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Em situações de crise na área da 
saúde, como esta que ora vivencia-se, 
a disseminação mundial de uma nova 
formatação do coronavírus (Covid-19), 
as medidas profiláticas, destinadas a 
conter a expansão dos micro-organis-
mos, não são em absoluto de respon-
sabilidade exclusiva das autoridades 
constituídas.

Os governos têm um papel da 
maior importância quando se trata de 
tomar medidas emergenciais na esfera 
da saúde pública. Temos aqui mesmo, 
na Paraíba, o exemplo do Governo do 
Estado, que não perdeu tempo e decre-
tou situação de emergência em virtude 
da epidemia mundial de coronavírus.

Mas a população, de modo geral, 
também precisa fazer a sua parte. E, 
no caso específico do coronavírus, 
cabe às pessoas seguir rigorosamen-
te os padrões tradicionais de asseio 
pessoal e a normas de higiene coletiva, 
estabelecidas em caráter emergencial, 
para que o combate à doença tenha 
efeito positivo.

As pessoas precisam assumir o 
compromisso consigo mesmas, no sen-
tido de observar as orientações repas-
sadas pelas autoridades competentes, 
cujo objetivo é retardar o máximo pos-
sível a proliferação do vírus, até que a 
rede hospitalar esteja capacitada para 
atender todos os casos suspeitos ou 
confirmados.

Ora, cuidar-se, em situações como 
essa, é também uma manifestação de 
solidariedade para com o próximo. 
Aliás, para com a comunidade em que 

se vive. Quem abre a guarda em rela-
ção ao coronavírus não coloca apenas 
a própria vida em jogo, mas a de um 
número incalculável de pessoas.

Essa preocupação com o outro é 
mercadoria em falta no mundo con-
temporâneo. Espera-se que as medidas 
que estão sendo tomadas em relação 
ao coronavírus acabem por unir mais 
as pessoas, ou pelo menos motivem 
uma reflexão mais profunda acerca 
dos modelos atuais de relacionamento 
social.

Atitudes simples, como lavar as 
mãos e sair às ruas apenas quando 
for imprescindível, são tão importan-
tes como as condutas um pouco mais 
complicadas, como dar assistência ma-
terial e afetiva aos mais necessitados, 
conforme as orientações dadas pelas 
autoridades ou pelos especialistas.

Outra questão essencial é procurar 
disseminar informações verdadeiras, 
ou seja, divulgar dados fornecidos por 
órgãos ou pessoas confiáveis, evitando 
assim que pessoas entrem em pânico 
ou ajam contrariamente às normas de 
segurança, fatos que contribuem para 
o alastramento intensivo de doenças 
congêneres.

Durante crises iguais a essa, é co-
mum que pessoas fiquem confusas, 
sem saber em quem ou no que acredi-
tar. Nessas horas, os profissionais da 
comunicação social têm a obrigação de 
serem ainda mais profissionais, divul-
gando notícias rigorosamente apura-
das, prestando assim o bom serviço à 
população.
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Em tempos  de coro-
navírus e da impotência 
com que assistimos o 
mundo ser tomado pela 
“peste” do novo século, 
fiquei a pensar nos pro-
fissionais de saúde, mas 
especificamente os sani-
taristas, infectologistas, 
e nos médicos de forma 
geral.

Assim como a maioria das pessoas, 
não gostava de médico, pois quando se 
fala em médico, quase sempre se fala de 
doença. Com o tempo, com a idade, com a 
vida, fiquei a amar essa profissão. 

Nessa fase de gostar dos médicos, 
me pego assistindo a série Good Doctor, e 
entusiasmada com os diagnósticos, os de-
safios, e o limiar entre vida e morte. Mas 
gostei mesmo foi da série brasileira, Sob 
Pressão, onde ficamos estarrecidos com 
a miséria humana de quem precisa dos 
hospitais públicos. Com toda minha ad-
miração pelo SUS, mas em cidades como o 
Rio de Janeiro, e toda a precariedade das 
instâncias políticas, assisti o que aqueles 
heróis faziam pela saúde e emergências 
do povo, emocionava.

E claro, minha maior convivência com 
médicos e a precariedade da vida, foi a mi-
nha experiência com Juca, meu marido, e 
os cinquenta dias que passamos no hos-
pital Sírio Libanês/SP, entre o diagnósti-
co fatal e sua morte, há quase sete anos 
atrás. Nesse período de tanto sofrimento 
que envolvia o fio tênue da sobrevivência, 
conheci médicos e profissionais da saúde 
que eu queria trazer pra casa. Tive opor-
tunidade de conhecer o que são os Cui-
dados Paliativos, mas principalmente, o 
trabalho e entrega desses profissionais de 
enfermidades tão dolorosas. O respeito! 

principalmente para com 
o doente e sua família. As 
visitas dos médicos, e  a 
verdade que é dita, mas 
também o cuidado com as 
palavras, a força, e a espe-
rança, que com certeza, é 
a última que morre.

Tenho a felicidade de 
ter esses bons profissio-

nais ao meu lado aqui em João Pessoa. Por-
que sempre me interessei por saúde; sem-
pre fui buscar gente em quem confiasse, 
acreditasse e gostasse. O acolhimento e 
escuta são as qualidades mais importan-
tes. Claro que, com a competência de cada 
um nas suas devidas áreas. Aliás, todos os 
profissionais, quaisquer que sejam, que 
trabalham para a justiça social, oportu-
nidades, e melhorias da vida humana, eu 
admiro. São aqueles que fazem a diferen-
ça nesse mundo.

E agora o mundo precisa deles. O 
mundo se contaminou. O coronavírus 
chega em tempos de aldeia global, e o que 
se sente na China, logo chega a Caruaru! É 
álcool, é gel, é escalda mãos, nada de bei-
jos ou abraços. Solidariedade e compro-
metimento, principalmente com o outro 
é preciso. 

Torço para que esse vírus diga logo 
adeus, que os médicos achem logo uma 
vacina para nos proteger, e os que tem 
perfil de risco, que se cuidem. Agora é 
esperar impotente, os resultados econô-
micos de uma Pandemia desse tamanho. 
Que as bolsas se segurem. E que a huma-
nidade se fortaleça para se recuperar de 
tamanho susto e perda que nos assombra.

“A  epidemia de coronavírus será, por 
um tempo, metáfora da resistência à am-
pliação  do mundo”. (Contardo Calligaris)

Saúde!

Dos médicos & dos vírus

 Crônica Ana Adelaide  Peixoto 
adelaideana@uol.com.br

É álcool, é gel, é 
escalda mãos, nada de 

beijos ou abraços. 
Solidariedade e 

comprometimento, 
principalmente com o 
outro é preciso 

E o deputado estadual Hervázio Bezerra 
confirma que tentará, pelas vias judiciais, 
deixar o PSB sem o risco de perder o 
mandato, nesse período em que a janela 
partidária não está aberta para deputa-
dos estaduais. “Há uma corrente de ad-
vogados que entendem que, no caso do 
PSB, com aquela guerra que se travou 
na legenda, isso nos deixaria livres para 
deixar a legenda”.

O desembargador Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho deferiu 
pedido de liminar para deter-
minar a reintegração do verea-
dor Alexandre Márcio Ramos 
Rocha ao cargo de presidente 
da Câmara Municipal de Ca-
cimba de Dentro. O vereador 
havia sido afastado do cargo 
em 14 de fevereiro, após a casa 
acatar denúncia de irregulari-
dades feita contra pelo verea-
dor Franciraldo de Araújo.

Devido às medidas adotadas pelo Senado, no to-
cante a prevenir a propagação do coronavírus, o 
senador José Maranhão, de 86 anos, está dispen-
sado de participar das sessões na casa e das reu-
niões nas comissões temáticas, se assim desejar. 
Dados da Organização Mundial de Saúde mos-
tram que a letalidade da doença chega a 14,8% 
para quem tem mais de 80 anos. Senadores com 
mais de 65 anos também estão dispensados.  

DispensaDos

por Liminar

JuLian sobre bebianno: “CovarDes o mataram De tristeza”

FiLtragem proJeção

Campina granDe: oposição sinaLiza aCorDo para 2o turno

Amanhã, o REDE Sustenta-
bilidade deverá divulgar o 
resultado da primeira etapa 
do processo seletivo para es-
colha do candidato do parti-
do a prefeito de João Pes-
soa. Mais de 30 inscrições 
foram registradas pela le-
genda, confirma o deputado 
estadual Chió. É a primeira 
vez que um partido político 
usa desse expediente para 
definir uma candidatura.   

Presidente do Avante na Pa-
raíba, o deputado Genival 
Matias projetou a expecta-
tiva do partido nas eleições 
municipais de outubro: “Na 
Paraíba, pretendemos eleger 
35 prefeitos, além de dezenas 
de vice-prefeitos e vereado-
res”. No sábado passado, a 
legenda recebeu dois novos 
filiados: o deputado estadual 
Felipe Leitão e o vereador de 
João Pessoa, Milanez Neto.    

O deputado federal Julian Lemos (PSL) registrou em suas redes sociais o pesar pela morte do 
seu amigo, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, do governo Bolsonaro, Gustavo Be-
bianno. E fez uma acusação velada aos filhos de presidente da República, que teriam provocado 
a saída de Bebianno da gestão: “Esse homem que foi atacado em sua honra, jogado na lama por 
covardes que o mataram de tristeza, jamais negociou sua dignidade”.

vias JuDiCiais

As diferenças parecem ter sido contorna-
das na oposição em Campina Grande. É 
que o distanciamento entre o grupo do 
senador Veneziano Vital do Rêgo (foto) 
e os partidos que integram o chamado 
‘Fórum Pró-Campina’ estaria prestes, 
digamos assim, a ser encurtado. E as 
duas figuras centrais nesse diálogo são o 
senador, cuja esposa, Ana Cláudia Vital 
(Podemos), é pré-candidata a prefeita, 
e o deputado estadual Inácio Falcão 
(PCdoB), também pré-candidato a pre-
feito da ‘Rainha da Borborema’ – neste 
final de semana, os dois se reuniram 
para tratar da sucessão municipal e, 
segundo uma fonte, estabeleceram que, 
caso ainda persista algum impedimento 
para uma aliança no primeiro turno, os 
dois lados se uniriam no segundo. Cabe 
aqui lembrar que o senador havia feito críticas aos partidos que criaram o ‘Fórum Pró-Campina’ – PT, PDT, 
PCdoB, PSB e PSOL – afirmando, como registrou à coluna, que “Nós fomos segregados de uma forma 
deselegante, para não dizer intransigente”. O que se depreende desse acordo, que apazigua os ânimos nas 
hostes oposicionistas, pelo menos por enquanto, é que existe, sim, a possibilidade de a oposição ter mais 
de uma candidatura na cidade, o que, na opinião de muitos, é um erro estratégico. Mas o senador está 
confiante: “Vai estar no segundo turno”, disse, referindo-se à candidatura de Ana Cláudia Vital.       

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com
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Volume de água pode chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora

Os 223 municípios da 
Paraíba continuam sob 
alerta de chuvas intensas 
e perigo emitido pelo Ins-
tituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet). A previsão 
de chuva varia de 30 a 60 
milímetros por hora ou 50 
a 100 milímetros por dia. 
Há, ainda, possibilidade 
de ventos intensos de 60 a 
100 quilômetros por hora 
e risco de corte de energia 
elétrica, queda de galhos de 
árvores, alagamentos e de 
descargas elétricas.

O último alerta laranja 
(chuvas intensas e perigo) 
foi emitido pelo Inmet na 
manhã de ontem e se encer-
ra às 13h de hoje. Mas desde 

o último sábado o instituto 
vem classificando a situação 
de chuvas da Paraíba como 
de perigo.

Em caso de rajadas de 
vento, o Inmet recomenda 
não se abrigar embaixo de 
árvores, pois há risco de 
queda e descargas elétri-
cas. Além disso, não esta-
cionar veículos próximos 
a torres de transmissão e 
placas de propaganda.

Outra recomendação 
é desligar aparelhos elétri-
cos e quadro geral de ener-
gia durante as chuvas e, em 
caso de emergência, buscar 
ajuda da Defesa Civil (te-
lefone 199) e do Corpo de 
Bombeiros (telefone 193).

Paraíba está sob alerta de 
chuvas intensas e perigo

Editoração: Lênin BrazEdição: Emmanuel Noronha

O concurso para o Curso de Formação de Oficiais 2020 da Polícia Militar oferece 30 vagas, sendo 25 para candidatos do sexo masculino e cinco para o feminino

Foto: Secom-PB

Curso de Formação de Oficiais 2020

Polícia Militar realiza segunda etapa 
e resultado deve sair ainda este mês

Os candidatos que dis-
putam as vagas do Curso de 
Formação de Oficiais 2020 
da Polícia Militar da Paraí-
ba realizaram, na manhã de 
domingo (15), na capital, a 
segunda etapa do concurso, 
que são os exames psicoló-
gicos. Para esta fase, foram 
convocados 150 concor-
rentes que alcançaram as 
melhores pontuações no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), sendo 125 

do sexo masculino e 25 do 
sexo feminino.

A comissão coordena-
dora do concurso informou 
que mais de 50% dos can-
didatos convocados foram 
eliminados do concurso por 
não comparecem ao local da 
realização do exame psicoló-
gico até as 8h30, quando os 
portões do Centro de Educa-
ção da PM foram fechados. 
Dos eliminados, 68 eram ho-
mens e 11 disputavam vagas 

entre as mulheres.
O resultado do exame 

psicológico sairá ainda este 
mês, quando deve ser di-
vulgada a convocação para 
a terceira fase do certame, 
que são os exames de saúde.

O concurso para o CFO 
da Polícia Militar oferece 30 
vagas, sendo 25 para can-
didatos do sexo masculino 
e cinco para o feminino. A 
concorrência chegou a re-
gistrar 334 candidatos por 

vaga, entre os homens, e 
491 candidatas por vaga, 
entre as mulheres. Quem 
for aprovado em todas as 
etapas, dentro do número 
de vagas, ingressará no Cur-
so de Formação de Oficiais 
(CFO), que tem duração de 
três anos letivos, com o di-
ferencial de que os alunos já 
passam a receber remune-
ração no período de curso, 
que varia entre R$ 2.924,89  
e R$ 3.623,07.

O Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB) determi-
nou o retorno do vereador 
Alexandre Márcio Ramos 
Rocha Figueiredo para a 
presidência da Câmara 
Municipal de Cacimba de 
Dentro. A decisão foi do de-
sembargador Oswaldo Tri-
gueiro do Valle Filho, que 
deferiu pedido de liminar 
impetrada pela defesa do 
parlamentar. 

O vereador alegou 
que foi eleito em janeiro 
do ano passado para ocu-
par o cargo de presidente 
do Legislativo, pelo biê-
nio 2019/2020, e que seu 
afastamento ocorreu du-
rante a sessão do dia 14 de 
fevereiro deste ano, após 
o recebimento de uma 
denúncia contra ele. A de-

núncia foi formulada pelo 
vereador Franciraldo de 
Araújo Costa e considera-
da favorável após votação 
em plenário.

