar crimes de homicídios, 
considerados complexos. 

No entanto, o confinamento 
social, adotado como a me-
dida mais eficaz na preven-
ção ao covid-19, vem sendo 
apontado como a principal 
causa da redução de liga-
ções feitas ao Disque 197 
na Paraíba.

“Realmente, houve essa 
diminuição, mas isso é nor-
mal porque as pessoas es-
tão ficando mais tempo em 
casa”, observou  João Barbo-
sa Micena, gerente respon-
sável pelo serviço no Estado.

Ainda de acordo com 
o gerente, a natureza dos 
chamados feitos ao Dis-
que 197 foi alterada pela 
pandemia. “Muitas pes-
soas nos procuram, preo-
cupadas, para  esclarecer 
dúvidas sobre as ações do 
covid-19”, afirmou.

Combate ao tráfico de droga 
é realizado em Sapé e Bayeux

Duas ações voltadas 
para o tráfico de drogas fo-
ram desenvolvidas pela Po-
lícia Militar na noite de se-
gunda-feira (17). Em Patos, 
um adolescente de 17 anos 
foi apreendido quando pla-
nejava arremessar um pacote 
com celular e maconha para 

dentro do Penitenciária Ro-
mero Nóbrega. O adolescente 
revelou que era seu irmão.

Uma moto apreendida 
com o adolescente apresen-
tava restrições. 

 
Bayeux
Um jovem de 22 anos 

foi preso com entorpecentes, 
arma de fogo e munições. A 
prisão aconteceu na comu-
nidade Maria de Nazaré, no 
bairro Mário Andreazza. Com 
o suspeito foram apreendi-
das várias porções de drogas 
e uma pistola calibre 380 e 
munições.
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Iniciativa tem por objetivo evitar presença física no local e reduzir infecção por coronavírus no ambiente hospitalar

Serviço de telemedicina do 
HU entra em funcionamento

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Juliana Cavalcanti 
Especial para A União

O Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW) 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) em João Pes-
soa implantou um serviço 
de Teleatendimento para as 
consultas clínicas. A medida 
segue a recomendação da 
Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh) 
que administra a entidade. A 
Central de Teleatendimento 
começou a funcionar segun-
da-feira e oferece assistên-
cia remota exclusivamente 
aos pacientes que são acom-
panhados por profissionais 
da unidade de saúde, isto é, 
os usuários do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) que são 
assistidos pela instituição.

Os exames e consultas 
ambulatoriais estão sus-
pensos na unidade desde 
março, devido às medidas 
de isolamento social para 
prevenção do novo coronaví-
rus. Por isso, o novo serviço 
de telemedicina oferecido 
pelo HULW tem o objetivo de 
atender a demanda reprimi-
da de vários pacientes, tais 
como aqueles com enfermi-
dades crônicas, como diabe-
tes, cardiopatias e doenças 
reumatológicas.

Estes realizam trata-
mentos com os profissionais 
do Hospital Universitário há 
algum tempo e precisam dar 
continuidade aos acompa-
nhamentos. Portanto, não 
serão aceitos novos pacien-
tes. Além disso, a iniciativa 
também visa evitar aglome-
ração de pessoas no local e 
também fazer com que o 
hospital pudesse oferecer 
um maior apoio ao enfren-
tamento da covid-19.

Como funciona
Os atendimentos ocor-

rem por meio de ligação do 
aplicativo de mensagens 
WhatsApp ou da plataforma 
Teams, da Microsoft. O tele-
atendimento é oferecido nas 
seguintes especialidades: 
Cardiologia, Dermatologia, 
Endocrinologia, Geriatria, 
Hematologia, Nefrologia, 
Neurologia, Oncologia, Pe-
diatria, Pneumologia, Psi-
quiatria e Reumatologia.De 
acordo com a assessoria do 
HULW, pelo menos 40 profis-
sionais foram previstos para 
realizar assistência remota 
aos usuários. 

Acriação das linhas de 
Teleatendimento foi possí-
vel graças à autorização do 
Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) e do Conselho 
Regional de Medicina da 
Paraíba (CRM-PB). O gerente 
de Ensino e Pesquisa e su-
perintendente em exercício 
do Hospital Universitário, 
Ângelo Melo, informou que 
foram disponibilizadas qua-
tro linhas telefônicas para 
essa modalidade a distância 
que dará continuidade a as-
sistência aos pacientes. 

“O paciente que estava 
em tratamento quando foi 
suspenso o atendimento no 
hospital, entra em contato. 
É feita uma triagem e vai 
ter duas alternativas: se o 
paciente tiver internet, é 
agendado através do Micro-
soft Teams, um teleatendi-
mento e o médico vai entrar 
em contato com ele em uma 
videoconferência. Se ele não 
tiver internet, será feita uma 
conversa via whatsapp. Ou-
tro tipo de atendimento é 
uma triagem ativa onde 
existe uma lista de nomes e 
telefones e nós entramos em 
contato fazendo um agenda-
mento tanto no Teams como 
no Whatsapp”, esclareceu 
em entrevista ao Jornal Es-
tadual da Rádio Tabajara.

Medida facilita para pacientes do interior da PB
O conselheiro e membro da 

Comissão de Enfrentamento ao 
coronavírus do CRM- PB, Bruno 
Leandro, destacou que além 
da comodidade, a Central de 
Atendimento apresenta outras 
vantagens como a possibilidade 
de não haver um contato mui-
to próximo, ou seja, não criar 
aglomerações em consultórios 
e hospitais. 

“Além disso, ela de certa 
forma aproxima. Às vezes, o 
paciente está no interior do 
Estado ou outro Estado e pode 
se comunicar com seu médico”, 

disse. Com isso, encurta distân-
cias e neste tempo de pandemia 
é extremamente útil para que 
seja possível dar continuidade 
ao acompanhamento dos pa-
cientes sobretudo os crônicos. 

”Já pensou um paciente 
com diabetes querendo o seu  
endócrino  e não podendo ir 
porque ele está distante ou o 
paciente tem medo de sair de 
casa porque o consultório está 
cheio?  É uma facilidade que 
o paciente e o médico podem 
ter”, elogiou. (Com informações 
da Rádio Tabajara)

SERVIÇO 

Atendimento de segunda a sexta-feira
Hora: das 8h às 18h. 
Telefones:
n  Grupo 1:Reumatologia/Der-
matologia/Nefrologia - 3206-
0691
n  Grupo 2: Hematologia/On-
cologia/Endocrinologia - 3206-
0692
n  Grupo 3: Cardiologia/Pneumo-
logia/Pediatria -  3206-0693
n  Grupo 4: Neurologia/Geria-
tria/Psiquiatria - 3206-0694

O novo serviço de telemedicina atenderá a demanda de pacientes com enfermidades crônicas, como diabetes, cardiopatias e doenças reumatológicas

Foto: Assessoria/HULW

Parque da Bica

Cuidados com os animais 
continuam na pandemia
Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com 

Apesar de fechado para 
visitação pública, o novo 
Parque da Bica, no Bairro do 
Róger, em João Pessoa, segue 
com a rotina de tratamento 
dos 400 animais silvestres e 
exóticos que vivem em seus 
24,7 hectares de espaço – área 
equivalente a 461 Maracanãs. 
Atualmente, uma equipe com-
posta por nove tratadores, dois 
veterinários, dois biólogos, um 
ecólogo e um zootecnista se 
reveza para atuar em regime 
de escala desde que o zooló-
gico fechou, em 16 de março, 
por força de um decreto mu-
nicipal para conter o avanço 
do coronavírus.

“Todas as atividades de 
enriquecimento ambiental fo-
ram mantidas, as estimulações 
e acompanhamento veteriná-
rio e nutricional dos bichos, os 
procedimentos ambulatoriais 
e fisioterápicos (para aqueles 
que estão em processo de re-

abilitação pós-cirúrgica) e as 
rondas e limpeza nos recintos. 
A diferença é que trabalhos 
que antes exigiam quatro pro-
fissionais estamos executando 
com metade, por questão de 
segurança”, explica o médico 
veterinário Thiago Nery, che-
fe da Divisão de Zoológico. Os 
técnicos também aderiram às 
reuniões virtuais para discutir 
protocolos de tratamento.

Quanto ao reforço das 
normas de segurança pes-
soal, o veterinário conta que 
o contato da equipe médica 
com espécies silvestres possi-
velmente portadoras de zoo-
noses implica, por si só, o uso 
de EPIs – proteção que, por 
extensão, se estende contra 
o coronavírus.  “Cinco fun-
cionários responsáveis pelos 
cuidados de manutenção rece-
beram máscaras, botas, luvas, 
álcool e tiveram o horário de 
trabalho reduzido, das 8h às 
14h. Os mais velhos, que se 
encontram no grupo de risco, 
estão em casa desde março”, 

informa o diretor administra-
tivo e financeiro Paulo Maia.

Coração verde 
Importante núcleo de 

proteção da fauna ameaçada, 
o Parque Arruda Câmara atua 
como um centro de preservação 
e reabilitação de espécies res-
gatadas de cativeiros e circos, 
muitas delas vítimas de maus-
-tratos ou do tráfico ilegal. Lá, 
são avaliadas, tratadas e incen-
tivadas a se reproduzir. Depois 
de receber alta, os animais são 
devolvidos à natureza, quando 
possível, pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Renováveis (Ibama) ou pela 
Polícia Ambiental. Maia esclarece 
que a Bica não recebe animais es-
pontaneamente pela população. 
“Caso alguma espécie silvestre 
ou exótica seja encontrada, deve-
-se acionar a Polícia Ambiental 
pelo telefone 190. Após a cap-
tura, ela é encaminhada para o 
Centro de Triagem de Animais 
Silvestres (Cetas), de onde será 
decidido o seu destino”.

Cadeirante cai em buraco no 
bairro Portal do Sol, em JP
Laura Luna
lauraragao@gmail.com

O cadeirante Claudemir 
Bezerra , 40, passou na semana 
passada, por uma experiência 
que dificilmente irá esquecer. O 
morador da Rua Roberto Paulo 
Moreira Coutinho, localizada no 
bairro Portal do Sol, caiu em um 
buraco cheio de lama quando 
saía para fazer compras há pou-
cos metros de casa. Um vizinho, 
que presenciou o acidente, pres-
tou socorro. “Eu caí com o rosto 
na poça e se não fosse socorrido 
eu tinha morrido afogado”, disse 
ainda assustado. Apesar da gra-
vidade, a vítima não se feriu, pelo 
menos fisicamente. “Machucou 
minha alma”, disse.

Com o acidente a cadeira de 
rodas motorizada foi danificada. 
Como não tem forças nos mem-
bros superiores é o equipamen-
to o responsável pela locomoção 
de Claudemir, que cuida da mãe 
idosa e portadora da doença de 
Alzeimer.  “Estava indo comprar 
água de coco pra ela quando 
aconteceu. Agora não sei como 
fazer, já que minha cadeira são 
minhas pernas e preciso dela 
para me movimentar”. 

Foto: Marcos Russo

Alagamento foi provocado pelas fortes chuvas que caíram na capital

O aposentado, que mora 
no endereço há 18 anos, conta 
que a rua era calçada até cinco 
meses atrás quando a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (PMJP) 
fez um serviço deixando muitos 
buracos em todo o trecho. “E eu 
passo sempre, porque o movi-
mento dos carros deixou o bar-
ro mais duro, mas aí as chuvas 
mudaram esse cenário e quando 
passei a roda da cadeira atolou”. 
O entrevistado conta que o pre-
juízo pode chegar a R$ 4,5 mil 
reais. “Queimou o joystick e o 
módulo. E ainda pode ter dani-
ficado o motor direito e se isso 

tiver acontecido o gasto vai ser 
ainda maior”, avalia. O celular 
também caiu na água e teve o 
visor danificado. 

Sem ter como arcar com os 
custos do conserto da cadeira 
de rodas, Claudemir pede que a 
prefeitura pague pelo prejuízo. 
“Se algum advogado puder me 
ajudar... porque não é justo eu 
ter que arcar com tudo isso e 
sem ter condições. Minha mãe 
teve AVC, tem alzheimer e nós 
já temos gastos com cuidadora. 
Amanhã mesmo preciso pegar 
o resultado de alguns exames e 
não vou ter como”.
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Segundo pesquisa do IBGE, 5,07% dos domicílios do Estado estão localizados nos chamados “aglomerados subnormais”

A Paraíba tem a segun-
da menor taxa do Nordeste 
de domicílios ocupados em 
aglomerados subnormais, 
5,07%, o que representa 
cerca de 64,2 mil residên-
cias localizadas em comu-
nidades carentes. Em todo o 
Estado, há 184 áreas nessas 
condições. Os dados foram 
divulgados ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e fazem 
parte da preparação para o 
Censo Demográfico 2020, 
adiado para o próximo ano 
em razão da pandemia do 
coronavírus.

No Estado, o município 
de Bayeux tem a maior taxa 
- a quarta maior do Brasil: 
cerca de 33% das residên-
cias estão localizadas em 
favelas ou comunidades. Os 
dados são referentes aos 
municípios que têm entre 
50 e 100 mil habitantes.

Segundo o levantamen-
to, os 33,1% de domicílios 
ocupados em Bayeux, situa-
dos nessas áreas, represen-
tam aproximadamente 9,3 
mil de um total de 28 mil. 
As populações desses locais 
vivem, na maioria das vezes, 
sob condições socioeconô-
micas, de saneamento e de 
moradias precárias.

A segunda proporção 
mais alta do Estado, de 
25,3%, foi identificada nos 
municípios de Cabedelo 
- com 5,7 mil residências 
em aglomerados subnor-
mais, de um total de 22,8 
mil -, e no Conde, com 2,3 
mil domicílios de 9,1 mil.

 
Situação nas capitais
João Pessoa tem a me-

nor proporção entre as ca-
pitais nordestinas: 12,5% 
das residências estão loca-
lizadas em comunidades, 
o que representa quase 

34 mil domicílios nessas 
áreas. O número total de 
domicílios ocupados em 
João Pessoa, segundo o 
IBGE, é de 271,9 mil.

Mesmo assim, o maior 
aglomerado subnormal da 
Paraíba está localizado na 
capital: a área que leva os 
nomes de Mandacaru, Por-
to de João Tota e Beira Mo-
lhada é formada por cerca 
de 2.600 domicílios.

Segundo levantamen-
to do IBGE, que também 
calculou a distância entre 
esses pontos e as unidades 
de saúde mais próximas, 
com o objetivo de contri-
buir para o enfrentamento 
à covid-19, esse aglome-
rado está, em linha reta, a 
2,02 quilômetros do esta-
belecimento de saúde com 
suporte de observação e 
internação mais próximo 
e a 327 metros do local 
de atenção primária mais 
próximo.

O segundo maior 
aglomerado da Paraíba, o 
Bairro São José, tem 2.052 
lares, e está a 1,01 qui-
lômetro de distância da 
unidade com suporte de 
observação e internação 
mais próxima e a 257,3 
metros do estabelecimen-
to de saúde de atenção 
primária.

Já o aglomerado Pe-
dregal, em Campina Gran-
de, conta com 2.039 re-
sidências e é o terceiro 
maior da Paraíba, situado 
a aproximadamente 817 
metros do local com su-
porte para observação e 
internação e a 237 metros 
daquele de atenção primá-
ria.

O coordenador de 
Geografia e Meio Ambien-
te do IBGE, Cláudio Sten-
ner, observa, contudo, que 

Taxa de comunidades carentes 
da PB é segunda menor do NE

Editoração:Joaquimk IdeãoEdição: Rogéria Araújo

a pesquisa não investigou 
se as unidades de saúde 
próximas de aglomerados 
possuem estrutura para 
atendimentos relaciona-
dos à covid-19. “A grande 
maioria dos aglomerados 
subnormais está próxi-
ma de unidades de saúde. 
Ou seja, o problema não é 
distância das unidades de 
saúde, mas, talvez, a falta 
de estrutura nessas unida-
des. Não sabemos detalhes 
dessas estruturas”, comen-
tou.

Formas de ocupação irregular
Conhecidos em muitos casos como 

comunidade, palafita, favela, invasão, 
grota, baixada ou vila, os aglomerados 
subnormais são formas de ocupação 
irregular de terrenos de propriedade 
alheia, públicos ou privados, para fins 
de habitação em áreas urbanas. Em 
geral, esses locais são caracterizados 
por um padrão urbanístico irregular, 
carência de serviços públicos essenciais 
e localização em áreas que apresentam 
restrições à ocupação.

Para elaborar o levantamento, as 
informações foram cruzadas com o Ca-
dastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde, do Ministério da Saúde, e estão 

disponíveis para consulta em mapas 
interativos, disponibilizados no hotsite, 
elaborado pelo IBGE, com dados de 
apoio ao enfrentamento à pandemia 
causada pelo coronavírus.

“Antecipamos a divulgação desses 
dados para mostrar qual é a situação 
dos aglomerados subnormais em 
municípios e estados, já que nessas 
localidades a população tem maior 
suscetibilidade ao contágio pela doença 
provocada pelo novo coronavírus, devi-
do à grande densidade habitacional”, 
disse o gerente de Regionalização e 
Classificação Territorial do IBGE, Mai-
kon Novaes.