O motivo seria a apu-
ração de suposto desvio 
de recursos, relativos a 
um empenho realizado em 
27/12/2019, para confec-
ção de móveis planejados 
para o prédio da casa, além 
de pagamentos aparente-
mente indevidos para ma-
nutenção de veículo locado 
e o aumento de R$ 90,00 
referente aos serviços de 
internet. 

Em sua decisão, o de-
sembargador Oswaldo Fi-
lho entendeu que o afasta-
mento provisório ocorreu 
sem que o parlamentar ti-
vesse tido direito à defesa.

Vereador deve voltar à 
presidência da Câmara

As medidas para dar 
início à capacitação dos pro-
fissionais que atuarão nas 
atividades da Patrulha Ma-
ria da Penha na Comarca de 
Campina Grande foram dis-
cutidas durante reunião, que 
aconteceu ontem, na sede do 
Juizado da Violência Domés-
tica e Familiar. Participaram 
do encontro de trabalho o ti-
tular da Violência Doméstica 
e Familiar de Campina Gran-
de e coordenador da Mulher 
em Situação de Violência do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, juiz Antônio Ribeiro 
Gonçalves Júnior, a secretá-
ria estadual da Mulher e da 
Diversidade Humana, Lídia 
Moura, e a coordenadora da 
Patrulha, Mônica Brandão.

O magistrado Antônio 
Gonçalves explicou que a ex-
pansão da Patrulha Maria da 
Penha à região da Comarca 
de Campina Grande já esta-
va prevista desde março do 
ano passado, quando o pro-
grama foi lançado em parce-
ria com o Tribunal de Justiça 
com o Governo estadual.

“A Patrulha Maria da 
Penha, ao ser lançada, já ha-
via a previsibilidade de ser 
instalada em três etapas: a 
primeira em João Pessoa, 

abrangendo a 1ª Região In-
tegrada de Segurança Públi-
ca; a segunda em Campina 
Grande, pegando, também, 
Monteiro e Guarabira, e 
numa terceira etapa, o Ser-
tão, alcançando a região 
polarizada por Patos, Con-
ceição, Cajazeiras, Catolé do 
Rocha e demais cidades da-
quela área”, destacou o juiz.

O coordenador ressal-
tou, igualmente, que o Ju-
diciário local atua em con-
junto com a Patrulha Maria 
da Penha, por conta do tra-
balho das varas privativas 
de violência doméstica, as 
quais funcionam nas comar-
cas da capital e de Campi-
na Grande. Segundo o juiz, 
o Poder Judiciário abraça 
esse programa, que é uma 
ferramenta eficiente para 
dar efetividade às medidas 
protetivas. “Muitas vezes 
nos sentimos incapacitados 
em, ao assinar uma medi-
da desse tipo, saber se ela, 
efetivamente, garantirá a 
integridade física, emocio-
nal, sexual e psíquica dessa 
mulher”, pontuou Antônio 
Gonçalves, informando que, 
além do patrulhamento, o 
programa possui, também, 
corpo social e jurídico.

Já a secretária Lídia 
Moura pontuou que a Pa-
trulha Maria da Penha é um 
programa integrado dos ór-
gãos de defesa da Mulher, 
como a Secretaria da Mulher 
e Diversidade Humana, o 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba e a Secretaria de Segu-
rança Pública. A secretária 
salientou que a Patrulha tem 
um diferencial das que fun-
cionam em outros estados, 
que é a interiorização das 
ações.

“A Patrulha atuará nas 
regiões de Campina, Brejo e 
Cariri, compreendendo 106 
municípios. Isso já demons-
tra uma grande interiori-
zação, com atendimento às 
mulheres, também, do in-
terior”, enfatizou a secretá-
ria, realçando, como outro 
diferencial, o fato da Patru-
lha ajudar a vítima quando 
ela solicita, enquanto que a 
maioria espera o deferimen-
to da medida para poder 
prestar o atendimento.

A coordenadora Mônica 
Brandão falou sobre o pú-
blico-alvo das ações da Pa-
trulha Maria da Penha. Con-
forme explicou, o programa 
atende a todos os tipos de 
mulheres. 

Reunião discute capacitação 
na Patrulha Maria da PenhaInquilino inadimplente  

terá contrato protestado
Inquilinos que es-

tão inadimplentes já 
podem ter seus contra-
tos protestados em car-
tório. Isso sem nenhu-
ma custa para o dono do 
imóvel. 

Segundo o tabelião 
substituto, Vinicius Tos-
cano de Brito, o contra-
to de locação é um do-
cumento que pode ser 
levado a protesto. “Isso 
é possível sim, sem ne-
nhum custo para o dono 
do imóvel, pois o con-
trato de locação é um 
documento que pode 
ser levado a protesto. O 
que é que é protestado 
na verdade? Os venci-
mentos do contrato”, es-
clarece.

Para tanto, segun-
do ele, é preciso levar o 
contrato ao Cartório de 
Protesto do domicílio 
do devedor. Feito isso, 
o dono do imóvel apre-
senta-o, identificando 
qual o vencimento e os 
valores que estão sendo 

protestados. “Mesmo 
que você more em outra 
cidade, esse protesto 
tem que ser tirado no 
cartório do domicílio 
do devedor. Se tiver no 
contrato previsões so-
bre multas e juros, elas 
podem ser incluídas no 
protesto”, acrescentou o 
tabelião.

A outra forma de 
protesto é a eletrônica 
através de convênio com  
os Institutos de Protes-
to locais. Na Paraíba, 
por meio do Instituto 
de Estudos de Protesto 
de Títulos do Brasil, por 
exemplo, uma empresa 
imobiliária que tenha 
uma procuração do lo-
cador com poderes para 
fazer cobranças da-
quela locação, também 
pode apresentar por via 
eletrônica. As locações 
vencidas vão sendo as-
sim apresentadas de 
forma eletrônica.

Vinicius alerta que 
não é vantagem para o 

locatário deixar que tí-
tulos cheguem ao ponto 
de serem protestados. 
Além das despesas fi-
nanceiras, eles terão 
seus nomes negativados 
e ficarão impossibilita-
dos de realizar algumas 
transações comerciais 
bancárias e de contra-
tação com o setor pú-
blico porque constan-
temente, órgãos como o 
Serviço de Proteção ao 
Crédito e o Serasa estão 
recebendo informações 
dos cartórios sobre os 
maus pagadores, que 
têm seus nomes incluí-
dos num rol, o que vai 
gerar negativação. “As 
informações positivas 
dos cartórios são sem-
pre solicitadas por esses 
órgãos de proteção ao 
crédito, que diariamen-
te buscam informações 
nesse sentido, disse.

Ele recomenda ain-
da que após firmado, o 
contrato de locação seja 
registrado em cartório.
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Diante da repercussão 
gerada pelo comportamento 
do presidente Jair Bolsonaro 
que, orientado a ficar em iso-
lamento até refazer testes para 
o coronavírus, participou no 
domingo (15), de ato a favor do 
seu governo e com críticas ao 
Congresso e ao Supremo Tribu-
nal Federal, a Procuradoria-Ge-
ral da República divulgou nota 
ontem, afirmando que o Minis-
tério Público Federal “não é um 
poder político”, mas “um órgão 
autônomo e independente”, e 
que todas as representações 
protocoladas sobre o caso se-
rão devidamente analisadas.

A presença de Bolsonaro 
na Esplanada durante a mani-
festação, gerou reação de par-
lamentares, tendo o líder do 
PSB na Câmara, deputado Ales-
sandro Molon (RJ), classificado 
o comportamento como “uma 
irresponsabilidade sem tama-
nho”. O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), consi-
derou a atitude de Bolsonaro 
um “atentado à saúde pública” 
e o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), classi-
ficou o comportamento como 
“inconsequente” e um “con-

fronto” à democracia.
Ministros do STF e de tri-

bunais superiores ouvidos re-
servadamente pelo Estado ava-
liam que houve “manipulação 
política” nos protestos a favor 
do presidente Jair Bolsonaro e 
reprovaram o gesto de romper o 
isolamento e falar com apoiado-
res durante a manifestação em 
Brasília, contrariando recomen-
dações do Ministério da Saúde.

Em contrapartida, o MPF 
indicou que o procurador-geral 
da República, Augusto Aras, não 
“adianta posicionamento e não 
faz juízo de valor em ambientes 
de opinião pública”. Além disso, 
a Procuradoria destacou que 
“atua de forma técnica, em res-
peito à Constituição Federal e às 
leis, defendendo a estabilidade 
das instituições de Estado, fun-
damentais para a segurança e a 
economia do país”.

Bolsonaro violou a lei ao 
deixar o isolamento para teste 
de coronavírus e cumprimen-
tar manifestantes?

Advogados dividem opi-
niões sobre possíveis delitos 
ou desrespeito à legislação 
com relação à participação do 
presidente nas manifestações 
do domingo, mesmo orienta-
do a ficar em isolamento para 
aguardar o resultado de novo 
teste de coronavírus.

Bolsonaro: Procuradoria 
analisará comportamento 

O Ministério da Edu-
cação (MEC) vai divul-
gar nesta semana uma 
portaria que autoriza a 
substituição, por 30 dias, 
de aulas presenciais pela 
modalidade a distância. 
“A ação tem caráter ex-
cepcional e valerá en-
quanto durar a situação 
de emergência de saúde 
pública por conta do co-
ronavírus. A adesão por 
parte das instituições é 
voluntária.”

A medida foi divul-

gada após a primeira re-
união do Comitê Operati-
vo de Emergência (COE) 
ontem. Criado na semana 
passada, o comitê tem 
a finalidade de definir 
medidas de combate à 
disseminação do novo 
coronavírus em institui-
ções de ensino, seguindo 
as diretrizes do Ministé-
rio da Saúde. Compõem 
o grupo: secretarias do 
MEC; Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares 
(Ebserh); Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep); Conselho 
Nacional de Secretários 
de Educação (Consed); 
dentre outros. 

O comitê vai monito-
rar o repasse de recursos 
para as escolas de Edu-
cação Básica reforçarem 
medidas de prevenção 
contra o coronavírus. 
Também está em fase de 
desenvolvimento uma 
plataforma de monito-
ramento do coronavírus 
nas instituições de ensi-
no. 

Segundo o ministé-
rio, nos próximos dias, 

o Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção (FNDE) vai liberar R$ 
450 milhões a escolas pú-
blicas. O valor é referente 
à antecipação do repasse 
das duas parcelas do Pro-
grama Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE) Básico, 
com previsão inicial para 
abril e setembro. “A me-
dida é importante para 
auxiliar as instituições na 
compra de álcool em gel, 
sabonete líquido, toalhas 
de papel e outros produ-
tos de higiene, por exem-
plo”, esclarece a nota.

Ministério estuda substituição de 
aulas presenciais por a distância

Pepita Ortega e 
Pedro Prata
Da Agência Estado

Da Agência Brasil

Governo anunciou ontem a injeção de R$ 150 bilhões na economia para mininizar crise diante do coronavírus

PIS/Pasep e segunda parcela 
do 13o salário serão liberados 

Idiana Romazelli
Da Agência Estado

O Ministério da Economia 
anunciou ontem novas me-
didas para reduzir os efeitos 
econômicos da pandemia do 
novo coronavírus.

Segundo o governo, serão 
empregados R$ 147,3 bilhões 
em medidas emergenciais 
para socorrer setores da eco-
nomia e grupos de cidadãos 
mais vulneráveis, além de 
evitar a alta do desemprego. 
Desse valor, R$ 83,4 bilhões 
devem ser destinados à popu-
lação mais pobre e mais idosa.

A ideia é que esses valo-
res sejam injetados na econo-
mia nos próximos três meses. 
A lista inclui medidas que já fo-
ram anunciadas desde a sema-
na passada e novas iniciativas 
divulgadas nessa segunda.

Entre as novas ações es-
tão antecipação da segunda 
parcela do 13º de aposentados 
e pensionistas do INSS para 
maio - liberação de mais R$ 23 
bilhões. Na semana passada, o 
governo já tinha anunciado a 
antecipação da primeira par-
cela do 13º para aposentados 
e pensionistas para abril.

Outra medida anunciada 
é a transferência de valores 
não sacados do PIS/Pasep 
para o FGTS, para permitir 
novos saques, com impacto 
de até R$ 21,5 bilhões.

O governo também de-
cidiu antecipar o abono sala-
rial para junho, com injeção 
de R$ 12,8 bilhões.

Como antecipou o Es-
tadão/Broadcast, também 
será incrementado o pro-
grama Bolsa Família, com a 
inclusão de mais 1 milhão de 
beneficiários. O impacto é de 
R$ 3,1 bilhões.

Valores não sacados 
do PIS/Pasep serão 

depositados na conta 
do FGTS, permitindo 
novos saques. Outra 

medida anunciada foi 
a inclusão de mais um 
milhão de beneficiários 

no Bolsa Família

Dinheiro no bolso

Trabalhador ainda pode realizar 
saque imediato do FGTS até dia 31

Cerca de R$ 15 bilhões 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
ainda não foram sacados pe-
los trabalhadores, segundo 
o Ministério da Economia. O 
saque imediato do FGTS foi 
iniciado em 2019 e vai até 31 
de março deste ano.

Segundo a Caixa Eco-
nômica Federal, até o dia 9 
de março, foram pagos mais 
de R$ 27,8 bilhões do Saque 
imediato do FGTS para 59,8 
milhões de trabalhadores. A 
previsão da Caixa, divulgada 
inicialmente, era de paga-

mento a 96,4 milhões de tra-
balhadores, elegíveis ao Sa-
que Imediato, totalizando R$ 
42,6 bilhões.

Inicialmente, a medida 
estabelecia o saque de até R$ 
500 por conta do fundo, mas 
o limite do saque imediato su-
biu para R$ 998 com a sanção 
da lei de conversão da Medida 
Provisória nº 13.932/2019, 
no final do ano passado. O 
limite só subiu para quem ti-
nha saldo de até R$ 998 (valor 
do salário mínimo, na época) 
em 24 de julho deste ano. 
Quem tem saldo acima des-
se valor na conta do FGTS só 
poderá retirar os R$ 500 ori-
ginalmente previstos.

Os clientes da Caixa 
com conta no FGTS tiveram 
o valor depositado automa-
ticamente na conta-corrente 
ou poupança.

Os saques podem ser 
feitos nas casas lotéricas e 
nos terminais de autoatendi-
mento para quem tem senha 
do Cartão Cidadão. Quem tem 
Cartão Cidadão e senha pode 
sacar nos correspondentes 
Caixa Aqui, apresentando do-
cumento de identificação, ou 
em qualquer outro canal de 
atendimento.

No caso dos saques de 
até R$ 100, a orientação da 
Caixa é procurar casas loté-
ricas, com apresentação de 

documento de identificação 
original com foto.

Quem não tem senha 
nem Cartão Cidadão e vai sa-
car mais de R$ 100 deve pro-
curar uma agência da Caixa.

Embora não seja obri-
gatório, a Caixa orienta, para 
facilitar o atendimento, que 
o trabalhador leve também a 
Carteira de Trabalho para fa-
zer o saque. Segundo o banco, 
o documento pode ser neces-
sário para atualizar dados.

As dúvidas sobre valores 
e a data do saque podem ser 
esclarecidas no aplicativo do 
FGTS, pelo site da Caixa ou 
pelo telefone de atendimento 
exclusivo 0800 724 2019.

Kelly Oliveira
Agência Brasil

Antecipação para maio da segunda parcela do 13o salário de aposentados e pensionistas do INSS vai injetar mais de R$ 23 bilhões na economia

Mesmo sob orientação de isolamento, presidente cumprimentou manifestantes

Foto: Agência Brasil

Foto: José Cruz/Agência Brasil



Universidades
UFPB, Unipê, Uniesp e Uninassau emitiram nota 
afirmando que as aulas serão paralisadas a partir 
de hoje, como prevenção ao coronavírus. Página 8
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Ações foram discutidas pelo Comitê de Crise para o Covid-19 e secretaria disponibiliza números para tirar dúvidas

O cancelamento de 
eventos que promovam a 
aglutinação de pessoas, a in-
tensificação das medidas de 
prevenção em bares e res-
taurantes e a possibilidade 
da paralisação das aulas nas 
escolas públicas da Rede Es-
tadual de Ensino. Esses foram 
alguns dos pontos tratados 
durante reunião do Comi-
tê de Crise para o Covid-19, 
que aconteceu na manhã de 
ontem na sede da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
em João Pessoa. Todas as 
medidas serão anunciadas 
hoje pelo governador João 
Azevêdo, durante entrevista 
coletiva marcada para as 10h 
no Mezanino 2 do Espaço 
Cultural. Na Paraíba, de acor-
do com boletim divulgado 
na tarde de ontem,  nenhum 
caso da doença foi confirma-
do e 33 estão sendo investi-
gados. 

Em entrevista ao Progra-
ma ‘Fala, Governador’, João 
Azevêdo comentou sobre os 
temas tratados na reunião e 
falou sobre as modificações 
no calendário letivo para as 
escolas. “Iremos anunciar 
nesta terça-feira quais serão 
as mudanças que a Secretaria 
de Educação tomará, mas já 
sabemos que haverá um novo 
calendário escolar para as 
escolas e instituições de ensi-
no”, informou.

Pelo menos 16 secre-
tarias do Estado, incluindo 
Educação, Desenvolvimento 
Humano, Turismo e Seguran-
ça, estiveram presentes na re-
união. O secretário de Estado 
de Saúde, Geraldo Medeiros, 
afirmou que todas as medi-
das serão anunciadas pelo go-
vernador, mas adiantou que o 
foco é o perigo oferecido pe-
las aglomerações. “O norte vai 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Governo anuncia hoje novas 
medidas contra coronavírus

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

TElEFonEs úTEis
O Governo do Estado disponibilizou um plantão te-
lefônico, que funcionará 24 horas, para a população 
tirar as dúvidas acerca das primeiras providências 
em casos de suspeita do coronavírus. Os números 
são: 99146-9790/99146-9250/99147-0810.

MEdidas do dEcrETo MUnicipal dE Jp

n Recomendação a pacientes com sintomas respi-
ratórios para ficarem restritos ao domicílio e evitar 
ambientes com aglomerações; 
n Disponibilização de Central de Orientações por 
telefone com médicos para atender em plantão a 
população;
n Suspensão de eventos de massa (governamen-
tais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, cien-
tíficos, comerciais e religiosos) com público supe-
rior a 250 pessoas em espaço aberto e superior a 
100 pessoas em espaços fechados;
n Locais de grande circulação de pessoas, como 
terminais urbanos, shopping centers e comércio 
em geral devem reforçar medidas de higienização 
e disponibilizar álcool gel 70%;
n Os serviços de alimentação, tais como restaurante, 
lanchonetes e bares deverão adotar medidas de pre-
venção para conter a disseminação da Covid-19;
n Os estabelecimentos de ensino deverão manter 
rotinas de prevenção;
O Procon-JP realizará fiscalizações para coibir o 
aumento injustificado de preços de produtos de 
combate e proteção a Covid-19;
n Ficam suspensas as viagens de servidores do 
município programadas, enquanto perdurar o es-
tado de emergência de saúde pública;
Suspensão de férias aos profissionais da Secretaria 
Municipal de Saúde até 15 de maio.

Reunião do Comitê de Crise para o Covid-19 ocorreu ontem pela manhã e contou com a participação de 16 secretarias para tratar de ações estratégicas

Foto: Roberto Guedes

Prevenção

prefeituras da capital e de cG emitem decretos
A Prefeitura de João 

Pessoa anunciou, no último 
domingo, uma série de me-
didas de enfrentamento ao 
coronavírus, que pode cau-
sar a doença conhecida como 
Covid-19. Entre as medidas 
elencadas pelo prefeito Lu-
ciano Cartaxo estão:  Central 
de Orientações por telefo-
ne (formada por médicos 
de plantão), a suspensão de 
eventos culturais ou espor-
tivos que reúnam mais de 
250 pessoas em espaço aber-
to e superior a 100 pessoas 
em espaços fechados, assim 
como as viagens de servido-
res municipais programadas, 
o cancelamento das férias 
dos profissionais da saúde 
nos próximos 60 dias e a re-
comendação a pacientes com 
sintomas respiratórios para 
ficarem em casa.

De acordo com o decre-
to municipal, são nove ações 
para prevenir a transmissão 
da doença na cidade e que 
buscam evitar a disseminação 
do vírus na capital do Estado. 

Por isso, a partir da próxima 
semana terá início uma cam-
panha de mobilização nos 
principais equipamentos de 
atendimento ao público, como 
Unidades de Saúde da Família 
(USFs), creches, escolas, abri-
gos e restaurantes populares.

Ontem à tarde, Cartaxo 
se reuniu com diretores dos 
hospitais públicos, privados, 
filantrópicos e Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) 
para discutir o protocolo de 
atendimento em casos de Co-
vid-19 e formar uma comissão 
para se reunir e compartilhar 
as medidas com representan-
tes da rede estadual de saúde, 
através do Conselho Operacio-
nal Estratégico (COE).

Campina Grande
A Prefeitura de Campi-

na Grande também decretou 
medidas de enfrentamento 
ao coronavírus na cidade. O 
decreto do prefeito Romero 
Rodrigues suspende atendi-
mentos em setores que aten-
dem grupos de riscos e define 

protocolos e procedimentos.
Em entrevista coletiva na 

manhã de ontem para anun-
ciar o pacote de medidas, 
Romero descartou a possibi-
lidade de suspensão, ou adia-
mento prematuro, do Maior 
São João do Mundo, anuncia-
do para acontecer entre os 
dias 5 de junho e 5 de julho. 

As aulas na rede munici-
pal de ensino também estão 
mantidas, pois de acordo com 
o gestor, as escolas serão am-
bientes de conscientização 
sobre as medidas preventivas 
contra o mal que tem sido alvo 
de alerta em todo o mundo. 

Em sua fala, Romero re-
velou uma série de providên-
cias, sem alarde, que já vêm 
sendo adotadas nos últimos 
dias por parte do governo 
municipal com vistas à prepa-
ração do poder público e da 
população frente à possível 
chegada da doença em Cam-
pina Grande.

O decreto anunciado por 
Romero estabelece que qual-
quer evento que reúna mais 

de 300 pessoas deve ser co-
municado previamente, com 
antecedência mínima de 15 
dias, à Secretaria Municipal 
de Saúde, com apresentação 
do plano de contingência 
para prevenção da transmis-
são do novo coronavírus.

Porém, as aglomerações 
e reuniões que envolvam po-
pulação de alto risco como 
idosos e pacientes com doen-
ças crônicas, devem ser can-
celadas. A medida também 
suspende, por até 30 dias, as 
atividades dos teatros muni-
cipais, da Biblioteca Munici-
pal e do Centro Cultural Lour-
des Ramalho.

Já foi montada uma es-
trutura especial de Terapia 
Intensiva para atendimento 
aos casos graves de Covid-19 
no Hospital Municipal Pedro 
I, com 12 leitos e que as pes-
soas que apresentarem sin-
tomas da doença devem se 
dirigir às UPAs do Alto Bran-
co e do Dinamérica. O Pedro 
I destina-se apenas aos casos 
confirmados.

Nas redes sociais
Em seus perfis nas redes sociais, o gover-

nador João Azevêdo publicou um vídeo no 
qual aborda a pandemia de coronavírus que 
ameaça chegar à Paraíba. “É um momento 
delicado que exige de nós união e solidarie-
dade”, pontuou o gestor antes de enumerar 
as medidas que o Governo tem tomado 
para conter a disseminação do coronavírus, 
mesmo antes da Paraíba ter o primeiro caso 
da doença confirmado. Azevêdo falou do 
engajamento da equipe de Governo, pediu 
à população que tome atitudes para impedir 
a disseminação da doença e solicitou que as 
pessoas cuidem bem dos idosos, afinal eles 
constituem o grupo mais vulnerável.

sa com a nova administração 
do Aeroporto Presidente Cas-
tro Pinto, em Bayeux. “A his-
tória é prevenir com cautela 
e sem desespero. E o fato de 
termos apenas o voo interna-
cional que chega da Argenti-
na diminui muito os nossos 
riscos, mas os protocolos têm 
que ser adotados para evitar 
a proliferação da doença”, 
afirmou.

ser esse. As reuniões têm que 
ser interrompidas no sentido 
da preservação da saúde pú-
blica. Precisamos pensar nos 
nossos teatros, igrejas, even-
tos esportivos. Existe toda 
uma amplitude de ações que 
precisam ser definidas”. 

Estrutura
Geraldo Medeiros falou 

também sobre a programa-
ção técnica do Estado em 
relação ao tratamento da 
doença. “A Paraíba tem 592 
respiradores, equipamentos 
necessários no tratamento 
de casos mais graves, e temos 
toda uma programação em 
ondas com relação aos leitos 
de UTI. Os primeiros 30 leitos 
serão disponíveis e quando a 
metade estiver ocupada, tere-
mos uma segunda onda com 
novos leitos sendo disponibi-
lizados”. 

O secretário de Saúde 
lembrou que não há razão 
para pânico e reforçou a ne-
cessidade de cada paraibano 
fazer a sua parte no que diz 
respeito à prevenção. “O prin-
cipal é que as pessoas mudem 
os seus hábitos, seguindo a 
etiqueta respiratória, e que 
os idosos fiquem em casa”, 
pontuou. 

Turismo
Já a presidente da Em-

presa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Ruth Avelino, falou 
que serão feitas reuniões com 
donos de bares e hotéis a fim 
de orientar esses espaços. 
Também haverá uma conver-

Azevêdo publicou vídeo sobre Covid-19

Foto: reprodução
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Está suspenso por pelo menos 15 dias o acesso de idosos com mais de 60 anos e de pessoas com sinais de problemas respiratórios

Covid-19: presídios do Estado 
têm medidas de prevenção

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Cardoso Filho

A Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária, respon-
sável pela administração do 
sistema prisional do Estado, 
emitiu nota informativa com 
as medidas para prevenção do 
COVID-19, entre elas a suspen-
são por pelo menos 15 dias do 
acesso de idosos a partir de 60 
anos para visitar os apenados 
e, ainda, do direito de visita-
ção por parte de pessoas que 
apresentem sinais e sintomas 
respiratórios.

Na nota, assinada pelo 
secretário de Administração 
Penitenciária, Sérgio Fonseca 
de Souza, e pelo gerente exe-
cutivo de Ressocialização da 
secretaria, João Sitônio Rosas 
Neto, consta que a medida visa 
beneficiar pessoas privadas 
de liberdade e servidores que 
exercem atividades laborais 
no Sistema Penitenciário da 
Paraíba. O documento está 
em consonância com a Nota 
Informativa da Secretaria de 
Estado da Saúde.

As medidas serão imple-
mentadas gradativamente e 
incluem campanha de cons-

cientização em saúde; utili-
zação de máscaras por ser-
vidores, em dias de visitas 
nas penitenciárias; encami-
nhamento de notas técnicas 
informativas e fluxos de aten-
dimento para o COVID-19 a 
todas as unidades prisionais 
do Estado.

A nota da SEAP informa 
ainda que as medidas são de 
carater preventivo “já que o 
Estado da Paraíba, até o pre-
sente momento, não apresen-
ta nenhum caso confirmado 
para o COVID-19. Por fim, 
informamos que novas medi-
das poderão ser adotadas, em 
consonância com a Secretaria 
de Estado da Saúde, mediante 
modificação do cenário atual.

O Hospital Estadual 
de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, realizou 
durante o fim de semana 
390 atendimentos, sendo 
200 considerados casos 
graves ou gravíssimos. 
Nesse período, a unidade 
de saúde realizou 35 pro-
cedimentos cirúrgicos de 
alta e média complexida-
de. O balanço tem como 
base as entradas realiza-
das a partir das 18h da 
sexta (13) até as 7h desta 
segunda-feira (16).

Durante o fim de sema-
na, as ocorrências envolven-
do quedas lideraram as en-
tradas da emergência, com 
85 casos, superando de mo-
tocicletas (77). Outros casos 
de emergência registrados 
na unidade de saúde foram 
corpo estranho (41), trauma 
(21), agressão física (13), 
pancada (nove), acidente 
de bicicleta (nove), acidente 
de automóvel (sete), corte 
(sete), arma branca (sete), 
queimadura (seis), atropela-
mento (cinco), arma de fogo 
(um) e acidente de ônibus 
(um). As demais ocorrências 
foram clínicas com desta-
ques para Acidente Vascu-
lar Cerebral (27) e Acidente 
Vascular (nove).

Perfil
O Hospital Estadual 

de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena 
atende casos de urgência 
e emergência, contudo, 
muitos procuram a insti-
tuição para atendimentos 
clínicos, não levando em 
consideração o tipo de as-
sistência prestada pela uni-
dade de saúde, voltado para 
situações de média e alta 
complexidade, a exemplo 
de vítimas de trauma (aci-
dentes e desastres), violên-

cia, queimadura, Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) e 
hemorragias digestivas.

Campina Grande
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, atendeu 
415 usuários durante o fim 
de semana (14 e 15.03). O 
balanço tem como base as 
entradas realizadas a par-
tir da zero hora do sábado 
(14) até as primeiras horas 
dessa segunda-feira (16). 
Os casos envolvendo motos 
lideraram as entradas nos 
plantões, durante o período.