Foto: Arquivo  A União

No Estado, o município de Bayeux tem a maior taxa. Cerca de 33% das 
residências estão localizadas em favelas ou comunidades. Os dados são
referentes aos municípios que têm entre 50 e 100 mil habitantes



Música-biografia 
Durante o período de quarentena, Fuba está preparando um 
áudio biográfico musicado e está juntando material para contar 
a história das Muriçocas do Miramar em livro. Página 11
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Na programação de hoje do projeto virtual da Funesc, 
paraibana Naiara Cavalcanti ministra uma videoaula 
sobre sua experiência na área da caracterização facial

‘Meu Espaço’  
mostra a arte 
da maquiagem

Hoje, o ‘Meu Espaço’ dá 
seguimento à sua terceira se-
mana de exibições, enaltecen-
do a cultura paraibana e ofe-
recendo uma possibilidade 
de entretenimento à popula-
ção que cumpre o isolamento 
em casa.

Com uma programação 
diversa disponibilizada em 
formato de estreia no canal 
oficial do Youtube da Funesc, 
a partir das 17h será possí-
vel conferir as apresentações 
dos artistas Naiara Cavalcan-
ti, Horieby Ribeiro, Palha-
ço Ditinho, Gabriel Lopes  e 
Lucas Dan, respectivamente 
representando as linguagens 
de teatro, artes visuais, circo, 
poesia falada e música. Além 
de entreter, a seleção do pro-
jeto e a programação variada 
pretende exibir inicialmente 
uma oficina.

O formato dos vídeos 
no canal será aproveitando o 
recurso de estreia da plata-
forma, que funciona como a 
transmissão ao vivo, na qual 
os espectadores podem in-
teragir pelo chat do mesmo. 
Após as exibições, o material 
seguirá disponível.

Iniciando no fim de tar-
de de exibições, Naiara Ca-
valcanti apresenta uma vi-
deoaula sobre maquiagem. 
A profissional trabalha com 
maquiagem artística há cerca 
de sete anos, incluindo a arte 
voltada para teatro, música, 
circo e cinema. Ela viu no edi-
tal ‘Meu Espaço’ uma oportu-
nidade de fazer o que gosta e 
de oferecer uma alternativa 
para quem se interessa pela 
área. “É uma aula pensada 

para o período após o isola-
mento, em como o pessoal 
pode utilizar a maquiagem, 
como compartilhar material 
de forma mais higiênica”, ex-
plica. Para ilustrar melhor, 
Naiara se maquia durante a 
explicação, dando dicas como 
armazenamento e auxiliar 
o público na área não só de 
maquiagem artística, mas em 
geral, incluindo sugestões de 
produto para melhores efei-
tos no rosto.

A paraibana, que já mi-
nistrou cursos para maquia-
dores, trabalhou também 
realizando pintura facial em 
crianças e efeitos especiais 
para cinema, além de ma-
quiagem voltada para vide-
oclipes e shows. Naiara já 
havia gravado vídeos nesse 
formato, mas não de maneira 
tão complexa e extensa como 
o que será exibido nesta tar-
de. “Tinha feito para mim, 
para mostrar algo ao cliente, 
no máximo publiquei uma 
parte no Instagram. Mas me-
xendo na câmera nesse nível 
de complexidade – com foco, 
edição, áudio – foi a primeira 
vez e foi um desafio”, comen-
ta, lembrando que o processo 
foi realizado em três dias até 
enviar para o edital.

A experiência, no entan-
to, está sendo positiva, já que 
ela adianta estar gravando 
mais material e pretende se-
guir publicando seu traba-
lho nas redes sociais. “É uma 
possibilidade de continuar na 
minha área, já que não temos 
tantos editais disponíveis e 
não tenho tanto tempo dis-
ponível por também ter que 
conciliar tudo por cuidar da 
minha filha e da casa”, conta a 
maquiadora.

Como espectadora, Naia-
ra Cavalcanti revela estar 
acompanhando as exibições 
do ‘Meu Espaço’ e reforça a 
importância de iniciativas 
deste tipo. “Acredito que aju-
da, não só quem está assis-
tindo, mas ajuda bastante os 
artistas que vivem só da arte, 
para que possamos continuar 
pagando as contas e ter um 
respiro para ir em busca de 
novo de outra oportunidade. 
São muitos os artistas que 
precisam de iniciativas como 
essa”, conclui.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

PrograMação - quarta-FEIra (DIa 20): 

n 17h - Videoaula: maquiagem artística, com Naiara Cavalcanti (Teatro);
n 17h45 - Desenhando com Horieby (Artes visuais);
n 18h - ‘Boxe’ com Rodrigo Soares (Circo);
n 18h15 - ‘Poesia Marginal: o grito de luta e sobrevivência!’, com Comum (Poesia Fa-
lada);
n 18h45 - ‘In-Cômodo’, com Lucas Dan (Música).

Foto: Leonardo Accioly/Divulgação

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Paraibana Naiara Cavalcanti trabalha 
com maquiagem há cerca de sete 
anos, incluindo a arte voltada para 
teatro, música, circo e cinema

Poesia marginal é ferramenta para a denúncia da realidade
Na programação de hoje 

do ‘Meu Espaço’, Gabriel Lo-
pes, também conhecido como 
Comum, apresenta às 18h15 a 
Poesia Marginal: o grito de luta 
e sobrevivência!, uma compila-
ção em 28 minutos de textos 
autorais inéditos.

Vivendo em Campina 
Grande, Gabriel teve influên-
cia dos conterrâneos para 
produzir seu próprio material. 
A poesia marginal, gênero 
que tem crescido por ser um 
manifesto de parte da socieda-
de, foca em críticas utilizando 
temas como racismo, homofo-
bia, machismo e religião. Para 
entender melhor, o artista faz 
uma introdução em seu vídeo 
para explicar mais detalhada-
mente o gênero em si.

“Falo sobre a minha reali-
dade. Normalmente as minhas 
poesias são gritos de denúncia 

que eu e as pessoas próximas 
de mim sofremos. A poesia 
marginal se tornou uma ferra-
menta para a sociedade parar 
e nos ouvir”, justifica. 

Em seus textos, Gabriel 
costuma realizar questiona-
mentos sobre a religião, in-
cluindo sobre a imagem de 
Jesus. “Abordo o fato de ele 
ser um homem negro e pobre 
e relato como é ser negro no 
Brasil. Costumo usar bastante 
a referência de Jesus para ten-
tar provocar o questionamento 
da maior parte da população 
do Brasil, que é cristã. Como 
também já fui protestante, 
tento trazer esses pontos sem-
pre com muito respeito, dia-
logando de uma forma mais 
didática”, revela. 

Com influências de diver-
sas leituras, por ser também 
historiador, Gabriel Lopes tem 

referências de teóricos como 
Karl Marx, Lênin e Angela Da-
vis, das quais costuma aplicar 
em suas vivências. “Acho que 
as leituras nos instigam a abrir 
os olhos e se identificar en-
quanto uma classe que sofre 
opressão, e o que a gente vive 
acaba provando essas teorias. 
A vivência, a realidade concre-
ta, grita mais alto”.

A poesia marginal, como 
explica o paraibano, precisa 
de iniciativas como o ‘Meu 
Espaço’ para alcançar uma 
maior visibilidade. “Ela aborda 
vivências que talvez o público 
não conheça. A literatura com 
linguagem coloquial e os re-
latos são realizados de uma 
maneira que os nossos iguais 
compreendem melhor, e isso 
pode resultar em uma melhor 
compreensão da outra parcela 
da sociedade”, analisa.

Foto: Divulgação

Comum usa a referência religiosa para tentar provocar o questionamento da sociedade

Através do QR Code acima, 
acesse o Youtube da Funesc
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Os mais velhos, como eu, hão de se lembrar do 
que disse aquela jovem atriz brasileira, quando Luis 
Inácio Lula da Silva foi eleito presidente deste país. 
Ela tinha medo do que poderia acontecer com o país, 
que seria governado por um nordestino, de pouca 
educação formal, sem o traquejo social que se espera 
de um presidente da república. Pois é: este homem 
nos governou por oito anos, foi eleito e reeleito e 
nunca nos envergonhou. Pelo contrário! Muitas das 
suas ações foram elogiadas por todos e tornaram-se 
exemplares, mesmo dentro do mundo dito desenvol-
vido. E olha que quem está falando isso não é uma 
petista de carteirinha, não votei em Lula na sua pri-
meira eleição, (estava fora da Paraíba) mas também 
não teria votado no candidato vencedor.  

A moça que tinha medo naquela época, hoje 
é uma senhora, mas não criou juízo. Exerce uma 
função para a qual não se preparou, é secretária 
de Cultura num país rico em cultura e arte, mas 
que ela desconhece. E o mandatário, o chefe des-
se governo, é motivo de chacota dentro e fora do 
país, por suas ações destemperadas. Foi eleito de 
forma escusa, recusando-se a dialogar com o pú-
blico, mentindo, fazendo teatrinho, aplaudido por 
seus filhos e por uma turma de descerebrados, que 
só sabem fazer barulho, buzinar de dentro de seus 
carros. Moleques.

O golpe de misericórdia desse governo foi uma 
pandemia que assolou todo o mundo, mas que, 
aqui, fez maiores danos, inclusive danos morais. O 
capitão que manda no nosso país quer impor um 
remédio para combater o mal, que é pior que o pró-
prio mal. Cientistas são unânimes em afirmar que 
a cloroquina tem poderosos efeitos colaterais, que 
confirmam aquele dito popular: o remédio é pior 
que a doença. Tem suas indicações para outros ma-
les, é verdade, mas nada comprova que tenha indi-
cação para o covid-19, a peste de agora. E tudo isso 
porque, tem ganas de agradar o seu ídolo, o pre-
sidente americano, que num pronunciamento pú-
blico gaguejado lançou a tese de que esse remédio 
curaria o mal. Esse presidente ouviu o que os mé-
dicos tinham a dizer sobre o assunto e não foi em 
frente com sua sugestão. Voltou atrás. Mas o nosso 
insiste na defesa desse remédio. Dois ministros da 
Saúde já caíram por tentar contrariar os desígnios 
do presidente. Muitos ainda vão morrer, se não do 
mal, mas sim do remédio, que é mais venenoso que 
o próprio mal. 

Tenho acompanhado pela TV, a defesa da rea-
lização do Enem. O jovem que nos fala no anúncio, 
porta-voz do Ministério da Educação, defende a 
realização da prova, para que não percamos toda 
uma geração de médicos, enfermeiros, engenhei-
ros, profissionais que, em geral, são lançados no 
mercado de trabalho a cada ano. (Como se uma 
geração inteira fosse comprometida por um úni-
co ano sem Enem!) Claro que haverá perdas se o 
Enem não acontecer este ano, mas eu estou mais 
do lado daqueles jovens que não puderam se pre-
parar para as provas, por não terem tido aulas, 
nem virtuais nem presenciais. Jovens que não dis-
põem de livros, bibliotecas, professores, de inter-
net, de nenhum meio que lhes tire as dúvidas, que 
os instrua ou ensine. Jovens que vivem em favelas, 
sem o menor conforto, privacidade, sem ambiente 
propício à concentração nos estudos. Nesse mundo 
desigual em que vivemos, já era difícil para esses 
jovens, sem o agravamento da situação pela pan-
demia, imaginem agora, quando as dificuldades 
foram multiplicadas exponencialmente.

Diante do quadro político que temos diante de 
nós temo pelo nosso futuro como nação. O terreno 
está arado e fértil para o surgimento de uma guer-
ra civil. Não seria a nossa primeira. Brasileiros 
contra brasileiros, alimentados pelo ódio que foi 
instilado dentro das nossas veias: “As veias aber-
tas da América Latina” ... Disso eu tenho medo.

Só Deus poderá nos salvar! Precisamos acre-
ditar nisso.

Tenho medo

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Foto: Alan Santos/Divulgação

Regina Duarte, secretária especial da Cultura, na cerimônia de posse

Colunista colaboradora

E se a gente estivesse num filme indie? Daqueles 
com casais atrapalhados formados por meninas desas-
tradas e caras desengonçados (a heteronormatividade é 
proposital para o meu exemplo, tá bem?). Juno (2007), 
(500) Dias com Ela (2009), Frances Ha (2012). Esses 
filmes com trilha sonora de muito bom gosto e fotogra-
fia charmosa. Nossos fins de semana em casa dariam o 
mote. Nós deitados na cama cheia de coisas e, no meio 
de tudo, um violão e um ukulele. 

Tem coisa mais hipster do que ukulele? Tem não. 
Tava lá em Ela (2014), isso já é prova suficiente. 

Nesse roteiro, a gente iria cantar e tocar. Risadas 
várias. Uns amassos também. Alguns gatos na cama, 
claro.  Assuntos aleatórios com uma teoria que surgia 
do nada são necessários no enredo. Fofo, né? Esqueça as 
comédias românticas hollywoodianas, com previsíveis 
chegadas no aeroporto no último minuto ou ódio mortal 
transformado em paixão. Ok, elas são essenciais nos mo-
mentos públicos, com aquelas cenas com olhos de bola 
de cristal que se penetram numa distância impossível 
para a minha miopia. 

Mas como todo filme de romance, é necessário tam-
bém um conflito. E é quando penso nesse conflito que 
eu me arrepio toda. Isso porque, do jeito que as coisas 
andam, estamos mais num roteiro pré-apocalíptico. 
Algo que vem antes de Eu Sou A Lenda (2007) ou Ensaio 
Sobre a Cegueira (2008). Todos os elementos – combina-
dos! – estão aqui: uma pandemia global com centenas de 

milhares de mortos, aqui no país, um Governo Federal 
filhote de fascista junto com uma crise política. Por mui-
to menos outros presidentes caíram e me pergunto: qual 
será o ponto de reviravolta desse enredo? 

Estou sendo pessimista. Não posso esquecer daque-
les longas de revolução progressista que contam vitórias 
divisoras de águas. O tom do protesto pode ir de um V de 
Vingança (2005) a um Ghandi (1982). 

Mas agora trancafiados não há muito o que fazer. 
Outrora a gente sonhava no sossego caseiro, um des-
canso de toda a rotina. De repente, o sonho vira angús-
tia. Não mais sentimos falta da nossa cama depois de 
um exaustivo dia de trabalho. Não mais furamos uma 
saída por pura preguiça. Saudades até do pastel com 
caldo de cana, na tendinha na beira da estrada, que tan-
to prometemos fazer valer o rodízio e nunca efetuamos 
o compromisso.

Vida real é isso, eu sei. Mas já deu pra perceber por 
esses e outros textos que sou uma sonhadora invicta.  
Pensando bem, uma boa leva desses filmes “cultszinhos” 
citados não acaba com o final lá muito feliz. O que me faz 
voltar atrás sobre o que eu disse no começo: e se a gente 
estiver num enredo de animação? Mas tem que ser Pixar 
– estou fugindo dos “minions” e “malvados favoritos” há 
um tempo. Pode ser até um curta, já que até neles a tris-
teza é passageira e o “felizes para sempre” vem carrega-
do de uma lição de moral transformadora. 

Não sei. Só sei que isso tudo parece roteiro de filme.

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

‘A Vida Começa’

Série de ficção sobre perspectivas 
do futuro estará disponível on-line

Visões do futuro e vi-
das que se cruzam. A partir 
de amanhã estará disponi-
bilizar em streaming no site 
do Itaú Cultural os quatro 
episódios da série de ficção 
A Vida Começa. Os episódios 
ficam acessíveis para o pú-
blico até 24 de junho.

O fio que liga os capí-
tulos é Jonas (vivido por 
Danilo Grangheia), artista 
que possui o dom da clari-
vidência. No início da saga, 
ele é preso, encerrando 
uma possível incursão no 
mundo da arte. Graças ao 
dom especial de prever o 
futuro, consegue um acor-
do com a polícia para re-
duzir a sua pena em troca 
desse tipo de serviço. Mas 
esse talento amplia a sua 
influência, tornando-o fon-
te de inspiração para quem 
cruza o seu caminho.

Com raiva do mundo, 
da vida e de todos ao seu 
redor, Rafa (Thiago Freitas) 
é o segundo protagonista 
da história. Ele pratica atos 
violentos como um meio 
para satisfazer esses sen-
timentos sem alvo preciso. 
Buscando prestígio, planeja 
matar alguém tecendo um 
plano que fracassa, resul-

Foto: Divulgação

Flávio Porto é um dos protagonistas do seriado, cujos episódios vão ficar acessíveis para o público até o dia 24 de junho

Foto: Divulgação

Ator Joaquin Phoenix dando uma
de hipster com seu ukulele em 
mãos no filme ‘Ela’ (2014)

Parece roteiro de filme

ta na morte de um amigo 
e com ele acuado em um 
interrogatório policial. No 
entanto, Jonas, designado 
para fazer o retrato falado 
dos agressores, enxerga em 
Rafa um futuro diferente.

No capítulo seguinte, 
apesar de ter alcançado 
uma carreira bem-sucedi-
da, Luiza (Luaa Gabanini) 
considera o seu cotidiano 
vazio e sem sentido. Em 
crise, à beira de um surto, 
uma depressão ou uma 
síndrome de pânico, ela sai 
pela cidade em um percur-
so aleatório. Torna-se mais 

um personagem de A Vida 
Começa que cruza com Jo-
nas em seu caminho e vê a 
sua trajetória redesenhada 
em traços que modificam o 
seu rumo. 

Concluindo a série, Sa-
muel (Flávio Porto) desco-
bre que Helena, a mulher 
com quem viveu por 50 
anos, sempre teve aman-
tes. Enraivecido e desespe-
rado, conta com a ajuda de 
Jonas para se reinventar 
e encontrar seu caminho. 
Ele, então, se propõe a se-
duzir uma mulher para 
cada ano que passou com 

a antiga companheira. A 
desforra, no entanto, aca-
ba se tornando uma des-
coberta da vida, do amor e 
do prazer.