De acordo com a as-
sessoria de imprensa da 
unidade de saúde, dos 
415 atendimentos, 59 
foram vítimas de aciden-
tes de moto. Ainda foram 
registradas vítimas de 
acidente de automóvel 
(cinco), agressões físicas 
(11), projéteis de arma de 
fogo (duas), arma branca 
(duas), atropelamentos 
(quatro) e acidentes com 
bicicleta (quatro). Os de-
mais atendimentos médi-
cos foram na clínica médica 
e na pediatria.

De acordo com relató-
rio, o município de Cam-
pina Grande registrou 22 
acidentes de motos nesse 
fim de semana, seguido por 
Esperança (três), Monteiro 
(três), Itatuba (dois) e Ma-
tinhas (dois).

A unidade de saúde 
disponibiliza 298 leitos, 
301 médicos, sendo 64 em 
regime de plantão presen-
cial 24 horas.  O hospital 
dispõe de seis salas no 
bloco cirúrgico.  O Hospital 
de Emergência e Trauma 
Dom Luiz Gonzaga Fernan-
des de Campina Grande é 
referência em trauma para 
203 municípios da Paraíba.

Hospitais divulgam 
os atendimentos 

Mulher 
tem pena 
mantida 
pelo TJPB

A Câmara Criminal do 
TJ da Paraíba manteve a pena 
definitiva de três anos, dois 
meses e 15 quinze dias de re-
clusão estabelecida pela Vara 
de Entorpecentes da Comar-
ca de Campina Grande à Ana 
Paula Pereira da Silva, presa 
ao tentar entrar no presídio 
Serrotão portando, em sua va-
gina, 146 gramas de cocaína e 
51 gramas de maconha. 

De acordo com o proces-
so, o fato aconteceu dia 13 de 
março de 2019, quando Ana 
Paula foi flagrada, pelo apa-
relho BodyScan, portando 
drogas no interior do seu 
corpo. Na oportunidade, ela 
negou trazer consigo qualquer 
material e foi conduzida à Ma-
ternidade Elpídio de Almeida, 
local onde foram retirados 
quatro embrulhos cobertos 
em fita adesiva e em preser-
vativos masculinos das partes 
íntimas da denunciada. Ana 
Paula afirmou que a droga era 
de sua propriedade, e levava 
o entorpecente para consumo 
próprio e integral dentro da 
unidade prisional. 

O juízo de primeiro grau 
fixou o cumprimento da pena 
em regime aberto, e a conde-
nação  corporal foi substituída 
por duas restritivas de direi-
tos, sendo uma prestação de 
serviços à comunidade e uma 
limitação de fim de semana.

Insatisfeita, a acusação 
apelou. Em síntese, nas suas 
razões, o Ministério Público 
pediu o acréscimo da pena, 

Segundo o relator, não 
há o que reparar na sentença, 
sobretudo no que diz respeito 
à minorante do tráfico privi-
legiado, já que as circunstân-
cias judiciais do artigo 59 do 
Código Penal, da forma como 
analisadas pelo julgador, so-
madas à comprovação de que 
a recorrida não se dedica a 
atividades criminosas, indi-
cam que ela, de fato, faz jus ao 
reconhecimento da redutora. 

Imprudência

Motorista flagrado dirigindo 
na contramão, na BR-101

Um motorista embriaga-
do e trafegando com o veículo 
na contramão, na BR-101, mu-
nicípio de Alhandra, foi preso 
pela Polícia Rodoviária Fede-
ral. Além dessas infrações, o 
condutor do Volkswagen Gol 
ainda provocou um acidente 
deixando uma pessoa com fe-
rimentos sem gravidade.

Segundo consta de in-
formações do Núcleo de Co-
municação da PRF, o acidente 
aconteceu por volta das 16h 
de domingo, 15, no km 105, da 
BR 101. O veículo GM Classic 
seguia pela rodovia sentido 
João Pessoa para Recife quan-

do foi surpreendido por um 
veículo VW Gol trafegando na 
contramão da direção. 

Para não colidir frontal-
mente com o automóvel que 
seguia na contramão, o moto-
rista tentou desviar e perdeu o 
controle da direção, saindo da 
pista e capotando o veículo. O 
motorista, um homem de 40 
anos, foi socorrido pelo Samu 
para o Hospital de Emergên-
cia e Trauma de João Pessoa 
com lesões leves. Apesar de 
provocar o acidente, o moto-
rista infrator, um homem de 
56 anos, continuou dirigindo 
o veículo pela contramão na 

rodovia, sendo abordado pela 
PRF poucos quilômetros após 
o acidente. Durante a aborda-
gem, foi constatado através 
do teste de etilômetro que o 
condutor estava dirigindo sob 
efeito de álcool, sendo detido e 
conduzido à Polícia Civil.

A PRF havia recebido 
denúncias de pessoas que fla-
graram o motorista dirigindo 
pela contramão e estava reali-
zando rondas para localizá-lo. 
Quando a equipe conseguiu 
abordá-lo foi informada por 
populares que havia aconte-
cido um acidente a cerca de 
um quilômetro.

PM realiza ações no Brejo com 
prisões e apreensão de armas

A Polícia Militar realizou 
várias ações durante o fim de 
semana na área do Brejo parai-
bano. Em Guarabira, onde fica 
a sede do 4o BPM foi desenca-
deada a Operação Feira Segura 
em Guarabira, com rondas e 
abordagens no interior e adja-
cências da feira que funciona 
na área central da cidade.

Sob a supervisão do ma-
jor Silva Ferreira, a Operação 
Feira Segura teve as presen-
ças de policiais de várias mo-
dalidades de policiamento, 
inclusive dos alunos do CFSd 
(Curso de Formação de Solda-
dos) do 4o BPM.

Essa ação é realizada se-
manalmente para garantir a 
segurança dos comerciantes 
e frequentadores da feira livre 
de Guarabira, que é uma das 
mais tradicionais da região e 
atrai pessoas de várias cidades.

Em Alagoa Grande, poli-
ciais da 2ª Companhia do 4o 

BPM apreenderam, no início 

na tarde de sábado (14), um 
adolescente infrator de 17 anos 
de idade com uma substância 
semelhante a crack. Com o ado-
lescente também foi apreendi-
da uma faca peixeira que ele 
trazia na cintura.

Nas cidades de Guarabi-
ra, Cuitegi, Pirpirituba, Ser-
tãozinho e Serra da Raiz, sob 

a supervisão do major Silva 
Ferreira, foi realizada no fim 
de semana, a Operação Ci-
dade Segura com rondas e 
abordagens a pedestres, con-
dutores de motos e carros, 
além de bares e estabeleci-
mentos similares.

A Operação Cidade Segura 
tem como objetivo a preven-
ção de crimes contra a pessoa 
e contra o patrimônio. 

Em Caiçara, os policiais 
da 3ª Companhia do 4º BPM 
prenderam um homem, na noi-
te de sábado (14), suspeito de 
praticar violência doméstica 
contra a própria mãe. A vítima 
entrou em contato, através da 
linha direta, com a guarnição 
local e informou que o filho 
estava quebrando móveis e 
objetos no interior da sua re-
sidência. Todos os presos e o 
adolescente apreendido foram 
levados para as delegacias das 
áreas onde foram registradas 
as ocorrências.

Policiais estiveram na feira livre 
de Guarabira e em outras cidades

Foto: PMPB

As medidas adotadas 
pela SEAP são para 

prevenir a doença que 
se alastra por todos 

os países

Foto: Secom-PB

Nota assinada pelo secretário de Administração Penitenciária, Sérgio Fonseca de Souza, menciona também a realização de campanhas de conscientização
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Também é proibido estocar álcool em gel ou máscaras; Procon-PB cancela evento por conta do coronavírus

As farmácias, super-
mercados, distribuidoras e 
demais estabelecimentos 
comerciais que forem fla-
grados escondendo más-
cara facial e álcool em gel, 
ou elevando os preços in-
corretamente poderão ser 
fechados, ter as atividades 
suspensas ou sofrer outras 
penalidades.  Conforme o 
decreto municipal, a Secre-
taria Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP), deverá intensi-
ficar a fiscalização nos espa-
ços que comercializam estes 
produtos para verificar a 
alta de preços e as condições 
dos estoques.  

De acordo com o órgão, 
estes produtos estão desa-
parecendo do mercado ou 
sendo vendidos com valores 
exagerados. Além disso, al-
guns comerciantes alegam 
que o valor do álcool gel já 
sofreu um acréscimo porque 
os fabricantes aumentaram 
o preço no repasse. Por isso, 
o Procon de João Pessoa 
passou a ser responsável 
pela  realização de opera-
ções nos estabelecimentos 
com o objetivo de identificar 
e coibir possíveis abusos ao 
consumidor na venda destes 
materiais.

Segundo o secretário 
do Procon-JP, Helton Renê, 
a fiscalização é necessária e 
que a empresa que for pega 
em qualquer situação irre-
gular poderá ter as ativida-
des suspensas. “A situação 
já é difícil com o alarme do 
coronavírus pairando sobre 
nós, imagine se for piorada 
com as pessoas querendo 
tirar proveito desse mo-
mento tão delicado?”, ana-
lisa.  Ele afirmou ainda que 
as vistorias já estão aconte-
cendo e que as visitas irão 

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Aumentar preço de produtos 
pode fechar estabelecimentos

Editoração:  Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

ocorrer no comércio de todo 
o município. 

O Procon Municipal di-
vulgou ainda neste mês uma 
pesquisa de preços para ál-
cool em gel e máscara fa-
cial. O levantamento já havia 
constatado a falta dos produ-
tos em alguns espaços. Além 
disso, na última semana, 
conforme o representante da 
secretaria houve outro estu-
do com relação aos valores 
das vacinas preventivas. As 
pesquisas já promovidas es-
tão disponíveis nos sites da 
PMJP e do Procon-JP.

 “Esse é o momento de 
todos sermos solidários uns 
com os outros e não para 
tirar vantagem da situação. 
João Pessoa por enquanto 
ainda não entrou no mapa 
das notificações confirmadas 
e por isso mesmo devemos 
nos precaver para evitar um 
mal maior e o álcool em gel 
e a máscara facial são arti-
gos preventivos e devem ser 
disponibilizados para a po-
pulação”, acrescentou Helton 
Renê.

Os atendimentos do Pro-
con-JP na capital acontecem 

de segunda a sexta-feira das 
8h às 14h na sede da Aveni-
da D. Pedro I, no Tambiá e no 
Núcleo de Práticas Jurídicas 
da Faculdade Uninassau, no 
Bairro dos Estados. 

Procon-PB
A Autarquia de Proteção 

e Defesa do Consumidor da 
Paraíba (Procon-PB) cance-
lou o evento de comemora-
ção do Dia Internacional do 
Consumidor e o  atendimen-
to ao público previstos para 
ocorrer ontem (16),  no Pon-
to de Cem Réis, no Centro 

de João Pessoa.  Além disso, 
a palestra e o 200 Mutirão 
de Renegociação de Dívidas 
em Queimadas também não 
ocorreram. 

De acordo com o Procon-PB, 
os eventos com maior con-
centração de pessoas e as 
atividades de rua estão sus-
pensos devido à situação de 
emergência causada pelo 
coronavírus (Covid-19). O 
objetivo, segundo o órgão, é 
garantir a saúde e segurança 
de todos. 

O Procon Estadual já 
está adotando  algumas mu-

danças no seu atendimento 
ao público, em meio a pan-
demia. O órgão disponibiliza 
atualmente álcool gel 70% 
em todos os guichês e os 
funcionários estão usando 
máscaras para evitar o con-
tágio. A autarquia estadual 
recomenda que os consumi-
dores utilizem a plataforma 
online de atendimento atra-
vés do consumidor.gov.br ou 
pelo www.proconmpb.gov.
br  para que evitem sair de 
casa.  Mais informações po-
dem ser adquiridas pelo nú-
mero 151.

Foto: Ortilo Antonio

 De acordo com o Procon-JP, farmácias, supermercados ou distribuidoras poderão ser fechados, ter as atividades suspensas ou sofrer outras penalidades se descumprirem decreto municipal

Nas igrejas

Arquidiocese suspende ações que gerem aglomeração

A Arquidiocese da Pa-
raíba se reuniu ontem e 
definiu uma série de ações 
preventivas com relação 
ao coronavírus. Uma das 
principais orientações, as-
sinadas pelo arcebispo Dom 
Delson Pedreira, trata da 
suspensão imediata – a par-
tir de hoje – de todas as ati-
vidades que reúnam grande 
número de fiéis.

Entre elas estão os en-
contros como catequese, 
escola da fé, Encontro de 
Casais com Cristo (ECC), 
Encontro de Jovens com 
Cristo (EJC), assembleias, 
Vias-Sacras públicas, pro-
cissões, e festas sagradas, 
comuns em paróquias e, 
sobretudo, as de grande 
porte a exemplo das de 
padroeiro e aglomera-
ções acima de 100 pesso-
as em ambiente fechado e 
200 pessoas em ambiente 
aberto.

“Diante da realidade 
de pandemia que estamos 
enfrentando e seguindo 
as recomendações das au-
toridades sanitárias e de 
saúde”, afirma o documen-
to com as orientações da 
Arquidiocese.

As orientações ainda 
seguem.  As celebrações 
da Eucaristia não podem 
reunir mais de 100 pesso-
as em ambiente fechado 
ou 200 pessoas em am-
biente aberto. Além disso, 
durante as celebrações, as 
igrejas devem permanecer 
com portas e janelas aber-
tas, facilitando a circula-
ção da ventilação.

Redobrar a atenção 
com a higienização, to-
mando os seguintes cui-
dados: oferecer área para 
lavagem das mãos e/ou 
sempre que possível, dis-
ponibilizar álcool em gel 
para os fiéis e manter com 
rigor a limpeza do ambien-
te celebrativo também es-
tão entres os itens a serem 

Rogéria Araújo
anarogeria7@gmail.com

seguidos pelos freqüenta-
dores das igrejas.

Idosos
Considerado uma das 

populações mais vulnerá-
veis dentro do contexto da 

pandemia do coronavírus, 
os idosos têm destaque es-
pecial nas recomendações 
da Arquidiocese. De acor-
do com o texto, tanto ido-
sos como as pessoas que 
se enquadram nos grupos 

de risco não são obrigados 
a participar dos ritos, por-
tanto estão dispensados 
dos eventos litúrgicos de 
forma presencial.

Os idosos poderão 
acompanhar as missas a 

partir das redes sociais e 
demais meios de comuni-
cação que as igrejas e pa-
róquias já possuem.

Também estão sus-
pensos os mutirões de 
confissão,  aumentan-
do os dias e horários de 
atendimentos aos fieis. 
Recomenda-se, ainda, 
aumentar o número de 
missas visando diminuir 
a quantidade de pessoas 
nas celebrações. O mes-
mo vale para as visitas 
pastorais, que são feitas 
de casa em casa.

“Reafirmamos nos-
so compromisso de zelar 
pastoralmente pelo bem 
comum e a proteção da 
vida. Além dessas medi-
das, convidamos a todos a 
viver este período quares-
mal em oração e procuran-
do descobrir a vontade de 
Deus em todas as coisas. 
Certos de que, unidos a 
Ele, venceremos este tem-
po tão desafiador, finaliza 
a Arquidiocese da Paraíba.

Na Paraíba, em documento oficial, Arquidiocese lança uma série de orientações a ser seguidas por todos os fiéis

Foto: Edson Matos
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UFPB e demais instituições de ensino superior anunciaram paralisação de atividades, algumas por tempo indeterminado

Mesmo sem confirma-
ção de casos confirmados 
do Covid-19 no Estado, ins-
tituições de ensino superior 
da Paraíba decidiram para-
lisar as atividades a partir 
desta terça-feira. A Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Uniesp, Unipê, Uni-
Nassau e Asper suspende-
ram todas as atividades aca-
dêmicas presenciais para os 
cursos de graduação e pós-
graduação. A decisão leva 
em consideração a medida 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para evitar a 
propagação da pandemia do 
coronavírus com medidas 
de contingenciamento. A fi-
nalização do semestre atual 
deverá ser continuado atra-
vés de atividades online.

Além da indicação da 
OMS para conter a propa-
gação do vírus, as institui-
ções seguem a recomenda-
ção do Governo do Estado 
da Paraíba com o decreto 
de estado de emergência e 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa que suspen-
deu, no último domingo, 
eventos de culturais e es-
portivos com grande aglo-
meração de público. 

A Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB), com 
campi em Campina Grande, 
João Pessoa, Bananeiras, 
Patos, Guarabira, Catolé do 
Rocha, Lagoa Seca, Mon-
teiro e Araruna, anunciou 
a suspensão de atividades 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Universidades suspendem 
aulas para evitar coronavírus

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Segurança

No aeroporto ou na rodoviária: cuidados essenciais

De acordo com as re-
comendações do Ministério 
da Saúde, é necessário evi-
tar locais com aglomeração 
de pessoas. Rodoviárias e 
Aeroportos estão inclusos 
nesta categoria. No entanto, 
muitas pessoas precisam 
viajar, seja para chegar a um 
destino específico ou voltar 
para casa. Por isso, esses lo-

cais estão intensificando os 
pontos com álcool em gel e 
a limpeza do ambiente. 

De acordo com o geren-
te de núcleo do Terminal 
Rodoviário de João Pessoa 
Severino Camelo, Reinaldo 
Brasil, a rodoviária dispo-
nibilizou os pontos com ál-
cool em gel e está desinfe-
tando áreas com passagem 
de mãos, como corrimões e 
catracas, em busca de com-
bater o vírus.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

No entanto, ele enfatizou 
que não é necessário preocu-
pação. “A orientação é que as 
pessoas podem vir tranqui-
las, porque ainda não existe 
nenhum caso confirmado 
no Estado da Paraíba, então 
não há motivo para alarde e 
nem para terror. No terminal, 
fiquem todos à vontade para 
utilizar o álcool em gel que 
está disponibilizado nos seis 
pontos”, disse. 

O aposentado de 73 
anos, Braz Gonçalves, co-
mentou que foi até a rodoviá-
ria ontem porque precisou 
viajar até Campina Grande, 
no entanto, tem consciência 
que os cuidados na sua ida-
de precisam ser redobrados. 
“Eu tenho que intensificar os 
cuidados aos 73 anos, lavo 
as mãos sempre quando saio 
e quando chego em casa. Es-
tou indo agora para Campi-
na Grande porque precisei 
mesmo, mas vou evitar sair 

a partir de agora”, disse. 
A nutricionista de 24 

anos, Viviane Araújo, está 
voltando para o interior da 
Paraíba após passar o fim 
de semana em um congres-
so em Recife. Além de lim-
par bem as mãos, ela teve 
o cuidado de passar álcool 
em gel no celular, a jovem 
afirmou que, apesar de não 
estar no grupo de risco, se 
preocupa com os seus fami-
liares. “Passei esses dias em 
Pernambuco onde já tive-
ram oito casos, então eu me 
preocupo, né? Fui porque já 
tinha pago o congresso, mas 
cancelaram no último dia e 
eu voltei mais cedo”, relatou. 

No aeroporto
No Aeroporto Inter-

nacional Castro Pinto, em 
João Pessoa, é possível 
perceber os pontos com 
álcool em gel a poucos me-
tros um do outro, além da 
limpeza contínua nos am-
bientes. A administração 
do local foi procurada pela 
reportagem de A União, 
para esclarecer sobre os 
cuidados do aeroporto 
para combater a chegada 
de pessoas infectadas, mas 
até o fechamento desta 
edição não havia respon-
dido. 

Shirley da Silva Go-
mes, professora de 40 

anos, está viajando com 
mais nove pessoas da fa-
mília, indo até Brasília, 
onde mora. Ela estava pas-
sando férias e contou, com 
um pote de álcool em gel 
em mãos, sobre o cuida-
do da família ao passar de 
aeroporto em aeroporto 
durante a viagem de volta 
para casa.

“A gente já tinha um 
cuidado em casa mesmo 
antes do surto de corona-
vírus, estávamos sempre 
limpando a mão até por 
conta das bactérias.  Mas 
agora nós intensificamos 
isso, o cuidado foi redo-
brado”, falou.

 Eu tenho que 
intensificar os cuidados 
aos 73 anos, lavo as 
mãos sempre quando 
saio e chego em casa. 
Estou indo agora para 

Campina Grande porque 
precisei mesmo 

Viviane Araújo, que retornou ontem de Recife: preocupação com a família

Em tempos de pandemia, família que vai para Brasília disse que passou a utilizar com mais frequência o álcool em gel

Fotos: Ortilo Antonio

nas clínicas de Odontologia 
e Fisioterapia, o afastamen-
to funcional para viagens ou 
estudo a ser realizado fora 
do país e ainda recomen-
dou que eventos científicos, 
culturais ou artísticos, tais 
como encontros, seminários, 
workshops, não sejam reali-
zados. Mas, até o momento, 
as aulas estão mantidas.

A Prefeitura de Campi-
na Grande decretou a sus-
pensão por até 30 dias das 
atividades do Teatro Mu-
nicipal, Centro Cultural e 
do Centro de Idosos como 
medidas emergenciais para 
enfrentamento do novo co-
ronavírus nessa segunda-
feira. A cidade não decretou 
situação de emergência.

Dia de luta
Uma paralisação já es-

tava definida para a próxima 
quarta-feira por escolas pú-
blicas municipais, estaduais e 
federais na Paraíba, inclusive 
instituições de nível superior 
que entraram em adesão ao 
Dia Nacional de Luta em de-
fesa da educação pública, de-
mocracia e serviço público. 

Pelo menos 700 esco-
las públicas, além dos 21 
campi do Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB), os cam-
pi da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB), da  
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), e também 
Universidade Federal de 
Campina Grande, estarão 
fechados. Além de aderir 

à paralisação nacional, em 
protesto às medidas do Go-
verno Federal, o Sindicato 
dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras em Educação da 
Paraíba (Sintep), tem uma 
pauta estadual. Por conta 
disso irá suspender as au-
las nesta quarta-feira (18), 
quinta-feira (19), e na sex-
ta-feira (20).

Além da indicação da OMS para conter a propagação do vírus, as instituições seguem a recomendação do Governo do Estado da Paraíba com o decreto de estado de emergência e da Prefeitura

Foto: Divulgação



Teatro em CG
Espetáculo infantojuvenil ‘As Aventuras da Netinha Talita 
com seu Vovô Pitucha’ será apresentado nesta terça-feira, 
no Teatro Municipal Severino Cabral. Página 11
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Por causa do coronavírus, apresentação desta terça-feira acontecerá apenas pela rádio e web 

Mais uma terça-feira 
no comando de Val Dona-
to e Cíntia Peromnia, em 
mais uma edição do Palco 
Tabajara. A iniciativa que 
promove bandas autorais 
locais segue em sua Tem-
porada de Verão e, para o 
seu penúltimo programa 
da temporada, desta vez 
a abertura das portas da 
Sala Vladimir Carvalho, em 
João Pessoa, para a parti-
cipação pessoalmente do 
público não será possível. 
Entretanto, haverá a trans-
missão on-line normal-
mente através dos perfis 
da emissora pelo Face-
book, Instagram e Youtube, 
além do acompanhamento 
pela sintonia 105.5 FM. A 
iniciativa é uma maneira 
de evitar aglomerações 
devido ao alastramento do 
coronavírus.

Apesar do contexto de 
prevenção do alastramen-
to da doença, a animação 
segue para a realização de 
mais um programa em re-
lação à preservação e di-
vulgação de bandas inde-
pendentes autorais.

Em uma nova roupa-
gem, Pedro Faissal e Meio-
free apresentarão, no palco 
da Sala Vladimir Carvalho, 
as músicas que fazem par-
te de toda a discografia 
do grupo, além da canção 
mais recentes, como ‘Brasil 
Colômbia’, de 2019. Dessa 
forma, de acordo com Pe-
dro Faissal, “o público vai 
poder compreender muito 
do nosso trabalho a partir 
dessas músicas e com uma 
nova roupagem, porque a 
nova formação da banda 
está nos fazendo revisitar 
e atualizar as músicas para 
se adequarem ao novo 
momento. O público pode 
esperar muito rock’n’roll, 
muita performance”.

O som da banda é de-
finido como “rock alterna-
tivo de protesto e poesia 
musicada. Samba rock da 

Parahyba e groovie de bei-
ra-mar”.

Atualmente, o grupo é 
formado por Pedro Faissal 
(guitarra e vozes), Kleber 
Nascimento (bateria e bac-
king vocals), André Antério 
(teclado, guitarra, cavaco, 
pífano e vozes), João Ca-
valcante Lee (guitarra e 
backing vocals) e Felipe 
Tavares (baixo e efeitos). 
Uma das metas para 2020, 
segundo Pedro Faissal, é o 
lançamento de um EP, que 
deve acontecer até meados 
do ano. “Estamos planejan-
do a gravação desse tra-
balho e focando nas novas 
composições para que, até 
o meio do ano, ocorra o lan-
çamento”. Intitulado Brasil 
Colômbia, o trabalho conta 
com o single homônimo, e o 
mais recente do grupo.

Integrando o Palco 
Tabajara de hoje, a banda-
fôrra também se apresenta 
para a audiência do rádio e 
das redes sociais. O grupo, 
formado por Guga Limeira 
(voz),  Ernani Sá (guitarra e 
teclas), Hugo Limeira (gui-
tarra), Matteo Ciacchi (bai-
xo) e Lucas Benjamin (ba-
teria), explora o repertório 
com músicas que sobre to-
dos os humores possíveis, 
“ora para dançar, ora para 
sonhar, ora para chorar ou 
todos ao mesmo tempo”.

Criado em 2014, desde 
então o grupo vem se apre-
sentando em diversos even-
tos na Paraíba e além da re-
gião, incluindo em estados 
como São Paulo e Goiás. A 
banda-fôrra tem um EP ho-
mônimo de 2015 e o disco 

Trilha, lançado em 2018. O 
lançamento mais recente 
foi a apresentação ao vivo, 
no Dosol Sessions, de 2019, 
com as músicas Apego, Ha-
bitat e Abril. Os lançamen-
tos descritos podem ser en-
contrados na plataforma de 
streaming Spotify. 

As referências do gru-
po variam entre bandas 
como Tame Impala, Home-
shake, Mac Demarco, Clube 
da Esquina, Caetano Velo-
so, Milton Nascimento e 
artistas locais como  a ban-
da pernambucana Tagore 
e paraibanos como Chico 
César, Totonho e Adeildo 
Vieira, entre outros. 

Preservar a cena
A medida para a edi-

ção de hoje foi tomada 
para prevenção do corona-
vírus (Covid-19), classifi-
cado como uma pandemia 
no último dia 13.

Para Marcos Thomaz, 
diretor geral do Palco Ta-
bajara, a realização do 
evento acontecerá mesmo 
sem público pessoalmente 
por um dever de divulga-
ção das bandas autorais 
paraibanas. Este contexto 
fará parte, indubitavel-
mente, das discussões que 
serão abordadas na noite 
de hoje. “Temos a obri-
gação de realizar o even-
to para preservar a cena. 
Principalmente conside-
rando que este cenário, o 
artístico, é o mais atingido 
pelo vírus. Vamos aprovei-
tar e debater sobre a cena 
artística e o impacto eco-
nômico, já que são os sho-
ws que geram a principal 
fonte de renda dos artis-
tas”, reforça. 

O penúltimo progra-
ma da temporada terá, 
pela primeira vez, o novo 
formato de participação 
do público exclusivamente 
on-line e, para Val Donato, 
uma das apresentadoras, 
é uma medida necessária 
e inevitável. “Foi uma pro-
vidência tomada com res-
ponsabilidade. Devemos 

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Palco Tabajara na internet
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Shows podem ser vistos 
on-line normalmente 
através dos perfis nas 
redes sociais da Rádio 

Tabajara, além da 
transmissão na sintonia 

105.5 FM

Em João Pessoa

Feira Literária das Imprensas Oficiais é cancelada

Foi cancelada a 1ª Feira 
Literária das Imprensas Ofi-
ciais (Flio), que a Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), por meio da Editora 
A União, realizaria nestas 
quinta e sexta-feira, dias 
19 e 20, no Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em João 
Pessoa. “A decisão foi toma-
da diante dessa realidade 
do coronavírus, que impli-
cou na decretação da Si-
tuação de Emergência pelo 
Governo do Estado, e em 
obediência a esse decreto 
governamental”, justificou o 
diretor de Mídia Impressa, 
William Costa. “Ainda es-
tamos avaliando uma nova 
data, que vai depender de 
uma avaliação do contexto 
local e nacional dos desdo-
bramentos da crise do coro-
navírus”, disse.

“O público esperado 
para a 1ª Flio era muito su-
perior ao de 100 pessoas, 
que é o limite previsto no 
decreto governamental. É 
lamentável, porque todo um 
esforço foi feito para a reali-

zação da Feira Literária. Mas 
devemos respeitar essa nova 
realidade social imposta 
pelo coronavírus e pelo de-
creto”, disse, ainda, William 
Costa. “É lamentável essa 
pandemia que está causando 

transtornos aos eventos pro-
gramados não apenas pela 
EPC, mas no mundo inteiro. 
Esperamos que esse surto 
seja controlado e a situação 
nacional e internacional vol-
te à normalidade”.

A propósito, a Flio – 
cujo slogan escolhido foi a 
frase “A literatura é minha 
festa. É ali que eu toco e 
danço”, do escritor e dra-
maturgo paraibano Aria-
no Suassuna (1927-2014) 

– iria reunir representan-
tes das editoras oficiais da 
Paraíba, Pernambuco, Ala-
goas, Sergipe, São Paulo e 
Pará, além das editoras da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), dentre outras con-
vidadas para o evento. 