Através do QR Code acima, 
acesse o seriado
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Fuba prepara áudio biográfico 

Autor do hino oficial das Mu-
riçocas do Miramar, agremiação 
carnavalesca fundada na cidade de 
João Pessoa, o cantor e compositor 
Fuba está se mantendo bem produ-
tivo, trabalhando em projetos com 
o intuito de aproveitar esse período 
de isolamento social. 

“Nessa quarentena, tenho me 
dedicado a compor, ler e escrever 
bastante. Penso fazer uma biogra-
fia. Estou também fazendo um áu-
dio biográfico musicado, um fato 
que acho ser inédito”, disse. “Penso 
em fazer uma biografia pelo fato de 
tantas coisas acontecerem, de uma 
forma inusitada, na minha vida, 
desde o próprio nascimento. O con-
teúdo da música-biografia está ser-
vindo para puxar as lembranças de 
várias coisas que aconteceram na 
minha vida e, ao mesmo tempo, ser-
vindo de briefing para escrever pro-
priamente o livro”, explicou Fuba.

De acordo com o artista parai-
bano, essa música, que vai ter mais 
de uma hora de duração, não será 
lançada em CD. “É apenas uma for-
ma de contextualizar as lembranças 
para não me perder no tempo e nos 
principais pontos da minha vida”.

Além da produção do áudio 
biográfico, Fuba acrescentou que 
também pretende escrever outro li-
vro, no qual vai contar a história do 
bloco Muriçocas do Miramar, criado 
em 1996 e do qual é um dos funda-
dores. Para isso, ele está recorrendo 
ao seu próprio acervo.

“Estou, aos poucos, separando o 
arquivo do meu material, que está 
espalhado em mais de 20 caixas. 
Estou mexendo no baú e pegando-
material das Muriçocas e da minha 
trajetória”, contou. “Nessas caixas 
existem vários materiais, desde re-
cortes de jornais, fotografias, do-
cumentos, cartazes, fitas cassetes, 
contratos de produção, lembranças 
aleatórias de várias fases da minha 
vida. Desde quando fui mochileiro 

aos tempos atuais. Por ter bastante 
histórias, os amigos vivem cobran-
do isso. Aproveitei a quarentena 
para explorar um pouco esse arqui-
vo e ver no que dá”, relatou.

Por enquanto, ele não pensou 
em títulos para as duas obras. “Isso 
vou deixar para depois. É um pro-
jeto embrionário que ainda está em 
fase de pesquisa e formato”.

Fuba ainda está aproveitando 
esse período de isolamento social para 
se dedicar ao trabalho de criar novas 
canções. “Tenho mais de 800 músicas 
compostas”, revelou. “Tem um pouco 
de tudo. Passa pelo regional, forró, xo-
tes, baião, ciranda, maracatu, cabocli-
nhos, boleros, baladas, canções, mas 
também tem muitos rocks, reggaes, 
além de frevos. As pessoas acham que 
sou apenas um compositor de frevos 
porque foi assim que fiquei sendo 
conhecido por conta das Muriçocas 
e também ter feito hinos para alguns 
blocos daqui de João Pessoa. Mas o 
frevo, talvez, represente apenas 10% 
da minha obra”, confessou.

Música

Esse tal de destino é ardiloso, leva gente boa para 
longe de nossas vidas, algumas vezes põe outras por 
perto, mas é cheio de surpresas; umas boas e outras 
más. Ele é assim.

Aquelas criaturas duvidosas de caráter, pelo menos 
por hoje vou esquecer. Não foram tantas que cruzaram 
meu caminho, mas não darei a elas neste pedaço de pa-
pel o mesmo espaço que ocuparam em minha vida. Hoje, 
se meu dia se transformasse num filme de cowboy, mi-
nha fita só ia ter mocinhos.

Ando nesses dias tirando do meu baú algumas de 
minhas melhores recordações. Tempos que trabalhei em 
Campinas e convivi com gente da melhor cepa. Já disse 
isso aqui na semana que passou. Mas, permitam-me, 
amigos daquelas jornadas, vou retirar dessa arca um su-
venir especial: velho Moge.

Lá no distante ano 2000, às segundas-feiras, dá-
vamos “apenas” dezessete aulas (seis pela manhã, seis 
à tarde e cinco à noite). Hoje não sei se hoje aguentaria 
esse tranco. Depois, sempre no mesmo restaurante, a 
picanha ou outro regalo aos nossos estômagos, sanchos 
àquela hora. O melhor era o chope, tirado à temperatura 
ideal e o colarinho na medida. Sempre eu, Moge e o Paulo. 
Eu de matemática e os dois de física. 

Nessas horas, o velho Moge gostava de discorrer 
acerca de sua maior habilidade: a pescaria. Para quem 
não é afeito a essa atividade, que fique sabendo: está 
aí uma coisa que exige talento, habilidade e sorte, mui-
ta sorte. E o japonês (segundo ele próprio), esbanjava 
esses atributos.

Vez ou outra, ainda posta no feicebuque uma foto 
sua, exibindo um peixe desse tamanhão. Precisam ver 
só o tamanho do bruto (estou falando do peixe). Más lín-
guas – é o que não faltam nesse mundão de Deus – afir-
mam que o bicho é de borracha. Para desfazer o fuxico, 
Moge postou um vídeo com o danado do peixe se deba-
tendo em suas mãos, mostrando que o fruto de suas ha-
bilidades estava vivinho da silva. Outras línguas, tão más 
quanto aquelas primeiras, talvez mais, dizem que Moge 
é muito habilidoso e colocou dentro do emborrachado 
um motorzinho que quando acionado simula contorções 
para ludibriar os manés que acreditam nas bravatas do 
japonês. Protesto! Moge seria capaz incapaz de uma in-
vencionice desse quilate. Tudo o que ele mostra ou diz eu 
acredito. Vou acreditar sempre. Pelo menos vou tentar. 
Até que surgiu a história de um bagre dinamarquês. Sa-
biam que existe bagre dinamarquês? Se o meu querido 
japonês disse que tem é porque tem, e pronto!

Pois o que vou contar ocorreu num pesqueiro lá em 
Franca (na Franca do Imperador, como dizem os de lá). 
Moge soube que no pesqueiro havia esse tal bagre, bem 
maior do que os daqui. O bagre dinamarquês, segundo 
o pescador em questão, além de bem grandão assobia. 
Incrível, mas é assim. Quando fora d’água faz beicinho e 
assobia como um doido. Pois Moge pescou um belo exem-
plar. Resolveu levar o bichão para casa. Por quê? Que tra-
balhão. Tirar da água já foi um sufoco. Uns cinco quilos de 
braveza. Pegar o bicho e pôr no carro foi uma luta. Todo 
mundo sabe, bagre fora d’água demora a morrer. E bagre 
dinamarquês, então? Enfim, colocou o malcriado no por-
ta-malas. Duas vezes, no caminho de casa, teve que parar 
no acostamento pensando que o pneu havia furado. Foi 
ver o que era aquele chiado, nada! Era o beiçudo assobian-
do. Mas, com a proteção generosa de São Pedro que acode 
os pescadores e os mentirosos, chegou em casa. 

Encheu o tanque da lavanderia de água, colocou o 
bagre dentro. Porque fez isso nem consigo imaginar. 
Será que queria criar o coitado? Sinceramente, não sei. O 
fato é que o japonês foi jantar e tão cansado estava, que 
depois aplacar a fome foi tirar uma soneca no sofá da sala 
e pegou sono pesado e só acordou no dia seguinte.

Ao se levantar, lembrou do bicho e foi até a lavande-
ria ver como a criatura estava. Cadê o bicho? Não estava 
mais no tanque. A mulher disse que não sabia. Procura 
daqui, procura dali, até que resolveu dar uma busca pelo 
quintal. Aí escutou:

– Fiu. Fiu, Fiu...
Foi ver e lá estava o bruto se esbaldando na horta 

que o japonês tratava com tanto zelo num cantinho en-
solarado do quintal. 

Foi só desta vez que duvidei de Moge.
– Mas Moge, bagre sair sozinho do tanque, ficar fora 

d’água todo esse tempão e não morrer, depois comer be-
terraba, rabanete e assobiar para você. Vai me descul-
pando, mas bagre não faz isso.

– Bagre brasileiro não faz porque sabe como bra-
sileiro é, mas bagre dinamarquês... Já viu algum bagre 
da Dinamarca? 

– Não! – realmente, nunca soube que na gelada 
Dinamarca houvesse essa qualidade de peixe. Mas, se 
Moge disse... 

Meu velho
pescador

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Passeio virtual

Casa de Portinari comemora a 18a 
Semana Nacional de Museus com ‘lives’

O Museu Casa de Por-
tinari em Brodowski (SP) 
está com uma programa-
ção virtual para comemo-
rar a 18ª Semana Nacional 
de Museus.

Hoje e amanhã haverá 
homenagens a parceiros 
do museu no projeto Sen-
tidos, que valoriza o poten-
cial do público deficiente. 
As lives podem ser acom-
panhadas pelo Instagram 
(@ museucasadeportina-
ri) e Facebook (/museuca-
sadeportinari) da página 
do museu, onde serão in-
formados os horários.

Já na sexta-feira, as 
transmissões ao vivo serão  
sobre o projeto Travessias, 
que estimula vínculos co-
munitários, familiares e 
as referências culturais de 
crianças e jovens em vul-
nerabilidade social.

No sábado acontecerá 
uma palestra com a artista 
Andreia Mariano sobre a 
rotina de artesãos e pinto-
res na quarentena.

Dentre as outras atra-
ções do museu que são 
gratuitas, está o tour 360° 
pelas dependências do 

espaço. Na visita virtual 
é possível explorar o ate-
liê do artista, a sala com 
os objetos utilizados pela 
família, os quartos, a cozi-
nha, o jardim, a capela e 
também os afrescos que 
permeiam as paredes de 
todo o equipamento.

Além do tour, há outros 
passatempos, a exemplo do 
jogo da memória, quebra-

cabeça e caça-palavras com 
o tema da Capela da Nonna, 
local pintado por Cândido 
Portinari para a avó dele, 
Pellegrina. Já no jogo Brin-
que de Desenhar, o visitan-
te virtual pode pintar e des-
cobrir mais sobre a história 
da arte e conhecer obras de 
pintores como Van Gogh, 
Renoir e Monet, dentre ou-
tros artistas famosos.

Localizada em Brodowski, no interior de SP, instituição tem tour de 360 graus que permite ‘viajar’ pelas suas dependências

Foto: Divulgação

Além da música-biografia, artista 
está juntando material para fazer 
um livro sobre a trajetória do bloco 
Muriçocas do Miramar

Através do QR Code acima, 
acesse o site do museu



Agendamento para retirar carros apreendidos que estão no pátio do órgão pode agora ser feito pela internet

Detran lança serviço on-line 
para liberação de veículos

O Departamento Es-
tadual de Trânsito (De-
tran-PB) lançou ontem um 
novo serviço on-line, bene-
ficiando os usuários que se 
encontram sem atendimen-
to presencial, em razão da 
pandemia do coronavírus. 
Trata-se do Agendamento 
de Serviço, que será feito 
exclusivamente pelo site 
www.detran.pb.gov.br, com 
a finalidade de possibilitar a 
liberação de veículos apre-
endidos que se encontram 
no pátio da sede do órgão, 
em Mangabeira.

A retirada desses veí-
culos apreendidos durante 
a pandemia do coronavírus 
será possível após portaria 
assinada pelo superinten-
dente Agamenon Vieira, pu-
blicada ontem (19), no Diá-
rio Oficial do Estado.

A Portaria 122/2020 
levou em consideração o 
número crescente de ve-
ículos que estão sendo 
apreendidos e removidos 
para o pátio da sede do 
Detran-PB e que não estão 
sendo retirados em virtude 
da suspensão de parte dos 
serviços prestados pelo ór-
gão, “causando acúmulo de 
veículos desde os primeiros 
dias da quarentena estabe-
lecida legalmente”.

Segundo a portaria, “fi-
cam definidas como de im-
periosa necessidade ao ser-
viço público as atividades 
desempenhadas pelos ser-
vidores do Detran-PB que 

possibilitem a liberação e 
retirada de veículos apreen-
didos e recolhidos em seus 
pátios por seus legítimos 
proprietários”.  Eles serão 
atendidos após o agenda-
mento on-line, mediante a 
apresentação de documen-
tação relativa à propriedade 
e à regularidade do veículo, 
“para a garantia da legalida-
de e segurança no procedi-
mento”.

Por meio do agenda-
mento, o órgão atenderá até 
15 usuários por dia, de se-
gunda à sexta-feira, das 8h 
às 12h, exclusivamente para 
os serviços de liberação de 
veículos.

Passo a passo
O ícone “Agendamento 

de Serviços”, no site do De-
tran-PB, leva até a tela ini-
cial. Nela, clicar em “Agen-
dar Serviço” e em seguida 
“Liberação de Veículo”. Daí 
o sistema apresenta os do-
cumentos necessários para 
o atendimento, como dados 
pessoais do condutor e do 
veículo. Em seguida desta-
ca o local (sede) e solicita a 
data e o horário do atendi-
mento. Após o usuário con-
ferir os dados expostos na 
tela, deve clicar em “Confir-
mar”, para efetivar o agen-
damento.

Nesse passo, o sistema 
mostra uma tela de con-
firmação e gera um pro-
tocolo; o usuário clica em 
“Imprimir”. Esse documen-
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to, impresso ou no forma-
to digital, deve ser levado 
ao Detran pelo usuário, no 
momento em que ele for 
atendido para liberar seu 
veículo. Sem esse protocolo 
o atendimento não será pos-
sível. Também será obriga-
tório o uso de máscara.

Caso aconteça algum im-
previsto que impossibilite o 
comparecimento, o sistema 
vai permitir que o usuário 
cancele o agendamento e re-
marque para outra data. Para 
isso, é só voltar à tela inicial. 

Também se não conseguiu sal-
var o protocolo para imprimir, 
nessa mesma tela inicial clica 
em “Consultar Agendamento”, 
a fim de exibir os dados do 
protocolo e “Imprimir”.

Documentos
Feito o agendamento, o 

proprietário do veículo apre-
endido deverá comparecer 
à sede do Detran-PB até as 
10h do dia marcado, muni-
do dos seguintes documen-
tos: Guia impressa de agen-
damento com data válida; 

Comprovantes de quitação 
dos débitos; Cópia legível 
da CNH, RG e CPF, além de 
procuração original com re-
conhecimento de firma por 
autenticidade e averbação 
(quando do reconhecimento 
de firma em outro estados), 
caso seja procurador.

Para evitar aglomera-
ções, seguindo o protocolo 
exigido em função da pande-
mia, somente o proprietário 
(ou pessoa habilitada) ou 
procurador terá acesso ao 
pátio. Caso o veículo neces-

site de algum equipamento 
de segurança obrigatório, 
que possa ser instalado de 
maneira simples, essa ins-
talação poderá ser autoriza-
da. Caso contrário, não será 
liberado e o usuário deverá 
aguardar a normalização do 
atendimento definitivo, para 
fazer um novo agendamen-
to. E se o veículo tiver algum 
débito pendente, será gera-
da a guia para pagamento e 
o usuário deverá fazer um 
novo agendamento, retor-
nando com a guia paga.

Atendimento suspenso
Seguindo as deliberações do Decreto nº 

40.242/2020, editado pelo Governo do Estado 
da Paraíba, o Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) expediu nova portaria, prorrogando 
a suspensão do atendimento presencial nas 
dependências do órgão até o dia 31 de maio. 
A Portaria nº 121/2020 foi publicada no Diário 
Oficial de ontem (19).

De acordo com o novo documento, conti-
nuam suspensas a abertura de novos processos 
de Carteira de Habilitação (CNH); a avaliação 
de candidatos pela Junta Médica Especial; as 
atividades das Bancas Examinadoras de avalia-
ção de condutores; a avaliação médica e psico-
lógica; as aulas teóricas e práticas ministradas 
presencialmente pelos Centros de Formação de 
Condutores (CFCs) credenciados pelo órgão, 
bem como as ações presenciais da Coordenação 
de Educação de Trânsito.

A Portaria nº 121/2020 prorroga os efeitos 
das anteriores, que recomendou aos usuários 
utilizar os serviços eletrônicos disponíveis no site 
detran.pb.gov.br. “Os serviços eletrônicos dispo-
nibilizados pelo órgão não serão, em hipótese 
alguma, realizados na forma presencial”.

Por meio do site e de aplicativo, os serviços 
online são:

1- Impressão da guia para pagamento de 
boleto de licenciamento anual;

2 - Consulta de processo do veículo;
3 - Ingresso com recurso de multa;
4 - Parcelamento de multas e licenciamen-

to em atraso, por empresas credenciadas ao 
Detran-PB;

5 - Emissão e impressão do CRLV Digital (por 
meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito);

6 - E agendamento para liberação de veí-
culos.

 Entre outros pontos, a nova portaria da 
direção do Detran-PB levou em consideração 
as deliberações nº 185 e nº 186, do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), “dispondo so-
bre a ampliação e a interrupção de prazos e de 
procedimentos afetos aos órgãos e entidades 
do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades 
públicas e privadas prestadoras de serviços re-
lacionados ao trânsito”.

LBV fará processo seletivo para uma 
vaga de assistente social na capital 

A Legião da Boa Vontade 
– LBV, com sede no bairro de 
Jaguaribe, em João Pessoa, 
promove processo seletivo 
para uma vaga de assisten-

te social que atuará em seu 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
desenvolvido pela entidade 
em João Pessoa. Serão 30 

horas semanais de carga ho-
rária, mais benefícios como 
vale transporte, refeição no 
local e regime de contrata-
ção CLT (carteira assinada). 

Os interessados devem en-
viar currículo até o dia 25 de 
maio para o e-mail: anaap@
lbv.org.br, com o título ‘Vaga 
Assistente Social”.

A Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência 
e Tecnologia (SEECT-PB) 
lançou na última segunda-
feira (18), o site oficial do 
Programa Primeira Chance. 
No endereço primeirachan-
ce.seect.pb.gov.br os alunos 
dos cursos técnicos e da 3ª 
série do Ensino Médio da 
Rede Estadual de Ensino 
poderão se cadastrar no 
Banco de Talentos do pro-
grama, no qual terão acesso 
a 450 vagas de estágio em 
empresas, órgãos públicos 
e nas próprias escolas. As 
inscrições começaram on-
tem (19) e seguem até o dia 
5 de junho.

 De acordo com Rayssa 
Ferreira Alencar, coordena-
dora do Programa Primeira 
Chance, as vagas serão defi-
nidas em três modalidades. 
“Ao todo serão 450 opor-

tunidades para os alunos, 
sendo 350 para estágios 
externos e 50 para práti-
cas profissionais dentro 
das próprias escolas. Além 
disso, serão oferecidas 50 
vagas de estágio em parce-
ria com o Centro de Opera-
ções Integradas da Polícia 
(Ciop) e o Instituto de Po-
lícia Científica (IPC)”, expli-
cou a coordenadora.

 Calendário
A partir do dia 1º de 

junho, serão lançados edi-
tais para que as empresas 
interessadas em receber 
alunos da Rede Estadual 
de Ensino possam se ca-
dastrar. Segundo a coor-
denadora Rayssa Ferreira 
Alencar, todos os processos 
devem acontecer de manei-
ra remota. 

 “Após o lançamento 

oficial do site com o Banco 
de Talentos, as inscrições 
serão iniciadas no dia se-
guinte e seguem até o dia 
5 de junho. No dia 1º de ju-
nho, vamos divulgar os edi-
tais do programa junto às 
empresas. Todo esse pro-
cesso será feito on-line. Em 
seguida, em julho, aconte-
cerão as entrevistas com os 
alunos. E, se tudo der certo, 
em setembro eles já devem 
estar trabalhando”, disse 
Rayssa.

 
Primeira Chance
Criado em abril de 

2019, o Programa Esta-
dual Primeira Chance visa 
o incentivo à primeira for-
mação profissional de estu-
dantes e egressos da Rede 
Estadual. O programa tam-
bém faz articulações entre 
a formação acadêmica e 

formação profissional para 
estimular a integração dos 
estudantes ao mercado de 
trabalho, considerando a 
teoria e prática no proces-
so formativo educacional e 
profissional.

 Em 2019 foram 230 
vagas, sendo 100 para prá-
ticas profissionais e 130 
para estágios externos nas 
áreas de hospitalidade e 
lazer, têxtil e empreende-
dorismo, com 44 empresas 
participantes em todo o Es-
tado.

Primeira Chance anuncia Banco de 
Talentos com 450 vagas de estágio

A partir do dia 1º de 
junho, serão lançados 

editais para que as 
empresas interessadas 
possam se cadastrar

O Detran-PB expediu nova portaria, ontem, prorrogando a suspensão do atendimento presencial nas dependências do órgão até o dia 31 deste mês 

Foto: Secom/PB
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Prestígio em queda
Com a entrega de uma diretoria do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação para o Centrão, o presidente 
Bolsonaro enfraquece ministro da Educação.  Página 14 Fo
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O Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB) julga hoje procedi-
mentos investigatórios criminais 
contra cinco prefeitos, entre eles 
o do município de Bayeux, Berg 
Lima (sem partido). O gestor 
vem sofrendo frequentes ações 
contra seu mandato desde 2017, 
quando foi alvo de uma operação 
realizada pelo Grupo de Atuação 
Especial contra o Crime Organi-
zado (Gaeco) do Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB) e pela 
Polícia Civil, por suposto recebi-
mento de propina.

Na época, Berg foi preso em 
flagrante e afastado do cargo, 
retornando ao exercício das fun-
ções de prefeito em dezembro 
de 2018. Na pauta de hoje, o ple-
no do TJPB vai julgar uma ação 
que tem como noticiados, além 
de Berg, mais outras 20 pessoas. 
A relatoria é do desembargador 
Joás de Brito.

Assim como no caso do 
prefeito de Bayeux, o Judiciário 
paraibano ainda aprecia proce-
dimentos investigatórios crimi-
nais contra os prefeitos dos mu-
nicípios de Curral Velho, Joaquim 
Alves Barbosa Filho (PSDB); 
Sobrado, George José Porciún-
cula Pereira Coelho (PSB); Bom 
Jesus, Roberto Bandeira de Melo 
Barbosa (Progressistas); e Pi-
timbu, Leonardo José Barbalho 
Carneiro (PSD).

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com Ação Parlamentar

Ato renovado
A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) 
prorrogou a suspensão das atividades le-
gislativas presenciais até o dia 31 de maio, 
por conta da pandemia do coronavírus (co-
vid-19). A renovação do ato atende às reco-
mendações da Organização Mundial da Saú-
de (OMS) para a prevenção da pandemia. 
As sessões ordinárias, as atividades legis-
lativas relativas às comissões permanentes 
e temporárias e das frentes parlamentares 
permanecerão em pleno funcionamento 
por meio do Sistema de Deliberação Remo-
ta (SRD), de forma online.

Procedimentos licitatórios
Após referendo de medidas cautelares, a 
1ª Câmara do Tribunal de Contas da Pa-
raíba (TCE-PB) manteve suspensos, por 
unanimidade em sessão por videocon-
ferência, procedimentos licitatórios de 
quatro prefeituras: Manaíra (construção 
de barragem), Mataraca (aquisição de 
material de construção), Curral de Cima 
(consultoria técnica previdenciária ) e Ca-
cimba de Dentro (pavimentação de ruas). 
Os certames foram suspensos em decisões 
cautelares expedidas pelo conselheiro Fer-
nando Rodrigues Catão e pelo conselheiro 
substituto Renato Sérgio Santiago Melo.

Plano Diretor
A Comissão de Constituição, Justiça, Reda-
ção e Legislação Participativa (CCJ) da Câ-
mara Municipal de João Pessoa (CMJP) se 
reuniu, remotamente, na manhã do último 
dia 15, e aprovou parecer ao Projeto de Lei 
Complementar 59/2020. A norma modifi-
ca o Plano Diretor do Município (Lei Com-
plementar 3/1992) e a Lei 7.091/1995, 
alterando e ampliando o escopo do Fundo 
de Urbanização (Fundurb), além de ade-
quá-lo ao Estatuto das Cidades, legislação 
nacional.

Livro na Itália
Foi publicado na Itália o novo livro (‘Di-
reito Internacional e Comparado da Arte’) 
do procurador Marcílio Franca, do Minis-
tério Público de Contas da Paraíba e chefe 
da Força-Tarefa do Patrimônio Cultural do 
MPC. Com 253 páginas, também em forma-
to digital, a obra é escrita em parceria com 
dois italianos, os professores Geo Magri e 
Domenico diMicco, da Faculdade de Direi-
to da Universidade de Torino, e conta com 
prefácio de Tomaso Montanari, um dos 
maiores historiadores de arte da Europa.

Funcionamento dos órgãos
A edição eletrônica do Diário da Justiça da 
sexta-feira (15) publicou o Ato Normativo 
Conjunto 006/2020 do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba (TJPB), Corregedoria Geral 
de Justiça, Procuradoria Geral da Justiça, 
Defensoria Pública e Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-PB), prorrogando, até 
o dia 31 de maio, a vigência dos atos que 
disciplinam o funcionamento dos órgãos 
da Justiça no período das medidas tempo-
rárias de prevenção ao contágio pelo novo 
coronavírus (covid-19).

Notas & Fatos

Justiça & Adjacências

Também constam na pauta 
do tribunal os julgamentos de 
Ações Diretas de Inconstitucio-
nalidade (ADIs), ajuizadas con-
tra os representantes dos mu-
nicípios de Guarabira, Quixaba, 
Catolé do Rocha, Emas, Gurjão, 
Coxixola, Santa Rita e Puxinanã. 
Do mesmo modo, o Legislati-
vo paraibano está na lista de 
julgamentos com ADIs contra 
as Câmaras Municipais de João 
Pessoa, Patos, Catingueira, Nova 
Olinda, além de uma ação em 
que a requerida é a Assembleia 

Legislativa do Estado da Paraíba 
(ALPB).

A reunião do pleno ocorre a 
partir das 9h, sendo a sexta ses-
são ordinária judicial realizada 
por meio de videoconferência, 
desde que tiveram início os de-
cretos de isolamento social em 
virtude da pandemia de coronaví-
rus (covid-19). Na oportunidade, 
serão apreciados 37 recursos, dos 
quais 29 são processos judiciais 
eletrônicos e sete ações físicas.

A sessão será presidida pelo 
desembargador e presidente do 

TJPB Márcio Murilo da Cunha Ra-
mos. Também devem participar 
dos julgamentos os desembarga-
dores Luiz Sílvio Ramalho Júnior, 
Abraham Lincoln da Cunha Ra-
mos, Fátima Bezerra Cavalcanti, 
Saulo Benevides, Marcos Caval-
canti, Joás de Brito Pereira Filho, 
Romero Marcelo, João Benedito 
da Silva, João Alves da Silva, Fred 
Coutinho, José Ricardo Porto, 
Maria das Graças Morais Guedes, 
Leandro dos Santos, José Aurélio, 
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho 
e Ricardo Vital de Almeida.
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Sessão do pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba acontece a partir das 9h de hoje e será realizada por videoconferência

Cultura popular
A Prefeitura de João Pessoa (PMJP), por 
meio da Fundação Cultural (Funjope), 
entregou ontem 130 cestas básicas aos 
grupos de cultura popular, abrangendo 
também os músicos de forró pé de serra e 
artistas de teatro e circo. As cestas foram 
entregues de casa em casa, para evitar 
aglomeração e obedecer aos critérios de 
prevenção à covid-19. A entrega ocorreu 
em 34 bairros da capital, beneficiando ar-
tistas cadastrados na Funjope.

Pelas Prefeituras

Entre os gestores alvos de procedimentos investigatórios está o prefeito de Bayeux, Berg Lima, que corre risco de afastamento

Cinco prefeitos serão julgados 
hoje pelo Tribunal de Justiça

O Tribunal de Contas do Es-
tado da Paraíba (TCE-PB) ,atua-
lizou sua cartilha acerca das 
regras de final de mandato para 
os prefeitos e demais agentes 
públicos. A publicação pode ser 
acessada no portal do TCE (tce.
pb.gov.br) e refere-se às eleições 
municipais de 2020, alertando 
aos gestores acerca das proibi-
ções a serem observadas no pe-
ríodo eleitoral.

O documento detalha que 
no último ano de mandato im-
põem-se restrições com vistas 
a evitar o mau uso de recursos 
públicos em proveito próprio 
ou de terceiros, em detrimento 
do interesse da coletividade. 
Agente público é todo aquele 
que exerce, ainda que transi-
toriamente ou sem remune-
ração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou 
qualquer outra forma de in-
vestidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função nos 
órgãos ou entidades da admi-
nistração pública direta, indi-
reta ou fundacional.

Sendo assim, observa-se 
que a legislação contábil e fi-
nanceira vigente relaciona uma 
série de limitações a ação dos 
gestores públicos em seu últi-
mo ano de mandato, combinada 
com as condutas vedadas aos 
agentes públicos em campanhas 
eleitorais, conforme previsto na 
Lei Eleitoral 9.504/97, nos seus 
artigos 73 a 78.

Verifica-se a abrangência 
das vedações, quanto aos pra-

zos, razão pela qual é recomen-
dável ao agente público que, 
antes de praticar qualquer ato 
de cessão ou uso de bens ou 
serviços públicos, certifique-se 
de não estar incorrendo nas ve-
dações tratadas no decorrer de 
todo o ano eleitoral.

A Lei Eleitoral insere en-
tre as vedações sem prazos ex-
pressamente definidos o ato de 
ceder ou usar, em benefício de 
candidato, partido político ou 
coligação, bens móveis ou imó-
veis pertencentes à administra-
ção, ressalvada a realização de 
convenção partidária. Também, 
usar materiais ou serviços cus-
teados pelos governos ou Casas 
Legislativas que excedam as 
prerrogativas consignadas nos 
regimentos e normas dos ór-
gãos que integram, ou usar os 
serviços de qualquer servidor 
ou empregado público do Poder 
Executivo para comitês de cam-
panha eleitoral durante o horá-
rio de expediente normal.

A Cartilha aponta ainda a 
proibição acerca da distribui-
ção gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da admi-
nistração pública, com exceção 
para as situações de calamidade 
pública, estado de emergência 
ou programas sociais autori-
zados em lei e já em execução 
orçamentária no exercício an-
terior. Esses programas não po-
derão ser executados nos anos 
eleitorais por entidade nominal-
mente vinculada ao candidato 
ou por essa mantida.

TCE atualiza cartilha 
que orienta gestores

Os deputados paraibanos 
que lideram bancadas na Câ-
mara Federal receberam uma 
cobrança pública inusitada 
feita pela cantora Anitta por 
meio de uma live em suas re-
des sociais. Efraim Filho (De-
mocratas), Aguinaldo Ribeiro 
(Progressistas) e Wellington 
Roberto (Republicanos) fo-
ram marcados na publicação 
para se posicionarem sobre o 
Projeto de Lei (PL 2633/20), 
que trata da regulariza-
ção fundiária de imóveis da 
União, incluindo assentamen-
tos, e que deve entrar hoje na 
pauta de votação.

O texto, de autoria do 
deputado Zé Silva (Solidarie-
dade-MG), substitui a medida 
provisória 910/19, assinada 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) em dezem-
bro de 2019, que perdeu a 
validade ontem por falta de 
acordo entre os parlamenta-
res. A matéria determina que 
as regras para a regulariza-
ção serão aplicadas a áreas 
com até seis módulos fiscais 
e ocupadas até julho de 2008. 
O módulo fiscal é uma unida-
de fixada para cada município 
pelo Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária 
(Incra), que varia de cinco a 
110 hectares.

“Por que, em vez de ten-
tar legalizar terras que já fo-
ram alvo de desmatamento, 
não aumentar a fiscalização. 

Por que não debater isso?”, 
questionou a artista duran-
te a live. Ela ainda recomen-
dou aos seguidores buscar os 
parlamentares marcados na 
publicação para pedir escla-
recimentos sobre o voto a ser 
proferido durante a sessão. “É 
muito importante a mobiliza-
ção do povo, porque somos 
nós que votamos. Por isso é 
importante anotar o nome 
dos deputados que vão contra 
aquilo que a gente acredita, 
porque precisarão de nós na 
próxima eleição”, alertou.

Já o autor do projeto de-
fende que o projeto vai per-
mitir uma vistoria por meio 
do sensoriamento remoto. 
“No início dos anos de 1990, 
o Incra chegou a ter quase 
dez mil funcionários e hoje 
tem apenas 30% desses pro-
fissionais. O sensoriamento 
remoto vai permitir ao Incra 
cumprir seu papel com cele-
ridade”, disse, em entrevista 
a veículos de comunicação 
após a apresentação da ma-
téria na Câmara Federal.

A expectativa agora é 
saber se a mobilização vai 
conseguir o mesmo feito que 
obteve com a MP 910, ape-
lidada de “MP da Grilagem” 
pela oposição. Nessa maté-
ria, o Ministério Público Fe-
deral (MPF) concluiu que a 
medida permitia extensão 
de benefícios de programas 
sociais a grileiros de grandes 
áreas públicas, além de facili-
tar o desmatamento ilegal na 
Amazônia.

Cantora “cobra votos” de 
deputados paraibanos
Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com
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Com a entrada do Centrão no 
MEC, Weintraub perde força
Ministro da Educação bateu de frente com Bolsonaro ao questionar a nomeação de indicados pela “velha política”

Da Agência Estado

A ministra Rosa Weber, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), determinou ajus-
tes no acordo de delação 
premiada do empresário 
Eike Batista antes de vali-
dar. Em decisão do dia 7 de 
maio, a ministra devolveu o 
processo para que a defesa 

do empresário e a Procura-
doria Geral da República, 
se quiserem, reformulem 
alguns pontos previstos na 
colaboração.

O acordo de delação 
premiada está sob sigilo, 
tem 32 cláusulas e 18 ane-
xos, que trazem depoimen-
tos e documentos que foram 
apresentados como provas 

por Eike. Foi acertado o pa-
gamento de mais de R$ 800 
milhões de multa. O caso 
está no Supremo porque o 
empresário citou pessoas 
com foro privilegiado na 
Corte. Esse foi o primeiro 
acordo fechado na gestão do 
procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras.

Entre os pontos que de-

vem sofrer ajustes, segundo 
a ministra, estão a fixação 
prévia de onde o colabora-
dor iria cumprir pena pelos 
crimes cometidos, a falta de 
detalhes sobre a destinação 
de parte da multa voltada 
para o combate ao corona-
vírus e ausência de docu-
mentos que comprovem o 
patrimônio.