A situação de emer-
gência em saúde pública 
em virtude da epidemia 
de coronavírus (Covid-19) 
foi determinada pelo go-
vernador da Paraíba, João 
Azevêdo, durante reunião 
com secretários de Estado 
realizada na última sexta-
feira (dia 13). A medida 
com o decreto foi publica-
da no Diário Oficial do Es-
tado no sábado (14), cujo 
caráter é preventivo e ob-
jetiva assegurar estruturas 
necessárias para o enfren-
tamento de possíveis casos 
no Estado.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Evandro Pereira

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Rádio Tabajara

aguardar o desenrolar dis-
so tudo para que possamos 
enxergar como serão as 
próximas edições”, adianta. 
O formato inédito incentiva 
ainda mais a participação 
de quem acompanha o pro-
grama ao vivo. “Acredito 
que as pessoas que já tem 
o costume de ir presen-
cialmente, participarão da 
mesma forma, agora on-li-
ne”, completa Val.

Até o fechamento desta 
edição, não foi registrada a 
confirmação de nenhum caso 
de coronavírus na Paraíba, 
mas a doença já se espalhou 
por estados como São Paulo, 
Amazonas e Sergipe. A di-
fusão do vírus pelo mundo 
resultou em cancelamentos 
ou adiamentos de festivais, 
como o Lollapalooza (Argen-
tina, Chile e Brasil), Coachella 
(EUA) e SXSW (EUA).

Pedro Faissal e Banda Meiofree (em cima) faz um ‘rock alternativo de protesto e poesia musicada’; já a banda-fôrra 
(abaixo) vai explorar um repertório com músicas ora para dançar, sonhar, chorar ou ‘todos ao mesmo tempo’

Evento que aconteceria no Espaço Cultural José Lins do Rego (acima) terá nova data, a ser definida a partir dos desdobramentos da crise do coronavírus



 O que o capitão Jair M. Bolsona-
ro foi fazer nos Estados Unidos nes-
ses tempos tão bicudos? Taí, pegou 
uma gripe. Não foi uma gripe; foi A 
GRIPE que está assolando por igual 
o planeta. Dizia-me velha senhora: 
“boa romaria faz quem de sua casa 
não sai”. O capitão M foi ao País de 
Marlboro com uma brava entourage. 
Se fez discurso, não sei – pois não 
alugou tempo na TV para transmitir 
sua falação. 

Ele é homem valente. Basta 
dizer que foi da Divisão Aeroterres-
tre, ou da Brigada de Paraquedistas. 
Quando eu era mais doido, isto é, 
adolescente, pensei em fazer muita 
besteira nesse mundo militarizado, 
em ir para a Legião Estrangeira – 
aquele képi me fascinava, a proteção 
para o sol na nuca. Seus soldados 
pareciam superhomens. Mas o 
paraquedismo não me atraía, nem 
mesmo seu slogan: “O paraquedismo 
só aceita voluntários”.

Capitão M tem jeito de ser bom 
de briga – mas deixou levarem sua 
moto e, de lambuja, sua pistola, num 
assalto. Era uma Glock? Se eu fosse 
capitão, só usava Glock, a pistola 
austríaca que botou todas as outras 
no chinelo, dezenas de anos à frente, 
no seu calibre mais pesado – o velho 
e aprovado 45, oriundo de duas 
guerras mundiais. Ele tem mais Stop 
Power, e, como não tem muito poder 
de penetração, só atinge quem está 

Há um personagem se-
cundário com uma pequena 
participação  – praticamente 
um easter egg – em Mid-
way: Batalha em Alto Mar 
(2019), a incrível recriação 
da famosa batalha na Guerra 
do Pacífico em 1942, exibida 
nos cinemas de João Pessoa 
entre novembro e dezembro 
do ano passado e que já está 
disponível para assinantes 
do serviço Amazon Prime 
Video: um diretor de cine-
ma, contrariando ordens 
militares, sobe em uma laje 
para registrar, no calor da 
batalha, o bombardeio de 
aviões japoneses sobre a ilha 
de Midway, base do exército 
Norte-Americano.

Por mais que eu queira 
falar o quão extraordinária 
é a reconstituição de um dos 
episódio mais importantes 
da Segunda Guerra Mundial nesse filme de Roland Emmeri-
ch, o texto desta semana é dedicado a esta fantástica figura 
do cinema: o diretor John Ford (1894-1973).

Conversando com a garotada, muitos não fazem a míni-
ma ideia de o porquê Ford, diretor de mais de uma dúzia de 
obras-primas do cinema, como Depois do Vendaval (1952), 
Rastros de Ódio (1956) e O Homem Que Matou o Facínora 
(1962), ser personagem em Midway: Batalha em Alto Mar. 

É para essa turma que Steven Spielberg se deu ao traba-
lho de produzir a minissérie Five Came Back (2017) para o 
Netflix (portanto, disponível por lá). Dividido em três partes, 
o documentário mostra como cinco grandes diretores de 
Hollywood se juntaram aos esforços de guerra do Governo 
Norte-Americano, com o objetivo de cooptar jovens para o 
Tio Sam levar ao front.

George Stevens, John Huston, Frank Capra, William 
Wyler e nosso John Ford foram esses cinco ilustres cineastas 
que encararam os campos de batalha e apontaram suas câ-
meras para aviões, tanques e soldados e, de quebra, inova-
ram na linguagem do chamado filme-propaganda. Um desses 
filmes é o resultado do esforço de Ford no Pacífico: o curta 
de 18 minutos batizado como A Batalha de Midway, lançado 
nos cinemas em 1942 (se você tem curiosidade de vê-lo, ele 
está disponível, em cópia restaurada, no próprio Netflix).

John Ford, que ao embarcar no navio da Marinha dos 
EUA já tinha três Oscars na estante e obras-primas do quilate 
de No Tempo das Diligências (1939), As Vinhas da Ira (1940) 
e Como Era Verde o Meu Vale (1941), mostrou ao mundo, em 

cores vivas (registradas com 
a recém-lançada Technico-
lor) a bravura dos soldados 
americanos, incluindo o filho 
do então presidente Franklin 
D. Roosevelt, o major James 
Roosevelt.

A inclusão do persona-
gem John Ford (vivido pelo 
ator Geoffrey Blake) em Mi-
dway: Batalha em Alto Mar, 
portanto, não é à toa. Emme-
rich confessou que muito da 
reconstituição do filme, das 
explosões no céu ao figurino 
dos personagens, só foi pos-
sível graças ao curta-metra-
gem de John Ford, sobretudo 
por ele ser colorido.

Ford, para muitos, foi o 
maior diretor de cinema dos 
Estados Unidos. Certa feita, o 
cineasta Peter Bogdanovich, 
que fez de John Ford objeto 
de estudo (e tema de repor-

tagens e documentários), perguntou ao colega Orson Welles 
o que ela achava de Howard Hawks (outro grande cineasta 
norte-americano) e de Ford, ao que o diretor de Cidadão Kane 
respondeu: “Hawks é grande prosa, mas Ford é poesia”.

O depoimento acima está na caixa O Cinema de John 
Ford, lançada ano passado pela Versátil com três DVDs que 
apresentam seis filmes do diretor em boas cópias restau-
radas. O bom desse box é mostrar John Ford para além do 
faroeste, gênero em que ele foi professor com pós-doutora-
dos a perder de vista.

Além dos obrigatórios Depois do Vendaval (1952) e Le-
gião Invencível (1949), há pelo menos duas pérolas fantásticas 
na caixa: Peregrinação, um filmaço de 1933, ali no advento do 
cinema falado, sobre uma mãe que manda o filho para guer-
ra para não vê-lo casado com uma vizinha, e O Sol Brilha na 
Imensidão (1953), sobre um juiz que, mesmo em tempos de 
reeleição, desafia sua pequena e preconceituosa comunidade 
ao estender a mão a um jovem negro e uma prostituta.

Filho de pais irlandeses, o “Almirante” conseguiu 
construir uma filmografia extraordinária ao mergulhar na 
América profunda e extrair de personagens fortes, que se 
destacam em todos os seus filmes. Demorei a chegar em 
John Ford, mas agora que encontrei seu legado vejo, até 
aqui, como ele compreendia bem o ser humano e era capaz 
de entregar, com a mesma habilidade, da comédia ao melo-
drama, com bastante consistência.

É como Orson Welles dizia: “Com o melhor de Ford, 
você tem noção do que a Terra é feita”.

Cronicartigo Pereira Sitônio Pinto 
Da Guarda Nacional - sitoniopinto@gmail.com

Os suspeitos

na frente. O prefeito atirou, matou 
seu desafeto e quem estava atrás 
de seu adversário político. Foi aqui, 
na Capital das Acácias, não foi em 
Princesa das Algarobas.

O Super M está com os sinto-
mas clássicos da gripe Corona. Que-
ro dizer, é suspeito de ter contraído 
a dita, fez os exames laboratoriais e 
está esperando o resultado. Enten-
do que vai dar positivo, pois ele 
passou um bom tempo ao lado do 
presidente da Terra de Marlboro, 
com sua entourage. Deve ter con-
taminado o yanque, ou foi por ele 
contaminado, os dois comorientes. 
É como se diz no Direito, quando 
morre um casal concomitantemen-
te, e não se sabe quem morreu pri-
meiro, e qual é a ordem sucessória 
dos herdeiros. 

Aposto no carona. Ele ou 
quem venha no seu banco. O 
carona não tem a direção em que 
se segurar. Quem vem na frente 
se lasca. Um carro, digo um Fusca 

já virou comigo, eu vinha no banco 
traseiro e fui o primeiro a sair, tive 
receio de fogo. Saí ileso, um peque-
no arranhão no cotovelo por conta 
de um receptor de TV que vinha 
solto no banco. O chofer do Fusca 
vinha melado. Um artista que vivia 
à sombra da mulher, em Umbuzeiro 
de Natuba. Sobrou pra mim, que 
tive de dirigir o Fusca acidentado 
até Campina Grande. 

Desviramos o Fusca e tiramos 
o carro de dentro da Jurema a mu-
que. Pra quem não conhece, Jure-
ma é um pau que só tem espinhos, 
assim como a Favela e a Unha de 
Gato. Ambas têm a virtude de não 
secar com a seca, são realmente 
xerófilas, e se parecem, são pri-
mas. Nem o bode come a Jurema, 
a Favela, a Unha de Gato. Os espi-
nhos não deixam.

Quando vi o Presidente M 
emparelhado com o presidente B, 
pensei comigo: ‘ele deve ter ido 
tomar uns trocados com o patrão, 
pedir um adiantamento’. Pode até 
ter sido, mas o gibi não deu. Os dois 
estadistas estavam em altos papos, 
conversa de brancos. Jair M pode 
ter ido contrair um empréstimo. 
Mas se ele contraiu alguma coisa 
foi a corona.

(Terça, quinta, sábado)

Capitão M tem jeito de 
ser bom de briga – mas 

deixou levarem sua moto 
e, de lambuja, sua pistola, 

num assalto.

Artigo

A poesia cinematográfica 
de John Ford

André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Entre os dias 7 e 8 deste mês de março fui 
visitar minha cidade natal, Pedra Lavrada, in-
crustrada no Curimataú paraibano e partici-
par do lançamento do meu novo livro Missão 
Cumprida: História de minha vida. A festa, orga-
nizada pela Prefeitura Municipal, sob a coor-
denação do prefeito Jarbas de Melo Azevedo e 
do vice-prefeito João de Deus Barros, muito me 
comoveu. Parentes e amigos de infância acor-
reram para o abraço fraterno e sincero, trouxe-
ram, sem o meu conhecimento, a banda Filar-
mônica Eugênio Vasconcelos (onde fui músico 
durante a adolescência) e a hoje odontóloga 
Rossana Dias Costa, vencedora da Olimpíada 
de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, fez 
tocante pronunciamento.

Rossana, então com 17 anos, venceu o cer-
tame promovido pela Presidência da República 
em 2010, concorrendo na categoria Artigo Opi-
nativo, com o texto Desenvolvimento?. Ela rece-
beu a medalha de ouro do então presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, no auditó-
rio do Museu Nacional, em Brasília. Ela cursava 
o terceiro ano do Ensino Médio na Escola Graci-
liano Fontini Lordão, que funcionava, na época, 
em um prédio improvisado. 

Entre abraços e felicitações fui apresen-
tado por meus primos a um cidadão baixinho, 
humilde, com as seguintes palavras: - Fernan-
do, este é o pai de José Zilmárcio, nascido aqui 
e que conseguiu brilhante classificação para o 
curso de Medicina da UFCG com a nota do Enem. 
O pai, Francioly Barros de Oliveira, emocionado, 
relatou as dificuldades para criar a família. Ven-
dedor de picolé pelas ruas da cidade, luta com 
dificuldades para manter a família. Sua esposa, 
dona Luzia, filha de agricultores, não foi sequer 
alfabetizada e é o esteio da família nos cuidados 
com a casa, a comida e as roupas dos meninos. O 
outro filho, além de estudante, toca trompa na 
Filarmônica da cidade. 

José Zilmárcio, desde pequeno, sonhava em 
ser médico. E dizia isso a parentes e vizinhos. 
Estudou na Escola EMEF Maria Elenita, em Pe-
dra Lavrada e, depois, no IFE da cidade de Pi-
cuí. Nunca fez qualquer cursinho preparatório 
para o Enem, mas estudava, nas palavras dos 
pais, “de dia e de noite”. Estes, sem quaisquer 
estudos, também sonhavam com isso junto com 
o menino e alimentavam a fé em Deus dado o 
comportamento do seu rebento. E o pai se en-
che de orgulho: - Doutor, ele disse que quer ser 
cirurgião plástico!

Quando fui apresentado aos pais do futu-
ro acadêmico, do mesmo modo que fiz quando 
Rossana ganhou a Olimpíada Nacional, pergun-
tei a mim mesmo: “Meu Deus, será a força do 
minério?” Só quem é proveniente daquela re-
gião sabe das dificuldades de ordem natural, 
financeira e educacional para um estudante 
pobre vencer na vida!  Mas, vencer uma olim-
píada cultural ou galgar o vestibular de Medi-
cina, concorrendo com milhares de estudantes 
de todo o país? Por essa, como diria o meu sau-
doso tio, Heronides Albino, nem Nossa Senhora 
da Luz, padroeira da cidade, esperava. Claro 
que a força de vontade do estudante, aliada à fé 
inabalável dos pais e à união do núcleo familiar, 
contribuíram para impulsionar a futura carrei-
ra do novo acadêmico de Medicina.

Aproveito a oportunidade para lembrar a 
ajuda celeste que me foi proporcionada quando 
terminei o curso primário naquela cidade. Não 
havia o curso ginasial e a única alternativa era 
estudar na casa de parentes em Campina Grande 
ou João Pessoa. Pelo tirocínio da professora Hil-
da Vasconcelos, minha mãe, fui para o Seminário 
Franciscano de Ipuarana, em Lagoa Seca, que me 
abriu as portas para o mundo. Essa e outras his-
tórias está contada no livro acima mencionado.

O acadêmico 
de medicina

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

Fernando

Geoffrey Blake como John 
Ford em ‘Midway’

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

José Zilmárcio, de Pedra Lavrada, futuro acadêmico de Medicina 



Para navegar contra a corrente são necessá-
rias condições raras: espírito de aventura, cora-
gem, perseverança e paixão. 

(Nise da Silveira) 

Descobrir o mundo começou cedo para a menina 
Ana Maria. Nasceu em uma cidade grande, Rio de Ja-
neiro, mas, quando era criança, costumava passar as 
férias escolares em uma pequena cidade do litoral do 
Espírito Santo, cidadezinha sem eletricidade, uma vila 
de pescadores. Na sua infância, não havia televisão e 
todas as noites as pessoas se reuniam na calçada para 
contar histórias, talvez venha dessa fase o gosto pelo 
popular, pelas histórias tradicionais e populares.

Adulta, estudou na França, na Itália e traba-
lhou na Inglaterra. Seguindo o provérbio popular: 
“quem viaja muito tem o que contar”, aproveitou a 
experiência de ouvir histórias na infância e, poste-
riormente, das inúmeras viagens para transformar 
tudo em literatura.

 Formada em Letras, Línguas Românicas, fez 
doutorado na Sorbonne sob a orientação de Roland 
Barthes. O recado do nome foi sua tese de doutorado 
que consistiu na investigação dos nomes dos perso-
nagens de Guimarães Rosa. 

 Como autora de textos infantis, a revista Recreio 
foi sua grande escola. No exílio, escrevia pequenas 
histórias e as enviava para a revista. Começou a es-
crever no período que estava exilada na França, du-
rante a ditadura militar. A autora foi presa e precisou 
deixar o país, passando o exílio em Paris e na Ingla-
terra. Nessa fase de exílio, também morou na Itália. 
Trabalhou como jornalista e professora e viveu como 
imigrante.  Quando regressou ao Brasil, dedicou-se 
inteiramente à literatura, principalmente à literatura 
para crianças.

Tomando-se o ano de 1968 como marco inicial de 
sua produção literária para o público infantil, são 50 
anos de dedicação aos pequenos leitores com mais de 
cem livros publicados. Ana Maria Machado também 
escreve romances para adultos e livros de crítica li-
terária. Integra o quadro de escritores brasileiros ga-
nhadores do Prêmio Hans Christian Andersen, o Nobel 
da Literatura Infantil, juntamente com Lygia Bojunga 
Nunes e Roger Mello, sendo que Roger Mello ganhou 
na categoria de ilustrador; Lygia Bojunga e Ana Maria 
Machado venceram pelo conjunto da obra literária.

Aproveito a epigrafe de Nise da Silveira, médica 
psiquiatra e escritora, sobre navegar contra a corrente 
para comentar um livro de ensaios de Ana Maria Ma-
chado que traz o título: Contracorrente: conversas sobre 
leitura e política (Ed. Ática, 1999). O livro pode parecer 
antigo, mas os temas abordados são bem atuais, reúne 
textos e conferências da autora apresentados em di-
versos países. Em todos os artigos, sente-se que existe 
unidade entre eles, tratam de questões ligadas à leitu-
ra e à política, em um sentido bem amplo.   

O Direito de Ler foi apresentado na Feira Interna-
cional do Livro, em Bogotá, em abril de 1993. O depoi-
mento dado pela escritora revela um grande apreço 
ao livro e leva o leitor a refletir a respeito do ato de 
ler. Cada um tem sua própria história de leitura. São 
palavras de Ana Maria Machado: 

“Sou uma leitora voraz, devo aos livros o que sou. 
Nos momentos mais difíceis e dolorosos da minha 
vida, aqueles instantes da solidão existencial mais 
dura, do confronto com a dor mais além da própria 
solidariedade e do carinho, foram os livros que me 
deram a mão, que estabeleceram uma ponte que me 
uniu a pessoas que nunca conheci, mas cujos espíri-
tos me iluminaram e me enriqueceram, deram con-
tinuidade à minha participação na aventura humana, 
além das distâncias e vencendo os séculos. Só tenho 
por eles uma atitude grata e afetuosa, de reconheci-
mento e celebração”. (1999: p.71). 

E você, caro(a) leitor(a), como define seu amor 
aos livros?   

Notas literárias e culturais
Infelizmente a Feira Literária das Imprensas 

Oficiais (Flio), que iria acontecer entre os dias 19 e 
20 de março, foi cancelada. Uma vasta programa-
ção havia sido elaborada com lançamentos de vá-
rios livros. Certamente outra data será marcada. O 
coronavírus foi responsável por seu adiamento. Os 
tempos exigem cautela e nada de aglomeração. Gra-
ciliano Ramos em quadrinhos (Ed. Patmos) esperou 
bastante tempo para ser editado, agora fica aguar-
dando uma nova oportunidade para ser lançado. A 
perseverança é nosso lema.

Escritoras: Ana 
Maria Machado

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Peça infantil sobe ao palco 
do Severino Cabral, em CG
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ESTREIAS DA SEMANA

A Maldição do Espelho (Pikovaya dama: Zazerkalye. Rússia. Dir.: Aleksandr 
Domogarov. Terror. 16 anos). O sinistro fantasma da Rainha de Espadas está no-
vamente sedento por sangue, e, desta vez, suas vítimas são os alunos do internato 
localizado numa antiga mansão, envolta em rumores sombrios. Divertindo-se com 
as histórias de terror sobre os assassinatos de crianças nesta casa no Século 19, 
os adolescentes encontram na ala abandonada do edifício um espelho misterioso 
coberto de desenhos misteriosos. Por diversão, os alunos iniciam diante desse espe-
lho o ritual místico de chamar o espírito da Rainha de Espadas para realizar seus 
desejos mais íntimos, esperando que o fantasma os cumpra. Os jovens não sabem 
que suas próprias almas serão o preço a pagar por cada capricho que virá, e que 
a Rainha de Espadas não descansará até que conseguir todos eles. Manaíra 2 
(dub.): 20h, 22h (exceto qua.). Mangabeira 3 (dub., exceto seg. e ter.): 16h15, 
18h15, 20h15, 22h15.

Aprendiz de Espiã (My Spy. EUA. Dir.: Peter Segal. Comédia. 12 anos). Um 
agente da CIA (Dave Bautista) de coração endurecido é enviado em uma missão se-
creta para vigiar uma família. Porém, o que ele não esperava era passar por poucas 
e boas à mercê de Sophie (Chloe Coleman), a filha precoce de nove anos de idade da 
família.  Manaíra 3 (dub.): 14h40, 16h50, 19h. Tambiá 1 (dub.): 16h50, 18h50, 
20h50. Partage 5 (dub.): 16h50, 18h50, 20h50.

Bloodshot (Bloodshot. EUA. Dir.: Dave Wilson. Ação. 14 anos). Bloodshot é um 
ex-soldado com poderes especiais: o de regeneração e a capacidade de se meta-
morfosear. Assassinado ao lado da esposa, ele é ressuscitado e aprimorado com a 
nanotecnologia, desenvolvendo tais habilidades. Ao apagarem sua memória várias 
vezes, ele finalmente descobre quem é e parte em um busca de vingança daqueles 
que mataram sua família. MAG 1 (dub.): 16h30, 19h; (leg.): 21h30. Manaíra 9 
MacroXE (dub.): 15h, 19h45; (leg.): 17h20, 19h10. Manaíra 10 (leg.): 16h10, 
21h30. Mangabeira 1 (dub.): 14h45, 17h15, 19h45, 22h10. Tambiá 6 (dub.): 
14h40, 16h45, 18h50, 21h. Partage 2 (dub.): 14h40, 16h45, 21h; (leg.): 18h50.

O Melhor Está Por Vir (Le Meilleur reste à venir. França. Dir.: Alexandre de La 
Patellière, Matthieu Delaporte. Comédia. 12 anos). Arthur (Fabrice Luchini) e César 
(Patrick Bruel) são dois homens que nutrem uma forte amizade desde a infância. 
Quando, em meio a uma grande confusão, César é informado de que Arthur está 
com câncer, ele decide buscar o amigo para recuperar o tempo perdido e ajudá-lo a 
conseguir fazer tudo que deseja antes de morrer. MAG 2 (leg.): 20h45.

O Oficial e O Espião (J´Accuse. França. Itália. Dir.: Roman Polanski. Drama 
histórico. 14 anos). Paris, final do Século 19. O capitão francês Alfred Dreyfus é um 
dos poucos judeus que faz parte do exército. No dia 22 de dezembro de 1884, seus 
inimigos alcançam seu objetivo: conseguem fazer com que Dreyfus seja acusado de 
alta traição. Pelo crime, julgado à portas fechadas, o capitão é sentenciado à prisão 
perpétua no exílio. Intrigado com a evolução do caso, o investigador Picquart decide 
seguir as pistas para desvendar o mistério por trás da condenação de Dreyfus. Ma-
naíra 11 VIP (leg.): 15h15, 18h, 20h45.

Terremoto (Skjelvet/The Quake. Noruega. Dir.: John Andreas Andersen. Thriller. 
14 anos). Em 1904, um terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter sacudiu Oslo 
e arredores. O terremoto teve seu epicentro na região Oslo-Graben, atravessando 
a capital norueguesa. Os geólogos não podem ter certeza, mas estudos indicam 
que pode-se esperar para o futuro grandes terremotos nesta área. Quando eles, 
eventualmente, acontecerão, ninguém pode dizer com certeza. No entanto, sabe-
se que a densidade populacional e a infra-estrutura em Oslo é significativamente 
mais vulnerável hoje do que em 1904. O que esperar se acontecer um terremoto 
significativamente maior? Manaíra 4 (dub.):15h10, 19h50; (leg.): 17h30, 22h20. 

Um Lindo Dia na Vizinhança (A Beautiful Day in the Neighborhood. EUA. Dir.: 
Marielle Heller. Drama. 12 anos). Fred Rogers (Tom Hanks) foi o criador do Mister 
Rogers’ Neighborhood, um programa infantil de TV muito popular na década de 
1960, nos Estados Unidos. Em 1998, Tom Junod (Matthew Rhys), até então um cínico 
jornalista investigativo, aceitou escrever o perfil de Rogers para a revista Esquire. 
Durante as entrevistas para a materia, Junod mudou não só sua visão em relação 
ao seu entrevistado como também sua visão de mundo, iniciando uma inspiradora 
amizade com o apresentador. Manaíra 8 (leg.):14h50 (sáb. e dom.), 19h15 (ex-
ceto sáb. e dom.).

CONTINUAÇÃO

Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica (Onward. EUA. Dir.: Dan Scanlon. 
Animação. Livre). Em um local onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais 
distantes de tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma extraordinária 
jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor. MAG 1 (dub.): 
14h. MAG 2 (dub.): 15h. MAG 3 Atmos (dub.): 16h30, 18h30.  Manaíra 6 
(dub.): 14h (sáb. e dom.), 18h40 (exceto qua.); (dub., 3D): 16h20, 21h (exceto 
qua.). Manaíra 8 (dub.):14h50 (exceto sáb. e dom.).  Mangabeira 5 (dub.): 
14h30 (sáb. e dom.), 16h50. Tambiá 4 (dub.): 14h15, 16h20, 18h25, 20h30 (exce-
to qua.). Partage 2 (dub.): 14h15, 16h20, 18h25, 20h30 (exceto qua.).

Dolittle (EUA. Dir.: Stephen Gaghan. Comédia. 10 anos). O Dr. Dolittle vive com 
uma variedade de animais exóticos e conversa com eles diariamente. Quando a 
jovem rainha Victoria fica doente, o excêntrico médico e seus amigos peludos embar-
cam em uma aventura épica em uma ilha mítica para encontrar a cura. Manaíra 
2 (dub.): 15h30, 17h50. Tambiá 3 (dub.): 14h05. Partage 4 (dub.): 14h05.

Luta por Justiça (Just Mercy. EUA. Dir.: Destin Cretton. Drama biográfico. 16 
anos). O advogado Bryan Stevenson assume o caso de Walter McMillian, que foi 
condenado a morte por assassinato, apesar das evidências que comprovam sua ino-
cência. Stevenson encontra racismo e manobras legais enquanto luta pela vida de 
McMillian. Manaíra 10 (leg.): 18h30.

Maria e João: O Conto das Bruxas (Gretel And Hanse. EUA. Dir.: Oz 
Perkins. Fantasia. Livre). Desta vez, as migalhas nos guiam por um caminho muito 
mais sombrio e perturbador. Durante um período de escassez, Maria e seu irmão 
mais novo, João, saem de casa e partem para a floresta em busca de comida e 
sobrevivência. É quando encontram uma senhora, cujas intenções podem não ser 
tão inocentes quanto parecem, que eles descobrem que nem todo conto de fadas tem 
final feliz.  Manaíra 8 (dub.): 17h10, 19h15 (sáb. e dom.), 21h50. Tambiá 1 
(dub.): 15h. Partage 5 (dub.): 15h.

O Farol (The Lighthouse. EUA. Dir.: Robert Eggers. Thriller. 16 anos). Final do Sé-
culo 19. Quando um novo zelador chega a uma remota ilha para ajudar o faroleiro, 
a convivência entre os dois homens é tensionada pelo isolamento. Entre tempestades 
e goles de querosene, o novato tenta descobrir os mistérios que existem nas histórias 
de pescador de seu chefe. Indicado ao Oscar de Melhor Fotografia. Cine Bangüe: 
qua. (18/3) 20h30.

O Homem Invisível (The Invisible Man. EUA. Dir.: Leigh Whannell. Suspense. 
14 anos). Um cientista brilhante descobre como se tornar invisível. Mas sua invenção 
acaba custando sua sanidade. Refilmagem do clássico de 1933, baseado no romance 
homônimo de H. G. Wells. MAG 3 Atmos (leg.): 21h. Manaíra 3 (dub.):21h15. 
Manaíra 5 (leg.): 14h15 (sáb. e dom.), 16h45, 19h30, 22h15. Mangabeira 5 
(dub.): 19h15, 22h (exceto qua. para ambas as sessões). Tambiá 3 (dub.): 16h05, 
18h25, 20h45. Partage 4 (dub.): 16h05, 18h25, 20h45.

Parasita (Parasita. Coréia do Sul. Dir.: Bong Joon-ho. Drama. 16 anos). Toda a fa-
mília de Ki-taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma 
obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família 
rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano 
para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos 

e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos. Oscar de Melhor Filme, 
Filme Internacional, Diretor e Roteiro Original. MAG 2 (leg.): 18h. 