Rosa Weber rejeita delação de Eike

Corte de financiamento

Trump cobra à OMS 
“trabalho melhor”
Gabriel Bueno
Da Agência Estado

O presidente dos 
Estados Unidos, Donald 
Trump, voltou a criticar 
a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), nessa 
terça-feira, 19. Questio-
nado por repórteres, ele 
cobrou que a entidade 
“faça um trabalho me-
lhor e seja mais justa 
com os países”, inclusive 
com os EUA.

O governo america-
no enviou carta nesta se-
mana à OMS, ameaçando 
cortar o financiamento 
para a entidade de modo 
permanente e acusando
-a de não ser indepen-
dente da China.

Trump também re-

petiu nessa terça que 
espera uma retomada 
econômica nos EUA, a 
partir do quarto trimes-
tre sobretudo, acres-
centando que o terceiro 
trimestre deste ano se-
ria “de transição”.

Ele mostrou otimis-
mo sobre as chances de 
a retomada econômica 
ser bem-sucedida, ci-
tando que o número de 
casos de coronavírus 
na Flórida e na Geórgia 
tem recuado.

Além disso, infor-
mou que há diálogo 
com o governo do Ca-
nadá para programar 
a retomada gradual da 
normalidade na fron-
teira comum, mas sem 
citar prazos.

Ao entregar para o Cen-
trão uma diretoria do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), órgão 
com orçamento previsto para 
este ano de R$ 29,4 bilhões, o 
presidente Jair Bolsonaro deu 
sinal claro do enfraquecimen-
to do ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, um dos 
pilares da chamada ala ideo-
lógica do seu governo. A ava-
liação foi feita por aliados do 
próprio ministro, que o veem 
no momento mais frágil des-
de que assumiu o posto, em 
abril do ano passado, mesmo 
tendo o apoio dos filhos do 
presidente.

Desta vez, porém, We-
intraub bateu de frente com 
Bolsonaro ao questionar a 
nomeação de indicados pela 
“velha política”. Contrariado, o 
ministro da Educação, segun-
do interlocutores, foi reclamar 
com o presidente por retomar 
a prática do “toma lá, dá cá”, no 
qual o governo distribui car-
gos em troca de votos no Con-
gresso. Mas teve que “engolir 
seco”. O presidente se irritou 
com o subordinado, inclusive 
o acusando de ter vazado in-
formações sobre a negociação.

Sob pressão de aliados e 
após sofrer sucessivas derro-
tas políticas, Bolsonaro pas-
sou nas últimas semanas a 
distribuir cargos a políticos do 

Centrão para evitar um possí-
vel processo de impeachment. 
Progressistas e Republicanos 
já haviam sido contemplados 
com cargos.

Na segunda-feira (18), a 
diretoria de Ações Educacio-
nais do FNDE, uma das mais 
importantes do órgão, foi en-
tregue ao PL, sigla do ex-depu-
tado Valdemar da Costa Neto, 
condenado no Mensalão. Ga-
righam Amarante Pinto, ex-as-
sessor do gabinete do partido 
na Câmara, vai ocupar o posto.

Weintraub delegou ao 
seu secretário executivo, An-
tonio Vogel, assinar o ato de 

nomeação no Diário Oficial da 
União. Procurado, o MEC não 
esclareceu o motivo. A expec-
tativa é de que nos próximos 
dias a presidência do FNDE 
seja entregue a um nome in-
dicado pelo Progressistas, do 
senador Ciro Nogueira (PI). Há 
ainda promessa de uma chefia 
no órgão ao Republicanos, do 
deputado Marcos Pereira (SP). 
Os dois políticos são alvo da 
Lava Jato e já ganharam cargos 
no governo.

Programas 
O Fundo Nacional de De-

senvolvimento da Educação 

(FNDE) é uma autarquia fe-
deral vinculada ao Ministério 
da Educação (MEC). O órgão 
é responsável pela execução 
da maioria das ações e pro-
gramas voltados para edu-
cação básica no país, como a 
alimentação, transporte es-
colar, compra e distribuição 
de livros didáticos. Atua tam-
bém nas áreas de educação 
profissional, tecnológica e no 
Ensino Superior, sendo o res-
ponsável pelo programa de 
financiamento estudantil do 
Governo Federal, o Fies. As 
informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo.

Vacância de cargo

Após saída de Teich, Bolsonaro recebe 
“currículos” para Ministério da Saúde
Mateus Vargas e 
Jussara Soares
Da Agência Estado

Em plena pandemia 
da covid-19 e após mais 
de 16 mil mortos pela 
doença, o presidente Jair 
Bolsonaro tem recebido 
sugestões de médicos, 
militares, deputados e até 
um youtuber para assu-
mir o cargo de ministro da 
Saúde. O presidente, por 
sua vez, tem dito a inter-
locutores que pode levar 
algumas semanas para a 
escolha do sucessor de 
Nelson Teich, que se demi-
tiu na sexta-feira (15).

Bolsonaro quer evi-
tar o desgaste de uma 
nova demissão ao colo-
car no cargo alguém ali-

nhado a ele em questões 
como uso da cloroquina 
e isolamento social. A 
dificuldade é justamente 
encontrar um nome que, 
além de concordar com 
o presidente, receba o 
mínimo de respaldo da 
comunidade médica. Até 
a escolha de novo mi-
nistro, o secretário exe-
cutivo da Saúde, general 
Eduardo Pazuello, ocupa 
interinamente o coman-
do da pasta

Bastidores
Enquanto isso, alguns 

nomes se movimentam 
nos bastidores. A oncolo-
gista Nise Yamaguichi é 
lembrada desde a gestão 
de Luiz Henrique Man-
detta (DEM), demitido 

em 16 de abril. Ela apoia 
o uso precoce da hidro-
xicloroquina. Nise se re-
uniu ontem, em Brasília, 
com o médico e youtuber 
Italo Marsili, defendido 
por parte da militância 
pró-Bolsonaro ao cargo 
de ministro da Saúde.

Marsili admite ser 
candidato ao cargo, mas 
disse ao Estadão que 
“não poderia revelar” se 
recebeu sondagem de al-
gum integrante do gover-
no. No fim de abril, o mé-
dico participou de uma 
“live” ao lado do depu-
tado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP).

O ex-secretário de 
Saúde de Roraima Allan 
Garcês também se lançou 
ao posto. Ele escreveu no 

Twitter que não foi ofi-
cialmente sondado, mas 
“sabe” que seu nome já 
“chegou” ao Planalto.

Crítico ao distancia-
mento social, deputa-
do federal Osmar Terra 
(MDB) também agrada a 
uma parte da militância 
de Bolsonaro. Ele atuou 
como ministro da Ci-
dadania até fevereiro, 
quando foi dispensado 
pelo presidente.

Outro nome citado 
nos corredores do Palácio 
do Planalto é o do diretor 
de Saúde da Marinha, o 
vice-almirante Luiz Fróes. 
Desde a saída de Mandet-
ta, no mês passado, nomes 
ligados às Forças Armadas 
passaram a ocupar cargos 
estratégicos na pasta.

Jussara Soares
Da Agência Estado

Abraham Weintraub se mostrou bastante contrariado com as nomeações feitas por Bolsonaro para o FNDE

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Da Agência Brasil

Em coletiva de im-
prensa virtual realizada on-
tem, a Organização Pan-A-
mericana da Saúde (Opas) 
defendeu que, quando a va-
cina contra o novo corona-
vírus estiver pronta, todos 
os países devem ter aces-
so, independentemente de 
suas capacidades de paga-
mento. O brasileiro Jarbas 
Barbosa, diretor adjunto da 
organização, afirmou que a 
vacina poderá estar pronta 
para ser fabricada dentro 
de um ano.

“Neste momento, te-
mos mais de 100 projetos 
de desenvolvimento de 
vacinas. Alguns já come-
çaram testes em humanos, 
alguns já concluíram a pri-
meira fase dos ensaios em 
humanos, que é a fase 1. 
Ou seja, pode-se ter como 
resultado dessa coopera-
ção global uma vacina que 
talvez em um ano esteja 
disponível para ser fabri-
cada”, explicou.

Para Barbosa, “a Opas 
trabalhou com sócios inter-
nacionais sobre o assunto 
da vacina para garantir que 
os países da região tenham 
acesso quando estiver dis-
ponível. Não podemos per-
mitir que o acesso à vacina 
possa estar relacionado 
com a capacidade de paga-
mento de um país. É muito 
importante, como um dos 
pilares de nossa organiza-
ção, a solidariedade”.

Com relação à hidro-
xicloroquina ou à cloro-
quina, Marcos Espinal, di-
retor do Departamento de 
Doenças Transmissíveis 
da Opas, afirmou que não 
há nenhuma prova que in-
dique ser recomendável o 

uso durante o tratamento 
da covid-19.

“Não temos resulta-
dos dos ensaios clínicos 
que sugiram a eficácia 
desses dois remédios. De 
fato, desde o início, a Opas 
trabalhou com todos os 
países e imediatamente 
produzimos uma revisão 
muito sistemática sobre 
as evidências desses dois 
medicamentos. Acabamos 
de atualizar esse docu-
mento e não há evidências 
de que sejam eficazes con-
tra a covid-19. O uso deles 
é decisão de cada país, 
mas nossas recomenda-
ções são muito claras: de 
que não devem ser utiliza-
dos. E, de fato, há estudos 
que apontam para uma 
alta taxa de efeitos secun-
dários, como problemas 
cardiológicos em pessoas 
que estão utilizando”, afir-
mou Espinal.

O diretor ressaltou 
que é importante que os 
países transmitam uma 
mensagem consistente, em 
consonância com as reco-
mendações da Opas e da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), para evitar 
que a população não sabia 
a quem deve escutar. “Os 
países implementam dife-
rentes medidas. Cada país 
adota seu modelo e, para 
isso, a Opas os assessora 
e está em comunicação 
constante através de seus 
especialistas.”

Ao ser questionado 
sobre a estratégia da “imu-
nidade de rebanho” defen-
dida por alguns países, Syl-
vain Aldighieri, gerente de 
Incidentes do organismo, 
respondeu que essa não é 
a estratégia recomendada 
pela OMS nem pela Opas.

Opas quer vacinas
para todos os países
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Triangular tem o objetivo de arrecadar fundos para hospitais e outros estabelecimentos de saúde na Itália e Espanha

Real, Bayern e Inter anunciam
torneio beneficente em 2021

Real Madrid, Bayern de 
Munique e Internazionale de 
Milão anunciaram, ontem, que 
organizarão a “Copa Europeia 
de Solidariedade”, um torneio 
beneficente em 2021. Os três 
clubes colocaram um comuni-
cado em suas redes sociais.

As três equipes vão se 
enfrentar em um triangular, 
jogando em seus respectivos 
estádios e a arrecadação sendo 
revertida para hospitais e ou-
tros estabelecimentos de saú-
de na Itália e Espanha como 
forma de reconhecimento pela 
luta contra o coronavírus.

O Bayern receberá o Real 
Madrid na Allianz Arena, em 
Munique, enquanto a Inter vai 
até Madri para se apresentar 
no Santiago Bernabéu. Os ita-
lianos terão a visita dos ale-
mães, no Giuseppe Meazza, em 
Milão. As datas serão definidas 
quando o “calendário permi-
tir”.

“Os três clubes querem 
transmitir uma mensagem de 
solidariedade e fraternidade 
entre os povos europeus”, afir-
ma o comunicado. “Apesar de 
todo o sofrimento e todos os 
problemas, nós na Alemanha 
tivemos a sorte que nosso sis-
tema de saúde esteja se mos-
trando eficaz nesta crise”, disse 
Karl-Heinz Rummenigge, pre-
sidente do Bayern. “Vimos ima-
gens horríveis na Itália e Espa-
nha, ambos os países entre os 
mais atingidos na Europa pela 
pandemia. O Bayern vê sua 
contribuição como um símbolo 
de apoio à uma Europa unida, 
na qual todos assumem a res-
ponsabilidade.”

Recusa
O capitão do Watford,  

da Inglaterra, Troy Deeney, 
afirmou que não voltará a 
treinar com a equipe. 

“Temos que voltar a trei-
nar nesta semana, mas eu já 
disse que não irei. Precisa 
apenas de um infectado para 
ser infectado também, e não 
quero levar o vírus para mi-
nha casa”, justificou. 

Agência Estado

Quando teremos à disposição uma vacina ou um 
remédio capaz de neutralizar o covid-19? Os cientis-
tas em todo o mundo estão debruçados nos laborató-
rios pesquisando para conseguir algo que mate rapi-
damente o nosso inimigo invisível. Algumas notícias 
são animadoras, como indicações de surgir, ainda este 
ano, o antídoto, mas a sua produção em larga escala 
não deve ser alcançada logo, segundo os cientistas. 
Diante desse quadro não vejo como as federações rea-
lizar, com segurança, todo o seu calendário, principa-
lemnte na base.

A Copa São Paulo de 2021 deve sofrer mudanças 
em função da pandemia e notadamente vai ter menos 
sedes como também menos clubes. É o que já se co-
menta nos bastidores. Em 2020 foram 128 equipes de 
todo o Brasil e a Paraíba, como nos últimos anos, teve 
dois representantes: Perilima e Confiança. O cenário, 
hoje, é desalentador e precisa de muita cautela na to-
mada de decisões. A razão tem de estar muito à frente 
da emoção e das vaidades. 

A Federação Paraibana está muito preocupada 
com a situação, afinal tem a obrigação de fomentar 
o futebol das categorias de base, mas dentro de uma 
racionalidade, em função da pandemia, e baseada em  
protocolos seguros, determinados por órgãos de saú-
de. Mas se não puder realizar a competição, qual seria 
o melhor caminho para indicações? 

Sabe-se que o Paraibano Sub-19, para nós, clas-
sifica equipes para a disputa, mas a Copa São Paulo 
não segue esse critério. É uma competição diferente e 
um evento que a Federação Paulista convida quem ela 
quer. Então, a tese de manter os times que disputaram 
este ano não se consolida. E se a FPF estabelecer um 
ranking, baseado nas últimas participações de nossos 
clubes para a escolha? O certo é que não vai dar para 
agradar “gregos e troianos”.

Indicações para
a Copa São Paulo

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

O diretor executivo da Federação Parai-
bana de Futebol, Otamar Almeida, em 
contato comigo revelou que serão pre-
cisos recursos da ordem de R$ 100 mil 
para a realização de testes em jogado-
res e demais pessoas envolvidas para 
concluir o Campeonato Paraibano, com 
portões fechados, quando voltar. Ele 
garantiu que a FPF, há dias, vem fazendo 
estudos para viabilizar esse protocolo, 
dentro do que estabelece os órgãos de 
saúde. Otamar reafirmou que o Estadual 
será concluído e acredita que a volta dos 
treinos deve acontecer na primeira quin-
zena de junho. Segundo ele, tudo está 
sendo trabalhado, de forma preventiva, 
para concluir a competição. 

Testagem em jogos

Calendário Retorno
Quando os jogos forem 
liberados, o maior 
complicador será o 
calendário. Como fazer 
adequações com tantas 
competições ainda pela 
frente? Como con-
vencer dirigentes que 
normalmente não têm 
espírito coletivo? Vem 
muita bronca por aí.

A pandemia segue 
contabilizando, dia a 
dia, maior número de 
infectados e mortes pelo 
covid-19 de norte a sul 
do país, e algumas equi-
pes começam a retornar 
aos treinos, notadamen-
te as mais abastardas, 
seguindo protocolos. E 
as demais?

O assunto testes de covid-19 vai ser tema 
constante no meio do futebol por muito tempo. 
Em Fortaleza, a Federação Cearense anunciou, na 
última segunda-feira, que vai bancar a compra de 
testes para os clubes Atlético Cearense, Barbalha, 
Caucaia e Pacajus que estão fora de competições 
nacionais. Os outros clubes vão ter de se virar. 

Federação banca testes

Foto: Reprodução / Site Oficial

Vinicius fala do retorno aos treinos

O meia-atacante brasileiro Vinicius 
Júnior admitiu a dificuldade em voltar 
aos treinos com o elenco do Real Madrid 
depois de dois meses de confinamento 
na Espanha, tendo que respeitar as 
restrições impostas para evitar a propa-
gação da covid-19, a doença provocada 
pelo novo coronavírus.

"Estamos fazendo um pouco de 
tudo: academia, bola, mobilidade. É um 
grande passo para nós. Temos que sentir 
a bola, já que faz tempo que não jogá-
vamos e estávamos todos juntos. O mais 
importante é aproveitar o momento, 
embora seja um pouco diferente. Treinar 
assim é difícil e parece um pouco como 

quando estamos voltando de lesão", 
explicou o ex-Flamengo, em entrevista 
à TV do clube espanhol.

O Real Madrid paralisou os treinos 
em 12 de março, por causa da pandemia 
da covid-19, a doença provocada pelo 
novo coronavírus. Dois dias depois, o 
presidente do governo do país, Pedro 
Sánchez, decretou estado de emergên-
cia e o confinamento obrigatório da 
população.

Na última segunda-feira, depois de 
todos os jogadores, integrantes da co-
missão técnica, dirigentes e funcionários 
terem sido testados para o patógeno, a 
equipe comandada pelo francês Zinedi-
ne Zidane voltou aos treinos individuais, 
no CT do clube.

Agência EFE

Philippe Coutinho 
voltou aos treinamentos, 
ontem, no Bayern de Mu-
nique, livre das dores que 
sofria no tornozelo direito 
operado em 24 de abril. O 
meia fez atividades sepa-
rado do restante do elenco 
do time alemão.

O técnico Hansi Flick 
expressou seu desejo de 
utilizar o jogador brasilei-
ro nas últimas partidas do 
Campeonato Alemão, que 
tem a liderança do Bayern, 
com 58 pontos, quatro a 
mais que o Borussia Dort-
mund. Restam oito roda-
das para o fim da competi-
ção. Coutinho, de 27 anos, 
está no Bayern desde o 
ano passado emprestado 
pelo Barcelona e deve re-
tornar ao time espanhol. 

Coutinho já
treina no
Bayern após
a cirurgia
Agência Estado

Cristiano Ronaldo se 
apresentou no centro de 
treinamento da Juventus 
para exames médicos, on-
tem, após uma ausência 
de 72 dias. Eleito cinco 
vezes o melhor jogador 
do mundo, o português 
respeitou um período de 
isolamento de duas se-
manas em sua casa em 
Turim depois de passar o 
período de confinamento 
em seu país natal.

O atacante não esta-
va ao lado de seus com-
panheiros de equipe des-
de que ajudou os líderes 
do Campeonato Italiano 
a vencerem a Inter de Mi-
lão por 2 a 0 em 8 de mar-
ço, após o qual ele voou 
para a Ilha da Madeira, 
em Portugal.

Cristiano 
de volta às
atividades
na Juventus
Agência Estado

Sem realizar atividades 
e entrar em campo há mais 
de dois meses, o elenco do 
Flamengo retornou ao Ninho 
do Urubu na últma segunda-
feira. Os atletas realizaram 
testes para o coronavírus e 
receberam informações do 
clube sobre o protocolo de 
segurança sanitária que vai 
ser adotado quando for pos-
sível voltar a treinar no CT.

“Todas as atividades 
estão sendo realizadas se-
guindo as medidas de higie-
ne e distanciamento, como, 
por exemplo, higienização 
constante dos materiais es-
portivos e instalações, além 
da preparação de alimentos 
em kits individuais”, afirma a 
equipe no comunicado.

Há quase duas sema-
nas, o Flamengo comunicou 
que 38 pessoas vinculadas 
ao clube, sendo três deles 

jogadores, tinham testado 
positivo para o coronavírus. 
Naquela oportunidade, os 
exames - foram 293, no to-
tal - tinham sido realizados 
na residência dos atletas, 
colaboradores e funcioná-
rios. Além disso, 11 pessoas 
já se encontravam com anti-
corpos. Antes, o massagista 
Jorginho morreu em função 
de complicações provoca-
das pela virose. Todos os 
infectados nesse primeiro 
teste foram colocados em 
quarentena e nenhum terá 
sua presença no Ninho do 
Urubu liberada enquanto 
não for comprovada, através 
de exame, a recuperação da 
covid-19.

O último treino do Fla-
mengo no Ninho do Urubu 
ocorreu em 13 de março. No 
dia seguinte, sem  público no 
Maracanã, derrotou a Portu-
guesa por 2 a 1, em partida 
válida pela Taça Rio.

Fla testa novamente
para voltar a treinar
Agência Estado

Vinicius Júnior, do Real Madrid, já 
voltou aos treinos. As atividades 
na equipe espanhola tinham sido 
paralisadas em 12 de março
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Otamar Almeida, diretor da Federação, entende a dificuldade do momento, mas ainda vê tempo para as adequações

FPF ainda acredita que irá
cumprir calendário de 2020 

O diretor executivo da 
FPF, Otamar Almeida, disse 
ontem que apesar do avanço 
da pandemia do coronavírus 
no Estado, a presidente Mi-
chelle Ramalho está otimis-
ta em relação a realização 
das competições de base de 
2020. Segundo o dirigente, 
não há motivos para preocu-
pação ainda. 

“Estamos numa situação 
de total indefinição e não po-
demos definir nada até esta 
pandemia ser controlada. 
Mas, ainda estamos em maio, 
é muito cedo para dizer que 
há risco desta ou aquela 
competição não vai poder 
ser realizada. Caso este esta-
do de coisas permaneça até 
agosto ou setembro, aí sim, 
possivelmente teremos pro-
blemas”, afirmou Otamar, ga-
rantindo que até o momento, 
nenhum calendário foi esta-
belecido e a entidade está es-
perando um aval das autori-
dades de saúde para só então 
pensar no retorno do futebol 
no Estado.

Algumas competições, 
como o Paraibano Feminino, 
o Sub-19 e o Sub-17 são atre-
ladas à competições de nível 
nacional, e por tanto, se não 
puderem ser realizadas, a 
FPF já adotou um critério de-
mocrático para selecionar os 
clubes que participarão.

“Nós já estamos ado-
tando, há algum tempo, o 
critério democrático para 
resolver este tipo de questão. 
A FPF reúne os clubes e eles 
discutem e decidem o que fa-
zer. Isto aconteceu em 2018, 
quando nós não realizamos o 
Paraibano Sub-17 e tínhamos 
de indicar o representante 
da Paraíba para o Brasileiro 
da categoria. Nós fizemos 
uma reunião e os clubes de-
cidiram indicar o campeão 
do ano anterior. Caso acon-
teça deste ano não pudermos 
realizar alguma competição 
serão, mais uma vez, os clu-
bes que irão decidir quais os 
que nos representarão nas 
competições nacionais”, ga-
rantiu o dirigente.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Kennedy Oliveira Gome

A Perilima, que representou a Pa-
raíba na Copa São Paulo de Futebol 
Junior deste ano, em jogo contra o 
Comercial, no empate de 2 a 2

Dirigentes estão divididos quanto à definição das vagas
O Paraibano Feminino é clas-

sificatório para a Copa do Brasil, 
o Sub-19 para a Copa São Paulo 
de Futebol Junior e o Sub-17 para 
o Brasileiro da modalidade. Os 
dirigentes se dividem quando o 
assunto é a forma de escolha dos 
clubes, caso não haja tempo há-
bil para realizar os campeonatos 
estaduais.  

Para o diretor executivo do 
São Paulo Crystal, Eduardo Araú-
jo, não há mistério, caso não haja 
mais a possibilidade de realização 
de competições este ano. 

“Para mim, sob o ponto de 
vista jurídico e institucional, não 
tendo havido ou sendo cancela-
das as competições, é como se 
a última continuasse valendo, 
ou seja, seriam convidados os 
clubes em razão da ordem de 
classificação da competição ain-
da vigente, qual seja, 2019. Não 

tendo interesse por parte desses 
clubes seriam chamados os sub-
sequentes”, afirmou. 

Outros dirigentes lamentam 
se essa for a decisão tomada, e 
acham que seria profundamente 
injusta com os demais clubes 
que tentariam este ano conse-
guir a vaga para representar a 
Paraíba. Este é o caso do presi-
dente do CSP, Josivaldo Alves, 
por exemplo.

“É injusto porque os clubes já 
tiveram suas oportunidades este 
ano, e agora é dá vez a outras 
equipes, a não ser que os dois 
clubes voltassem a decidir o títu-
lo deste ano. No caso da Copa 
São Paulo de Futebol Junior, por 
exemplo, as equipes são convi-
dadas pela Federação Paulista de 
Futebol, e podem ser indicadas 
pelas federações estaduais, sem a 
necessidade de uma competição 

local para isto. Acho que nesta 
situação, poderia se fazer um 
levantamento dos clubes que tive-
ram as melhores participações na 
competição nacional e indicá-los, 
de forma excepcional”, sugeriu.

Protocolo
Além da falta de datas, os 

campeonatos paraibanos deste 
ano poderão também serem 
disputados, obedecendo os pro-
tocolos definidos pela Fifa e CBF, 
com base no que determina a 
Organização Mundial de Saúde. 
Para Eduardo Araújo, do São 
Paulo Crystal, nenhum clube pa-
raibano tem condições de cumprir 
estes protocolos.

“É impossível para o futebol 
paraibano cumprir os protocolos 
que têm sido apresentados, por 
questões de logística e financei-
ra. Vou citar apenas dois pontos 

como premissa, mas poderia 
citar vários: a maioria dos clubes 
aloja seus atletas, como eles che-
gariam sozinhos em seus carros 
para treinar, como determinam 
os protocolos? Os estádios não 
têm estrutura para cumprimento 
das regras estabelecidas, etc etc”, 
disse o dirigente.

Na verdade, nada ainda 
está definido e tudo está no 
campo da incerteza, mas certa-
mente se a pandemia continuar 
forte no nosso Estado, haverá 
muitos problemas a serem so-
lucionados até a bola voltar a 
rolar de novo, seja no profissio-
nal ou nas categorias de base, 
como desejam os torcedores. 
No momento, há um decreto de 
isolamento social da população 
e está proibida a realização de 
qualquer atividade esportiva na 
Paraíba e no restante do país.

O Paraibano de 16 
anos, Yuri Barros voltou aos 
treinamentos no último dia 
28 de abril em Florianópo-
lis-SC. O surfista natural de 
Cabedelo, está desde o co-
meço do ano morando na 
capital de Santa Catarina, 
Estado escolhido por ele e 
sua equipe para dar segui-
mento ao desenvolvimento 
e aprimoramento do seu 
surf. Por conta da pande-
mia do novo coronavírus, o 
atleta acabou tendo os trei-
namentos interrompidos 
e só nas últimas semanas, 
com a liberação das praias 
na “Ilha da Magia” – forma 
como também é conhecida 
a cidade catarinense – ele 
pôde retomar às atividades.

Yuri é um dos princi-
pais talentos da nova ge-

ração do surf brasileiro 
que conta atualmente com 
o campeão e o vice-cam-
peão da Liga Mundial de 
Surf (WSL em inglês), Íta-
lo Ferreira e Gabriel Medi-
na, além de uma geração 
outros grandes surfistas 
em nível mundial como 
Jadson André, Adriano de 
Souza e Felipe Toledo. 

Tendo esses ídolos 
como espelho, Yuri resol-

veu sair da Paraíba para 
ter a experiência de trei-
nar em um mar mais pró-
ximo da realidade que en-
contrará nas competições 
internacionais e assim 
conseguir dar o próximo 
passo em sua carreira. 
Agora com a possibilidade 
de voltar a “cair na água”, 
ele se diz feliz e pronto 
para seguir evoluindo.

“É muito bom poder 
voltar a fazer o que mais 
amo. Estou focado. Esse 
é um momento muito di-
fícil que todos estamos 
vivendo, mas que vamos 
superar. Estou tendo essa 
oportunidade de morar e 
treinar em Florianópolis 
onde fui muito bem rece-
bido e tenho tido todas as 
condições ideais, agora é 
focar nos treinamentos e 
competições que virão”, 
comentou.

Yuri treina normalmente em Florianópolis
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Reprodução/Instagram

Yuri Barros, paraibano de 16 anos, após treino em praia de Florianópolis

 É muito bom poder 
voltar a fazer o que 

mais amo. Estou 
focado. Esse é um 

momento muito difícil 
que todos estamos 
vivendo, mas que 

vamos superar 



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2020, que objetiva: Cestas Básicas; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MEGA MASTER COMERCIAL 
DE ALIMENTOS LTDA - R$ 510.000,00.

Araruna - PB, 19 de maio de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00017/2020 
Aos 19 dias do mês de Maio de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro 
- Araruna - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 10, de 07 de Julho 
de 2008; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00017/2020 que 
objetiva o registro de preços para: Aquisição de CESTAS BÁSICAS conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento, para serem distribuídas com famílias carentes do 
Município de Araruna/PB, em detrimento da escassez de Postos de Trabalhos, causadas pela Crise 
Econômica oriunda da Pandemia do COVID-19; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
Órgãos e/ou entidades integrantes da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARARUNA - CNPJ nº 08.927.105/0001-00; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CNPJ nº 16.403.132/0001-02.Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00017/2020 e seus 
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:- MEGA MASTER COMERCIAL 
DE ALIMENTOS LTDA.CNPJ: 08.370.039/0001-02.Item(s): 1.Valor: R$ 510.000,00.Para dirimir as 
questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Araruna.A 
referida ATA ficará de forma integral disponibilizada no Portal do Município de Araruna/PB. 

Araruna - PB, 19 de maio de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2020
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MODELO ORE 2; RATIFI-
CO o correspondente procedimento em favor de: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - R$ 214.000,00.

Araruna - PB, 14 de maio de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00043/2020
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 DP00043/2020, 
que objetiva: Aquisição de atomizador costal motorizado destinado a atender as necessidades da 
Vigilância Ambiental na higienização de ambientes públicos destinados ao combate do Covid-19, 
conforme lei 13.979/2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: COMERCIAL MACEDO LTDA - R$ 1.100,00.

Areia - PB, 19 de Maio de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de Materiais de Construção diversos até dezembro de 2020. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 28/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / MDE / FUNDEB 
40% / QSE / FUS / PAB / PAB FIXO / PSF / CRIANÇA FELIZ / SCFV / IGD BOLSA / IGD SUAS / 
CRAS: 02.00 - 04.122.0002.2003 - 03.00 - 04.122.0002.2004 - 04.00 - 04.123.0002.2005 - 06.00 - 
08.122.0004.2011 - 08.243.0005.2012 - 08.243.0005.2013 - 08.243.0005.2015 - 08.244.0006.2016 
- 08.244.0006.2017 - 08.244.0006.2018 - 08.244.0006.2019 - 07.00 - 12.361.0007.2024 - 
12.361.0007.2025 - 12.361.0007.2027 - 08.00 - 04.122.0019.2033 - 09.00 - 20.122.0002.2034 - 14.00 
- 10.301.0017.2046 - 10.301.0017.2049 - 10.301.0017.2050 - 17.00 - 26.782.0002.2057 - 3.3.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CON-
TRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI e: CT Nº 171/2020 - 12.05.20 - MAYARA 
DA SILVA ALVES - R$ 94.499,50; CT Nº 172/2020 - 12.05.20 - JSA COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 197.379,65; CT Nº 173/2020 - 12.05.20 - ZILMA LIMA DA SILVA - ME - R$ 139.609,90.

Araçagi, 12 de maio de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para confecções parceladas de PRÓ-
TESES DENTÁRIAS totais removíveis superiores e inferiores em acrílico, destinadas a atender a 
população carente do município de conformidade ao Programa SUS - BLOCOMAC, Resolução 1.110, 
de 28/05/2012 - Ministério da Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS FUS e MAC: 10.301.0017.2050 - 10.302.0017.2051 - 3.3.90.39.01 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI e: CT Nº 
99/2020 - 15.04.20 - MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR - R$ 65.880,00.

Araçagi, 15 de Abril de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação(ões) de empresa(s) jurídicas dos ramos pertinentes, cujos objetivos, são as 
prestações de serviços de “(Mão de Obra)” em montagens/desmontagens de Pneus, alinhamentos e 
balanceamentos de direção/rodas, cambagens, mecânicos e trocas de óleos lubrificantes em veículos 
das linhas LEVES e PESADAS pertencentes à Prefeitura Municipal e Fundos Municipais de Saúde 
e Ação Social, até dezembro de 2020 ou enquanto durar os quantitativos. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 24/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / QSE / FUNDEB 40 % / MDE 
/ FUS / PAB / MAC / IGD BOLSA / CRAS / SCFV: 06.00 - 08.122.0004.2011 - 08.243.0005.2012 
- 08.244.0006.2016 - 08.244.0006.2017 - 07.00 - 12.361.0007.2024 - 12.361.0007.2025 - 
12.361.0007.2027 - 12.361.0009.2029 - 08.00 - 04.122.0019.2033 - 09.00 - 20.122.0002.2034 - 14.00 
- 10.301.0017.2046 - 10.301.0017.2050 - 10.302.0017.2051 - 17.00 - 26.782.0002.2057 - 3.3.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI e: CT Nº 143/2020 - 06.05.20 - MARIA 
JOELMA MARINHO VIEGAS - ME - R$ 60.165,00; CT Nº 144/2020 - 06.05.20 - CARNEIRO DO 
NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 24.880,00; 
CT Nº 145/2020 - 06.05.20 - LUCIA TARGINO DINIZ - R$ 3.210,00.

Araçagi, 06 de maio de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições por compras de Pneus, Protetores e Câmaras de Ar, novos, de fabricação 
Nacional, destinados à Veículos leves, médios e pesados pertencentes à Prefeitura Municipal e aos 
Fundos Municipais de Saúde e Ação Social. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 22/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / QSE / FUNDEB 40 % / MDE / FUS / PAB / MAC / IGD BOLSA / 
CRAS / SCFV: 06.00 - 08.122.0004.2011 - 08.243.0005.2012 - 08.244.0006.2016 - 08.244.0006.2017 
- 07.00 - 12.361.0007.2024 - 12.361.0007.2025 - 12.361.0007.2027 - 12.361.0009.2029 - 08.00 
- 04.122.0019.2033 - 09.00 - 20.122.0002.2034 - 14.00 - 10.301.0017.2046 - 10.301.0017.2050 - 
10.302.0017.2051 - 17.00 - 26.782.0002.2057 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARAÇAGI e: CT Nº 138/2020 - 06.05.20 - MULT DIESEL AUTO PEÇAS E ERVIÇOS LTDA - R$ 
72.200,00; CT Nº 139/2020 - 06.05.20 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 104.760,00; CT Nº 140/2020 - 06.05.20 - MARIA 
JOELMA MARINHO VIEGAS - ME - R$ 122.991,00.

Araçagi, 06 de maio de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições por compras de Lubrificantes diversos, destinados a manutenções de 
veículos pertencentes à Prefeitura Municipal e aos Fundos Municipais de Saúde e Ação Social, 
exercício 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2020. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / QSE / FUNDEB 40 % / MDE / FUS / PAB / MAC / IGD BOLSA / CRAS 
/ SCFV: 06.00 - 08.122.0004.2011 - 08.243.0005.2012 - 08.244.0006.2016 - 08.244.0006.2017 
- 07.00 - 12.361.0007.2024 - 12.361.0007.2025 - 12.361.0007.2027 - 12.361.0009.2029 - 08.00 
- 04.122.0019.2033 - 09.00 - 20.122.0002.2034 - 14.00 - 10.301.0017.2046 - 10.301.0017.2050 - 
10.302.0017.2051 - 17.00 - 26.782.0002.2057 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARAÇAGI e: CT Nº 134/2020 - 06.05.20 - MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS - ME - R$ 
56.638,00; CT Nº 135/2020 - 06.05.20 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 14.844,00; CT Nº 136/2020 - 06.05.20 - MULT 
DIESEL AUTO PEÇAS E ERVIÇOS LTDA - R$ 296,00.

Araçagi, 06 de maio de 2020.  
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de materiais elétricos diversos, exercício 2020. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00029/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / MDE / FUNDEB 40% 
/ QSE / FUS / PAB / PAB FIXO / PSF / CRIANÇA FELIZ / SCFV / IGD BOLSA / IGD SUAS / 
CRAS: 02.00 - 04.122.0002.2003 - 03.00 - 04.122.0002.2004 - 04.00 - 04.123.0002.2005 - 06.00 - 
08.122.0004.2011 - 08.243.0005.2012 - 08.243.0005.2013 - 08.243.0005.2015 - 08.244.0006.2016 
- 08.244.0006.2017 - 08.244.0006.2018 - 08.244.0006.2019 - 07.00 - 12.361.0007.2024 - 
12.361.0007.2025 - 12.361.0007.2027 - 08.00 - 04.122.0019.2033 - 09.00 - 20.122.0002.2034 - 14.00 
- 10.301.0017.2046 - 10.301.0017.2049 - 10.301.0017.2050 - 17.00 - 26.782.0002.2057 - 3.3.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI e: CT Nº 174/2020 - 12.05.20 - JSA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 160.841,75; CT Nº 175/2020 - 12.05.20 - MAYARA DA SILVA 
ALVES - R$ 88.225,55; CT Nº 176/2020 - 12.05.20 - ZILMA LIMA DA SILVA - ME - R$ 37.341,00; 
CT Nº 177/2020 - 12.05.20 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 
3.990,00; CT Nº 178/2020 - 12.05.20 - GOIÁS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO 
EIRELI - R$ 578,50; CT Nº 179/2020 - 12.05.20 - LUCIMARIO FELIX DA SILVA - R$ 55.125,00; CT 
Nº 180/2020 - 12.05.20 - L.A.D COM. E SERVIÇOS EIRELI - R$ 20.310,00.

Araçagi, 12 de maio de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, no GINÁSIO 

POLIESPORTIVO “O MONTEIRÃO” localizado à Av. Olívio Maroja, s/n. Bairro São Sebastião, 
saída para Itapororoca – Araçagi/PB, às 08H30MIN, do dia 02.06.2020, licitação modalidade PRE-
GÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para contratação de empresa do ramo 
pertinente, objetivando a coleta, transporte e destinação final de efluentes provenientes de Fossas 
Sépticas com tanque de capacidade mínima de 9m3 e Caminhão de HIDRO JATEAMENTO para 
desobstrução de tubulações de esgoto, até dezembro de 2020. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, 8.666/93, 123/06 e Decretos Municipais nº 
03/2017 e 005/2020. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço 
supracitado. sites: www.araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 19 de maio de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de materiais hidráulicos diversos até dezembro de 2020. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 30/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / MDE / FUNDEB 
40% / QSE / FUS / PAB / PAB FIXO / PSF / CRIANÇA FELIZ / SCFV / IGD BOLSA / IGD SUAS / 
CRAS: 02.00 - 04.122.0002.2003 - 03.00 - 04.122.0002.2004 - 04.00 - 04.123.0002.2005 - 06.00 - 
08.122.0004.2011 - 08.243.0005.2012 - 08.243.0005.2013 - 08.243.0005.2015 - 08.244.0006.2016 
- 08.244.0006.2017 - 08.244.0006.2018 - 08.244.0006.2019 - 07.00 - 12.361.0007.2024 - 
12.361.0007.2025 - 12.361.0007.2027 - 08.00 - 04.122.0019.2033 - 09.00 - 20.122.0002.2034 
- 14.00 - 10.301.0017.2046 - 10.301.0017.2049 - 10.301.0017.2050 - 17.00 - 26.782.0002.2057 
- 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI e: CT Nº 181/2020 - 12.05.20 
- JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 81.292,55; CT Nº 182/2020 - 12.05.20 - ZILMA LIMA DA 
SILVA - ME - R$ 59.014,63; CT Nº 183/2020 - 12.05.20 - MAYARA DA SILVA ALVES - R$ 92.786,03.

Araçagi, 12 de maio de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01.2020.
OBJETO: Conclusão de construção de quadra coberta, (MODELO FNDE), anexa à Escola Munici-

pal Severino Flaviano Cavalcante, Conj. Clócio Beltrão, Alagoinha/PB, TC PAC207786/2014, FNDE/
LEI 11.578/2007/PREFEITURA MUNICIPAL. EMPRESA HABILITADA: ENGEMAIS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ 17.427.953/0001-33, por atendimentos às exigências Editalícias.  
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de quaisquer 
recursos, a sessão pública para abertura do envelope de Proposta de Preços será realizada no dia 
29.05.2020, às 09h00min, no local da primeira reunião. Cópia na íntegra da Ata de Julgamento de 
Habilitação e demais informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
no endereço anteriormente informado no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, assim 
como no sitio www.alagoinha.pb.gov.br  PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:

Alagoinha/PB, 19 de maio de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de Materiais de Construções diversos, exercício 2020. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 17/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / QSE 
/ MDE / FUS e CUSTEIO: 02.01 - 04.122.0002.2002 - 02.02 - 04.122.0003.2003 - 02.031 
- 08.244.0008.2006 - 08.244.0023.2093 - 08.244.0023.2099 -02.041 - 10.301.0013.2012 - 
10.301.0012.2013 - 10.301.0012.2014 - 10.301.0017.2037 - 10.302.0014.2054 - 10.301.0013.2065 
- 02.0512.361.0015.2019 - 12.361.0015.2023 - 02.06 - 15.451.0003.2031 - 20.122.0003.2033 - 
02.08 - 04.123.0005.2004 - 02.12 - 04.122.0002.2098 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT Nº 70/2020 - 11.05.20 - ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA 
- R$ 187.537,80; CT Nº 71/2020 - 11.05.20 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - R$ 246.680,90; CT 
Nº 72/2020 - 11.05.20 - GERALDO VIDAL DE NOBREGA - ME - R$ 122.890,00; CT Nº 73/2020 
- 11.05.20 - FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 153.221,60; CT Nº 74/2020 - 11.05.20 - 
CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - R$ 75.482,00.

Alagoinha, 11 de maio de 2020.
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020
A Prefeitura Municipal de Alagoa grande, através da sua CPL, torna público o resultado do 

julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços 
n.º 002/2020. 

EMPRESA HABILITADA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.
EMPRESAS INABILITADAS: TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

EIRELI, por não apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT do Senhor JUVENAL PEREIRA DA 
SILVA NETO, CREA nº 21.1613871-8, indicado nas declarações constantes nas páginas 84 e 85 de 
sua documentação como um dos integrantes do quadro técnico da empresa, caso o objeto venha 
a ser adjudicado, permanecendo à disposição dos serviços durante o horário de execução dos 
mesmos, descumprindo exigência do item 9.4.3.5 do edital; e CONSTRUTORA GURGEL SOARES 
LTDA, por não apresentar Declaração de Serviços de Autenticação Digital das fotocópias constantes 
nas páginas 112 a 120 de sua documentação.

A abertura dos envelopes das propostas de preços das empresas habilitadas será no dia 
28/05/2020 às 9:00 horas, caso não haja interposição de recurso.

 Alagoa Grande(PB), 19 de maio de 2020.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreen-
dedor familiar rural, destinados a atender as necessidades das escolas municipais de Bernardino 
Batista/PB. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva 
propositura até as 09:00 horas do dia 18 de Junho de 2020, na sala da referida comissão, sediada 
na Rua Edinete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB. Neste mesmo local, data 
e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35611021. 
E-mail: cpl.bernardino@gmail.com. 

Bernardino Batista - PB, 18 de Maio de 2020
MATEUS RIBEIRO DANTAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação de Ruas e 
Vias, conforme Contrato de Repasse nº 865809/2018/MCIDADES/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Casserengue/
Contrato de Repasse nº 865809/2018/MCIDADES/CAIXA, através da Caixa Econômica Federal: 
4490.51.99 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00023/2020 - 15.05.20 - RG 
ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - R$ 325.347,52.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetiva: Aquisição de Material 
Médico Hospitalar Diversos com entrega parcelada para atendimento da Secretaria de Saúde e 
Saneamento do Município de Cuitegi/PB, exercício 2020; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 27.881,10; 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 27.372,00; FARMAGUEDES 
COM DE PROD FARM MED E HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 4.057,70; LAISE DE LIMA E 
SILVA - EPP - R$ 17.400,00. 

Cuitegi - PB, 18 de Maio de 2020. 
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Material Médico Hospitalar Diversos com entrega parcelada para 

atendimento da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Cuitegi/PB, exercício 2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00035/2020 - 19.05.2020 - ENDOMED COM E REP DE MEDICA-
MENTOS LTDA - R$ 27.881,10; CT Nº 00036/2020 - 19.05.2020 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 27.372,00; CT Nº 00037/2020 - 19.05.2020 - FARMAGUEDES 
COM DE PROD FARM MED E HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 4.057,70; CT Nº 00038/2020 - 
19.05.2020 - LAISE DE LIMA E SILVA - EPP - R$ 17.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 
COM CAPINÓGRAFO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BAR-
BOSA - HMMPAB. 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 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - Email: Sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 19 de Maio de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Nominando Firmo, 56 - Centro - Camalaú - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para execução da obra de pavimentação (reprogramação: CR1007887-38/2013; CR1008039-
60/2013; 1017439-51/2014) de vias públicas no Município de Camalaú - PB, conforme Projeto 
Básico de Engenharia. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33021013. 
E-mail: cplcamalaulicita@gmail.com. Edital: www.camlau.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Camalaú - PB, 15 de Maio de 2020. 
ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
Conceição - PB, 15 de Maio de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispensa nº 
DP00026/2020: Aquisição de material médico destinados aos profissionais de saúde, visando o 
enfrentamento da Pandemia do COVID-19 para o município de Conceição/PB; com base nos ele-
mentos constantes do processo correspondente, a: - AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA. - CNPJ Nº. 32.651.599/0001-10 - Valor: R$ 32.050,00 

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO 
Conceição - PB, 15 de Maio de 2020.

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

ções legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Dispensa de licitação, que objetiva: Aquisição de material 
médico destinados aos profissionais de saúde, visando o enfrentamento da Pandemia do COVID-19 
para o município de Conceição/PB; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos 
nº DP00026/2020, a qual sugere a contratação de: - AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA. - CNPJ Nº. 32.651.599/0001-10 - Valor: R$ 32.050,00.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material médico destinados aos profissionais de saúde, visando o enfren-

tamento da Pandemia do COVID-19 para o município de Conceição/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00026/2020. DOTAÇÃO: Recursos: 06.001- FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - 10.122.1012.2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE 
AO COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA - 4.4.90.52- Equipamentos e Material Permanente. 
VIGÊNCIA: até 06/08/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: - AP 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº. 32.651.599/0001-10 Valor: R$ 32.050,00.

Conceição - PB, 15 de Maio de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2020
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 DP00003/2020, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁ-
RIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, 
AMPARADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 0004/2020, DE 07 DE DE ABRIL DE 2020; RATIFI-
CO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IOA SERVICOS E PRODUCAO 
MUSICAL EIRELI - R$ 48.000,00.

Caraúbas - PB, 18 de Maio de 2020
LEONARDO ENEAS ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS SANITÁ-

RIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, 
AMPARADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 0004/2020, DE 07 DE DE ABRIL DE 2020. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Caraúbas: 01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3004.3006 - AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS 214.000001 - Transferência de Recursos 
do SUS para Atenção Básica 3.3.90.39.01- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA 
JURÍDICA 220.000000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados 
à Saúde 3.3.90.39.01- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até 18/07/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 
50301/2020 - 18.05.20 - IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - CNPJ: 08.397.547/0001-
84 - R$ 48.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 010/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, através da CO-
MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 HORAS DO DIA 19 
DE JUNHO DE 2020, CONCORRÊNCIA, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por 
Preço Unitário, cujo OBJETO É A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: 
CENTRO, BELA VISTA, ALTO BRANCO, CONCEIÇÃO, ESTAÇÃO VELHA, PALMEIRA, PRATA, 
BODOCONGÓ, SANTA CRUZ, DINAMÉRICA, CATOLÉ, CENTENÁRIO, CRUZEIRO, JARDIM TA-
VARES, JEREMIAS, JOSÉ PINHEIRO, MIRANTE, NOVO BODOCONGÓ, SANTO ANTÔNIO, SÃO 
JOSÉ, SERROTÃO, MALVINAS, MONTE SANTO E UNIVERSITÁRIO, CONFORME CONTRATO 
DE REPASSE Nº 1.065.660-37, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. 
O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB 
e através dos portais: (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/) e (https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.
pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com .

Campina Grande, 19 de maio de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Maio  de 2020,  
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo TÉCNICA E PREÇO, para: Prestação de serviços 
de Assessoria e Consultoria Jurídica, de forma contínua, para esta Prefeitura. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteiores. 
Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado e no site: www.damiao.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br.

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

Damião - PB, 19 de Maio de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2020, que objetiva: Contratação de 
laboratório de análises clínicas ou similar para realizações de exames laboratoriais; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 
LTDA - ME - R$ 248.211,50; LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - R$ 251.737,80. 
Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 19 de Maio de 2020
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00018/2020, para aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde e 
HOMOLOGO o seu objeto a empresa:  JOCIELMA RAMALHO FERRAZ,  CNPJ Nº 03.466.787/0001-
70, vencedora de todos os itens com o valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme 
Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 19 de Maio de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 098/2020

Dispensa de Licitação nº DV004/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 
Juscely Amorin Gonçalo-ME, CNPJ: 11.479.016/0001-45. Valor: R$ 49.219,00 (Quarenta e nove 
mil, duzentos e dezenove reais). Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza 
destinados as diversas Secretarias do Município de Livramento/PB, conforme termo de referência 
(Fundamentado na Medida Provisória Nº 961/2020, de 06/05/2020, da Presidência da República); 
Fonte de recurso: Próprios do Município de Livramento/PB (Ordinários). Dotação: QDD/2020. 
Vigência do contrato para fornecimento: Até 31/12/2020. Vigência do contrato para pagamento: 
Até 31/12/2020. Partes Contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sra. Juscely 
Amorin Gonçalo (pela contratada).

Livramento/PB, 18 de maio de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
 RESULTADO JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 001/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, SOBRE RODAS, GRADE ARADORA E 

UMA  RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS NOVOS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público para conhecimento dos interessa-

dos que após análise do pedido de impugnação manejado pela empresa NORDESTE MÁQUINAS 
E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 03.919.466/0001-83 a pregoeira oficial DECIDIU pelo CONHECIMENTO 
e no mérito pelo PROVIMENTO do pedido, para ACOLHER ao seguinte questionamento: Alteração 
da especificação do item 1 do Anexo I – Termo de Referência. Decisão essa que foi acolhida pela 
prefeita do Município de Mamanguape-PB. Ato contínuo, fica DECIDIDO também a RETIFICAÇÃO 
DO TERMO DE REFERÊNCIA do presente certame.   Maiores informações, no departamento de 
licitações, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, cujo endereço encontra-se no 
preâmbulo do edital.

Mamanguape 15 de maio de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2020 
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min horas do dia 04 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil, destinada à execução dos serviços de construção de uma Academia de Saú-
de de porte: Básica, Distrito de Leal-lândia, no município de Mulungu-PB, conforme PROPOSTA 
N° 18767.9630001/18-004 - (Ministério da Saúde). Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 19 de Maio de 2020
JORGE ADELINO PAIVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2020 
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 11h00min do dia 04 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil, destinada à execução dos serviços de construção de uma Academia de Saúde 
de porte: Intermediária, Conjunto Aquiles Leal, no município de Mulungu-PB, conforme PROPOSTA 
N° 18767.9630001/18-016 - (Ministério da Saúde). Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 19 de Maio de 2020
JORGE ADELINO PAIVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
 SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 02 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais 
de Construção, destinados a manutenção de diversas secretarias no exercício 2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 19 de Maio de 2020
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro

UNIÃO  A
Esportes
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MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARECELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 
AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E 
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATUBA/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 011/11; 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) 3397-1042. 
E-mail: licinatubapb@gmail.com. 

Natuba - PB, 19 de Maio de 2020
AMOIS ALVES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL

Pregão Presencial Nº 00026/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através de seu Pregoeiro, torna público para conhe-

cimento dos interessados, a interposição recursal ao Edital do Pregão Presencial Nº 00026/2020, 
cujo objeto é aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra branca-PB, atendendo 
ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019, pela PHILHARMONIE 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 10.338.868/0001-50, para o conhecimento 
dos Interessados, para querendo apresentem contra razões ao recurso, como também fica suspenso 
a abertura do certame previsto para o dia 21/05/2020 às 13:00 horas horas. Demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados na sala de licitação, e-mail pedrabrancacpl@gmail.
com e telefone (0**83) 3456-1015.

Pedra Branca - PB, 18 de Maio de 2020.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços Nº 007/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó-PB, por ato de seu Prefeito, torna público a ANULAÇÃO do 

processo licitatório Tomada de Preços nº 007/2020, com objeto serviço de perfuração e instalação 
de poços de modo simplificados no município e Piancó-PB, assim desfazendo todos os seus atos 
ateriores a este, com fulcro no Art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 e Parecer Jurídico. Mais informa-
ções solitar via email licitacaopianco@gmail.com. 

Piancó-PB, 18 de Maio de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

Prefeitura Municipal de Piancó-PB
Extrato de RescisãoContratual 

Processo: Inexigibilidaden° 00010/2020
Contrato n°: 03.011/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: C. M CONSULTÓRIO MÉDICO EIRELI- ME - CNPJ nº 34.023.826/0001-98
DECISÃO: Rescindo amigavelmente este contrato nos termos do art. 79 inciso II da Lei 8.666/93

Piancó-PB, 19demaio de 2020. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00022/2020, em favor da empresaMARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO 
NÓBREGA; CNPJ nº 23.140.495/0001-50,tendo como objeto a Contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e Materiais Informativos, 
para o enfrentamento da COVID-19 no município de Piancó-PB.Como valor global estimado de 
R$ 49.000,00 (quarenta e novemil reais), em consequência fica a mesmo convocada a assinar o 
termo contratual, conformeo Art. 4º, estabelece a Lei federal nº 13.979/2020, com a redação dada 
pela Medida Provisória nº 926/2020art. 64, caput, e da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 19 de maio de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00022/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME; CNPJ nº 23.140.495/0001-50.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de EPIs (Equipamentos 

de Proteção Individual) e Materiais Informativos, para o enfrentamento da COVID-19 no município 
de Piancó-PB.

Valor Global Estimado:R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).
Piancó-PB, 19 demaio de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 08.06.2020 às 15h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 02.2020, destinada a Contratação de empresa nos serviços pertinen-
tes para construção da praça na Rua Manoel Alves de Souza, conforme projeto técnico. Recursos 
Próprios / Outros. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do 
Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário 
compreendido entre 14h00min e 18h00min.

Pilõezinhos - PB, 18 de maio de 2020
FRANCINALDO FERREIRA ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 11.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 08 (oito) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 59/2017 datado de 11.05.2017 e com término de vigência em 11/05/2018, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 12/05/2019 e ao Segundo Aditivo com vigência até 
13/05/2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Locação de softwares destinados 
a manutenção das atividades da Prefeitura Municipal

VALOR ADITIVADO: R$ 26.400,00 (Vinte e Seis Mil e Quatrocentos Reais)
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS – MÔNICA CRISTINA SAN-

TOS DA SILVA. CONTRATADA: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 
CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 09.196.974/0001-67- JOSÉ RENATO PEREIRA CORREIIA NUNES 
(REPRESENTANTE)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 12.05.2020.
VALOR ADITIVADO: R$ 17.600,00 (Dezessete Mil e Seiscentos Reais)
NOVA VIGÊNCIA: 31.12.2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

O Município de Remígio torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando: FORNECIMENTO PARCELADO DE MA-
TERIAL ELÉTRICO, EPI (NR10) E MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICIPIO 
DE REMIGIO. No dia 01 de junho de 2020, às 09:01 horas, (horário de Brasília)no portal www.
portaldecompraspublicas.com.br, conforme especificado no Edital de licitação Pregão Eletrônico 
nº 00001/2020. Informamos que o Edital encontra-se disponível nos sites: www.remigio.pb.gov.
br, www.tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
licitacoesremigio@gmail.com. 

Remigio - PB, 19 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 00014/2020

O Pregoeiro do município de São José do Bonfim torna público a suspensão do Pregão Presen-
cial que estava prevista a sessão pública para o dia 21 de Maio de 2020 às 09:00 horas, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Medicamentos 
que não compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, 
constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
de São José do Bonfim - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiarias. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Motivo: diante da PANDEMIA-COVID-19, com vistas a evitar a 
aglomeração de pessoas. 

São José do Bonfim - PB, 19 de maio de 2020
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN-

TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM UMA ESTRADA RURAL LOCALIZADA NO SITIO TANQUES 
- NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa 
de Roça: 02080.20.606.2013.1036 - 44.90.51.00.00 - 001/610 e 940. VIGÊNCIA: até 18/05/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 
00036/2020 - 18.05.20 - G B N CONSTRUCOES EIRELI - R$ 78.958,00.

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de estrutura metáli-

cas e confecção de abrigos de passageiros de ônibus. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 02070.15.451.2009.1099 –02070.15.452.1007.1096 – 
02070.15.122.1007.2034 – 2110.10.301.2007.1080 – 4490.30.00.00 – 4490.52.00.00 –3390.39.00.00 
– 3390.30.00.00 – 001-940-214-220. VIGÊNCIA: 31/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00037/2020 - 18.05.20 - BRASFITNESS 
COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - R$ 156.050,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ADITIVO DE PRAZO

Termo aditivo nº 03do Contrato de nº 00023/2018. Partes Prefeitura Municipal de São Sebas-
tião de Lagoa de Roça eHUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES,Objeto: Contratação de 
empresa de engenharia civil para execução de serviços de pavimentação e drenagem das vias 
Municipais conforme CONTRATO DE REPASSE 1038954-23/2017 MCIDADES, adicionados de 
contrapartida do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB. Conforme termo de referência, 
adicionados de contrapartida do Município.Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00002/2018.
Dotação: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/CONTRATO 
DE REPASSE 1038954-23/2017 MCIDADES.02.070 Sec. de Obras, Urbanismo e Transpor-
tes02070.15.451.2009.1022 - Serviços de Drenagem e Pavimentação de Ruas4490.51.00.00- Obras 
e Instalações 001/940Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de aditamento de 
prazo com Prorrogação por mais01 ano. Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro 
No Art. 57.II, §, da Lei 8666/93. Assinam: SEVERO LUÍS DO NASCIMENTO NETO e HUMBERTO 
RAMALHO TRIGUEIRO MENDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição Parcelada de materiais de limpeza, higiene e utensílios. Fundamen-
to Legal: Pregão Presencial nº 00008/2020. Dotação: Recursos Próprios do Município de 
Serra da Raiz: (Recursos-FPM/ICMS/TRIBUTOS/MDE/FNDE/FUS/SUS/FNAS) Dotação 
Orçamentária: 02010 - 04.122.0002.2002 - 3390.30.99.00 02020 - 04.123.0002.2003 - 
3390.30.99.00 02030 - 08.122.0002.2004 - 3390.30.99.00 08.243.0007.2005 - 3390.30.99.00 
08.244.0005.2006 - 3390.30.99.00 08.244.0005.2011 - 3390.30.99.00 08.244.0007.2010 - 
3390.30.99.00 02040 - 10.301.0009.2013 - 3390.30.99.00 10.301.0009.2014 - 3390.30.99.00 
10.301.0009.2052 - 3390.30.99.00 10.304.0011.2019 - 3390.30.99.00 10.302.0009.2054 - 
3390.30.99.00 10.305.0009.2055 - 3390.30.99.00 02050 - 12.361.0013.2025 - 3390.30.99.00 
12.361.0013.2027 - 3390.30.99.00 12.361.0013.2030 - 3390.30.99.00 12.365.0017.2031 
- 3390.30.99.00 12.366.0024.2032 - 3390.30.99.00 02060 - 15.122.0002.2034 - 3390.30.99.00 
02070 - 20.122.0002.2036 - 3390.30.99.00 02090 - 13.122.0002.2049 - 3390.30.99.00 02100 
- 26.782.0002.2047 - 3390.30.99.00 02110 - 18.542.0002.2046 - 3390.30.99.00 02120 - 
23.695.2210.2056 - 3390.30.99.00. Vigência: até o final do exercício financeiro de 2020. Partes 
Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00025/2020 - 19.05.20 - JOSÉ 
FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - R$ 122.246,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 
00007/2020. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos do PNAE/MDE/
FPM/ICMS/Recursos do FNAS) 02050 - 12.306.0012.2022 - 3.3.90.30.07.00 12.361.0013.2025 - 
3.3.90.30.99.00 12.361.0013.2030 - 3.3.90.30.99.00 02030 - 08.122.0002.2004 - 3.3.90.36.23.00 
08.244.0005.2006 - 3.3.90.30.99.00 08.244.0005.2011 - 3.3.90.30.99.00 08.244.0005.2012 - 
3.3.90.30.99.00. Vigência: até o final do exercício financeiro de 2020. Partes Contratantes: Prefeitura 
Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00024/2020 - 19.05.20 - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS 
BRITO - R$ 252.327,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: Aquisição Parcelada de 
materiais de limpeza, higiene e utensílios; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - R$ 122.246,20.

Serra da Raiz - PB, 18 de Maio de 2020.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ 
FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - R$ 252.327,00.

Serra da Raiz - PB, 18 de Maio de 2020.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, PSICOTRÓPICOS 
E MATERIAL MÉDICO REMANESCENTE DOS PREGÕES 015/2020,020/2020,021/2020,022/2
020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: 
prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 19 de Maio de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REABETURA DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.052/2020

  A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Vista serrana, no uso das prerrogativas que 
lhe confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente a TOMADA DE PREÇO Nº 
004/2020, SUSPENSA em virtude das medidas de segurança definidas no decreto municipal nº 
004/2020 referente a pandemia do COVID-19, objetivando Contratação de empresa especializada, 
para organização e realização de concurso público, visando o recrutamento e seleção de candidatos 
para provimento de cargos do quadro efetivo na Administração Municipal de VISTA SERRANA-PB, 
com realização de inscrições, preparação, aplicação e correção das provas, elaboração da lista de 
classificação geral de candidatos, bem como promoção de todos os atos necessários à seleção, 
a saber conforme termo de referência em anexo, esta reaberta para o dia 21 de maio de 2020 as 
08:30hs ,Informações pelo E-mail: vistaserranacpl@gmail.com

 VISTA SERRANA-PB, 11 de maio de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

PRESIDENTE DA CPL 

RCS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 16.930.088/0001-80, torna 
público que REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA 

DE INSTALAÇÃO, Processo Nº: 2303/2020, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MULTI-
FAMILIAR, localizado no LOTE Nº 03, DA QUADRA H-22, CIDADE BALNEÁRIO NOVO MUNDO, 
SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NA ZONA DE QUALIFICAÇÃO ZQU.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020 – 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 02/06/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZA-
DA EM NEFROLOGIA, destinado ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, conforme 
anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00462-2
                                                                                                          João Pessoa, 19 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. 

Edital de Loteamento (Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979). Albanita Mendonça 
Raphael – Oficial do Registro de Imóveis desta Comarca de Sumé/PB, FAZ SABER a todos quantos 
virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento que, conforme o art. 18 da Lei n. 6.766/79, RD 
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA ME (RD EMPREENDIMENTOS) 
inscrita no CNPJ sob o número 29.058.150/0001-38, inscrição na Junta Comercial do Estado da 
Paraíba sob o n. 25200810350, representada por seu sócio administrador, Dr. Carlos André Guerra 
Saraiva Bezerra, brasileiro, advogado, casado sob regime de comunhão parcial de bens com a 
Sra. Lívia Isabel Gomes Bezerra, em data de 13/03/2008, ato registrado sob o n. 44436, às folhas 
020, do Livro B-0121, conforme consta da Certidão de Casamento Expedida em 22/07/2009, pelo 
Cartório Azevedo Bastos – Primeiro Registro Civil da Comarca de João Pessoa/PB, portador do 
CIC RG n. 1.711.872 SSP/PB e do CPF/MF n. 000.828.434-22, residente e domiciliado na Rua 
Delfino Teixeira de Vasconcelos, n. 704, Centro, na cidade de Monteiro/PB; conforme Contrato de 
Constituição de Sociedade Empresária Limitada denominada “RD Empreendimentos e Incorporações 
Imobiliárias Ltda.”, datado de 01/11/2017; requer o registro do loteamento denominado “LOTEA-
MENTO ALTIPLANO CONGO”, que se encontra situado dentro da área do perímetro urbano da 
cidade do Congo/PB, consoante Planta e Memorial Descritivo aprovados pela Prefeitura Municipal 
da Cidade do Congo/PB. O projeto compreende uma área total de 69.760m2 de terreno, objeto da 
Matrícula n. 5031, Ficha 1856, no Livro 2 (Registro Geral), deste Cartório Imobiliário; e está dentro 
do roteiro apresentado pela Arquiteta Sra. Emmanuelle Guerra Saraiva Bezerra – CAU n. 74.550-2. 
E, para que ninguém venha alegar ignorância deste, que será publicado em dias consecutivos no 
Jornal “A União”. Decorrido o prazo legal a partir da última publicação, sem impugnação de terceiros, 
far-se-á o registro. Segue o gráfico do croqui. Sumé, 14 de maio de 2020. Eu, Albanita Mendonça 
Raphael – Oficial do Registro o digitei e assino.

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S.A. CNPJ/MF: 09.090.259/0001-45. EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os Srs. 
Acionistas a participarem da AGO e da AGE, que será realizada no dia 29/05/2020, às 9h, na sede 
social da empresa, situada na Fazenda Miriri, Zona Rural de Santa Rita/PB, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação das contas dos Administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras e demais documentos relativos ao exercício social findo em 
31/12/2019, tendo sido o balanço publicado no dia 04/03/2020 no Diário Oficial do Estado da Paraíba 
e no Jornal A União; b) Destinação do Lucro Líquido do exercício encerrado em 31/12/2019 e a 
distribuição dos dividendos aos acionistas; c) Aumento do Pro Labore da Diretoria; d) Instituição de 
pagamento de uma 13ª parcela de pro labore no mês de dezembro para os membros da Diretoria 
e do Conselho a partir deste exercício financeiro; e) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
Santa Rita, 18 de Maio de 2020. Gilvan Celso Cavalcanti de Morais Sobrinho –Diretor Presidente. 
(Assembleia Geral Ordinária realizada de acordo com o prazo previsto pela Medida Provisória nº 
931 de 30 de março de 2020).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO 

E TECELAGEM DE JOÃO PESSOA, CABEDELO, CONDE, CAAPORÃ E ALHADRA, CNPJ n. 
09.302.092/0001-39, no uso de suas atribuições legais e estatutárias convoca todos os trabalhadores 
(as) da empresa NORFIL S/A INDÚSTRIA TÊXTIL para participarem de uma Assembléia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 21 de Maio de 2020, às 15:00 horas em primeira convocação 
com 2/3 dos trabalhadores(as) e às 16:00 horas em segunda e última convocação com qualquer 
número de trabalhadores (as) presentes. A Assembléia será realizada na sede do Sindicato, loca-
lizada na Rua Visconde de Itaparica, 64 - Varadouro João Pessoa-PB, para discutirmos a seguinte 
pauta: Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho que entre si celebram a empresa NORFIL S/A 
INDÚSTRIA TÊXTIL E O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIAÇAO 
E TECELAGEM DE JOÃO PESSOA, NO QUE SE REFERE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
BOLSA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, para os colaboradores da empresa.

João Pessoa, 20 de Maio de 2020.
Antônio Inácio de Lima

Presidente

ATLANTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, de CNPJ: 
35.491.579/0001-17, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pes-
ca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para Residencial Multifamiliar, situado no 
Loteamento Bela Vista II, Quadra 19, Lote 23.CEP: 58.310-000 BAIRRO: Intermares, MUNICÍPIO: 
Cabedelo: UF: PB

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração doMeio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 11 de maio de 
2020. Para atividade de: Recuperação da Barragem Engenho Velho. IT: 231.072,00. Área: 25.000 
m2 – NE: 10– MUNICÍPIO: Pocinhos/PB - Processo:2020-002700/TEC/AA-6256.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração doMeio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 11 de maio de 2020. 
Para atividade de: Recuperação da Barragem Gavião. IT: 356.940,63. Área: 1.450.840 m2 – NE: 
20– MUNICÍPIO: Fagundes/PB - Processo:2020-002702/TEC/AA-6257.
 
SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração doMeio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 11 de maio de 
2020. Para atividade de: Recuperação da Barragem de Gramame. IT: 3.495.982,82. Área: 936.000 
m2 – NE: 30– MUNICÍPIO: Alhandra/PB - Processo:2020-002698/TEC/AA-6255.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração doMeio Ambiente - a Renovação da Licença de Instalação, 
em João Pessoa, 11 de maio de 2020. Para atividade de: Sistema Adutor Congo - 3a Etapa. IT: 
9.828.435,90. AC: 70.149,00 m2 – NE: 60– MUNICÍPIO: Coxixola/Sucuru/ Santo André e Pio X/
PB - Processo:2020-002696/TEC/LI-7322.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração doMeio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 18 de maio de 
2020. Para atividade de: Recuperação doAçude Mucutu. IT: 370.085,92. ÁREA: 36.217 M2. NE: 
50– MUNICÍPIO: Juazeirinho/PB - Processo:2020-002825/TEC/AA-6264.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração doMeio Ambiente - a Renovação da Licença deInstalação, em João Pessoa, 18 
de maio de 2020. Para atividade de: Construção doAçude Público Porcos. IT: 5.651.960,42. NE: 
150– MUNICÍPIO: Pedra Lavrada/PB - Processo:2020-002824/TEC/LI-7326.
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