Retablo (Peru, Alemanha, Noruega. Dir.:  Álvaro Delgado-Aparicio. Drama. 16 anos). 
No alto de uma remota montanha peruana, Segundo, de 14 anos, se prepara para seguir 
os passos de seu pai na tradicional e folclórica arte de construir retablos - caixas artesanais 
que narram complexas histórias, cenas religiosas ou importantes eventos cotidianos. O 
garoto reverencia o pai, apesar de, aos poucos, começar a ficar inquieto ao perceber que o 
peso de carregar o legado da família nos ombros irá mantê-lo na montanha para sempre. 
Quando ele descobre um segredo de seu pai, passa a enfrentar a realidade crua de sua 
paisagem profundamente religiosa e conservadora. Cine Bangüe: ter. (17/3) 18h30.

Solteira Quase Surtando (Brasil. Dir.: Caco Souza. Comédia. 14 anos). Be-
atriz é uma mulher de 35 anos viciada em trabalho e que não tem vontade de 
se casar. Quando ela descobre que está entrando em uma menopausa precoce e 
só tem seis meses para encontrar um pai para seu futuro filho, suas convicções 
são abaladas. Manaíra 1: 15h45, 17h40, 19h40, 21h40. Mangabeira 2: 15h, 
17h, 19h, 21h15.

Sonic - O Filme (Sonic. EUA. Dir.: Jeff Fowler. Fantasia. Livre). Sonic, o porco
-espinho azul mais famoso do mundo, se junta com os seus amigos para derrotar 
o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o 
Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs. Manaí-
ra 7 (dub.): 16h, 18h15, 20h30 (exceto qua.). Mangabeira 4 (dub., exeto seg.): 
15h30, 17h45, 20h (exceto seg. e qua.). Tambiá 5 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40, 
20h40. Partage 1 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40, 20h40.

Tarde para Morrer Jovem (Tarde para Morir Joven. Chile, Brasil, Catar, Ho-
landa. Dir.: Dominga Sotomayor Castillo. Drama. 14 anos). No verão de 1990, a 
democracia volta ao Chile. Em uma cidade isolada, Sofía, Lucas e Clara se preparam 
para o Ano Novo, enquanto lidam com seus primeiros medos e amores. Apesar de 
estarem longe dos perigos da cidade grande, estão perto dos da floresta. Cine 
Bangüê (leg.): ter. (17/3) 20h30.

Você Não Estava Aqui (Sorry We Missed You. Reino Unido, França, Bélgica. Dir.: 
Ken Loach. Drama. 16 anos). Após a crise financeira de 2008, Ricky e sua família se 
encontram em situação financeira precária. Ele decide adquirir uma pequena van, na 
intenção de trabalhar com entregas, enquanto sua esposa luta para manter a profis-
são de cuidadora. No entanto, o trabalho informal não taz a recompensa prometida, 
e aos poucos os membros da família passam a ser jogados uns contra os outros. Cine 
Bangüê (leg.): qua. (18/3) 18h30.

Dave Bautista, o Drax de ‘Guardiões da Galáxia’, é um agente da CIA na comédia ‘Aprendiz de Espiã’

Foto: Divulgação

As Aventuras da Netinha Talita com 
seu Vovô Pitucha é o título do espetácu-
lo infantojuvenil que será apresentado 
nesta terça-feira, a partir das 14h, no 
Teatro Municipal Severino Cabral, em 
Campina Grande.

A Cia. Alexandre Fialho Arte & 
Dance, no mercado cultural há 25 anos, 
promove a montagem, que faz parte do 
Projeto Escola. A classificação indicati-
va da apresentação é livre.

  O espetáculo aborda a relação do 
avô (vivido por Alexandre Fialho no pal-
co) e da netinha Talita (papel de Saman-
tha Pimentel), em um mundo mágico das 
lembranças e nostalgia desse personagem 
adulto. Juntos ao seu outro neto (Edu 
Oliveira), as aventuras se desenrolam ao 
longo da peça, mesclando temas como 
respeito às diferenças, bullying, contos 
infantis, brincadeiras antigas, inclusão so-
cial do idoso, dentre outros assuntos.

“É um texto lúdico e multidisci-
plinar, com uma pegada de reflexão”, 
conta o ator Alexandre Fialho, que 
também assina a direção do espetácu-
lo, que tem produção cultural de Lúcio 
Lima. “É um resgate de valores, como 
aquelas brincadeiras antigas. Hoje em 
dia, as crianças estão muito apegadas à 
internet”, analisa o artista.

Espetáculo aborda de 
forma lúdica a relação de 
um avô com os seus netos

Foto: Marcos Moraes/Divulgação

Fialho conta que a ideia para o ro-
teiro partiu do convívio com o seu avô. 
“O alimento dele era voltar no seu tem-
po de criança e passar essa experiência 
para os netos. Eu cresci com isso”.

Para o ator e diretor, As Aventuras 
da Netinha Talita com seu Vovô Pitucha 
valoriza o idoso que é muitas vezes “in-
visível” e ensina o respeito às crianças.

SERVIÇO 
n Evento: ‘As Aventuras da Neti-
nha Talita com seu Vovô Pitucha’ 
n Data: Hoje
n Hora: 14h
n Local: Teatro Severino Cabral, 
em Campina Grande
n Ingressos: R$ 15 (individual)

Teatro
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UE e o Covid-19
A União Europeia pretende impor restrição a viagens não 
essenciais durante 30 dias para desacelerar a transmissão 
do coronavírus no continente.  Página 15
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Algumas casas legislativas optaram por alterar as rotinas internas como alternativa à proliferação da doença
Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Coronavírus muda rotina nas 
câmaras municipais da PB

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

Apesar de ainda não ter 
sido confirmado nenhum caso 
do coronavírus (Covid-19) na 
Paraíba, algumas casas legisla-
tivas decidiram mudar rotinas 
internas para evitar que haja 
uma proliferação da doença, 
classificada como pandemia 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). É o caso das 
câmaras municipais de João 
Pessoa (CMJP) e de Campina 
Grande (CMCG) que, ontem, 
estabeleceram medidas de 
prevenção e contenção do 
vírus.

Em João Pessoa, as deci-
sões ocorreram durante uma 
reunião com a Mesa Diretora, 
diretorias e setor médico da 
casa. Entre as ações, a suspen-
são por tempo indeterminado 
das sessões especiais, solenes 
e audiências públicas como 
forma de evitar a aglomera-
ção de pessoas. As sessões 
ordinárias, contudo, seguem 
mantidas.  

O acesso do público às de-
pendências da Casa também 
foi restrito e apenas servido-
res, terceirizados e profissio-
nais de imprensa poderão ter 
acesso à CMJP. Os servidores 
enquadrados no grupo de 
risco, ou seja, pessoas mais 
vulneráveis à doença, como 
idosos e grávidas, serão co-
locados em teletrabalho. Os 
demais servidores podem ser 
dispostos em regime de rodí-
zio, de acordo com as especi-
ficidades de cada setor.

Sintomas
Em relação a servidores e 

vereadores que viajaram, a in-
dicação é permanecer em casa 
por sete dias e, se a viagem foi 
para lugares endêmicos (com 
casos confirmados da doen-
ça), o isolamento deve ser de 
14 dias. Servidores que apre-
sentem sintomas da doença, 
como febre, tosse e falta de 
ar, devem ficar em casa num 
período de quarentena.

Segundo o presidente da 
CMJP, vereador João Coruji-
nha (DC), a medida seguiu 
as determinações como a do 
Ministério da Saúde e não vai 
prejudicar os trabalhos legis-
lativos. “Estamos tomando 
medidas de prevenção, como 
restringir o acesso aos gabine-
tes e galerias. De imediato, são 
essas algumas mudanças que 
estamos trazendo”, explicou. A 
Câmara também vai disponi-
bilizar álcool em gel em todos 
os setores, além de orientar 
servidores e funcionários.

Do mesmo modo, uma co-
missão de acompanhamento 
sobre a situação do corona-
vírus na capital paraibana foi 
criada para atualizar as medi-
das de prevenção e contenção 
da doença. “A comissão vai ser 
composta por funcionários 
técnicos da Câmara, médicos, 
equipe diretora e alguns vere-
adores para acompanharmos 
o dia a dia das ocorrências que 
podem ter na nossa cidade”, 
declarou Corujinha. A CMJP 
ainda vai produzir conteúdo 
para campanhas educativas 
com informações seguras para 
a população.

Ivonete: “Situação exige cautela”
Em Campina Grande, medidas 

similares também foram adotadas por 
meio de um decreto assinado ontem 
pela presidente da Câmara Municipal, 
Ivonete Ludgério (PSD). A parlamentar 
avaliou que a situação exige cautela 
e que o Legislativo está colaborando 
para evitar a propagação do vírus. 
“Não sou tão tranquila em relação 
a essa pandemia. Acho que se os 
governantes não agirem com o rigor 
que a situação merece, podemos ter 
prejuízos”, avaliou.

Sobre as determinações, assim 
como na capital, foram canceladas as 
sessões especiais, audiências públicas, 
tribunas livres e todo evento que tenha 
aglomeração de pessoas. Funcionários 
com mais de 60 anos foram liberados 
do trabalho para ficarem em casa, do 
mesmo modo, aqueles que moram 
com idosos ou pacientes de risco.

“A Câmara funcionará de segunda 
a quinta, alternando os funcionários 
dia sim, dia não. Além de restringir a 
entrada de muitas pessoas ao mesmo 
tempo nas galerias”, acrescentou a 
presidente. Outras medidas são: a 
intensificação da limpeza de todos os 
ambientes e álcool em gel em todos 
os corredores e entrada da Casa; e o 
uso de descartáveis para água e café 

até a indicação de diminuição da pro-
liferação do coronavírus.

Em outras Câmara Municipais 
do Estado, o assunto será tema de 
reunião entre os parlamentares hoje. 
É o caso da Câmara Municipal de 
Cabedelo, que vai reunir  vereadores 
e a presidência para definir as ações. 
“Estamos avaliando suspender as 
sessões ou, pelo menos, o acesso do 
público às galerias ou até a limitação 
quantitativa”, declarou o procurador 
da Câmara Municipal, Rougge Guerra. 
Encontros similares serão realizados 
pelos parlamentares nas Câmaras de 
Bayeux e de Patos para definir as ações 
por conta do coronavírus. 

Ontem, o presidente do 
Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE), conselheiro 
Arnóbio Viana, assinou uma 
portaria estabelecendo medi-
das temporárias de prevenção 
ao contágio da doença. O docu-
mento destaca que não deverão 
comparecer ao TCE os mem-
bros, servidores e estagiários 
que tenham viajado para cida-
des brasileiras com circulação 
viral, que tenham feito viagens 
internacionais ou que tenham 
mantido contato próximo com 
casos suspeitos ou confirmados 
de coronavírus.

De acordo com a decisão, os 
integrantes do tribunal nestas 
condições poderão realizar suas 
atividades em casa, pelo período 

de 14 dias, independentemente 
da apresentação de sintomas do 
Covid-19. Já os servidores maio-
res de 60 anos e os portadores 
de doenças crônicas, que com-
põem risco de aumento de mor-
talidade pela doença, poderão 
requerer a execução de suas ati-
vidades em horário alternativo 
ou por trabalho remoto.

A portaria estabelece ainda 
que nos dias de sessão de julga-
mento, somente terão acesso às 
salas de sessões do TCE as par-
tes interessadas e os advogados 
vinculados a processos incluídos 
na pauta do dia, conforme divul-
gação das pautas de julgamento 
no portal do tribunal. Eventos 
e viagens institucionais estão 
suspensos.

A ameaça do Covid-19 afe-
tou ainda a rotina no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) que, 
ontem, determinou a suspen-
são das sessões presenciais de 
julgamento até o próximo dia 
27, afetando os pedidos impe-
trados pela Procuradoria-Geral 
da República que solicitam o 
retorno à prisão de investigados 
na Operação Calvário.

Também estão interrom-
pidos os atendimentos presen-

ciais e da entrada na sede do 
tribunal de pessoas que não 
trabalhem no local. A proibição 
de acesso ao público externo é 
total e inclui a entrada no res-
taurante, na biblioteca e em 
agências bancárias. Os prazos 
processuais, contudo, não serão 
suspensos, e as sessões virtuais 
de julgamento ocorrerão sem 
alterações. As decisões mono-
cráticas também serão proferi-
das normalmente.

TCE-PB adota medidas

STJ adia julgamentos

Assembleia amplia prevenções ao Covid-19
Depois de já ter anun-

ciado a restrição do acesso 
da população, realização de 
sessões especiais e audiên-
cias públicas na Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), 
a Casa também decidiu inter-
romper as atividades da creche 
e pré-escola Ângela Maria e 

da Escola do Legislativo (ELE-
GIS) como forma de contenção 
e prevenção ao coronavírus. 
Servidores que estão incluídos 
nos chamados grupos de risco 
foram liberados. 

A decisão vai constar 
em uma nova resolução que 
será editada pelo presiden-

te, Adriano Galdino (PSB), e 
pela Mesa Diretora da Casa. 
O objetivo do ato é preservar 
a saúde de alunos, professo-
res e servidores da escola, da 
creche e do Poder Legislativo. 
A expectativa é que os alunos 
retornem às atividades nor-
mais no dia primeiro de abril, 

porém, essa data poderá so-
frer alteração, de acordo com 
as orientações da Secretaria 
de Saúde do Estado e do Mu-
nicípio de João Pessoa.

“Cada um de nós precisa 
fazer sua parte. É um vírus peri-
goso e atinge com muita violên-
cia os mais velhos. São medidas 

que, infelizmente, precisam ser 
adotadas”, declarou Galdino. O 
presidente acrescentou que no 
último sábado os servidores do 
setor de limpeza da Casa passa-
ram por um treinamento para 
adotar novos procedimentos de 
higienização dos equipamentos 
da ALPB.

Presidente da Câmara de CG, Ivonete Ludgério

Foto: Divulgação

A diretoria da Câmara Municipal de João Pessoa se reuniu ontem e anunciou ações como a suspensão, por tempo indeterminado, das sessões especiais, solenes e audiências públicas

Foto: Olenildo Nascimento/CMJP



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de março de 2020

Maia afirmou que não vai realizar sessões “com 300 deputados” e orientou parlamentares a reduzirem o número de assessores

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse que só vai 
chamar as votações em ple-
nário das matérias que tive-
rem acordo para aprovação e 
forem relacionadas a pande-
mia do coronavírus. Em áudio 
divulgado com grupos de de-
putados no Whatsapp, Maia 
afirmou que não vai realizar 
sessões “com 300 deputados” 
e orientou os parlamentares 
a reduzir o número de asses-
sores nos gabinetes.

“Amigos e amigas, é o se-
guinte: claro que a gente não 
vai fazer sessão com 300 de-
putados no plenário. A gente 
só vai ao plenário se tiver 
acordo pra votar matérias 
relacionadas ao coronavírus, 
mas acho que o parlamento 
não estar funcionando neste 
momento onde ele é parte da 
solução, acho que a socieda-
de vai ficar mais assustada 
ainda, mas claro que não é 
pra ficar todo mundo no ple-
nário”, disse Maia.

Maia considera impor-
tante a presença dos parla-
mentares em Brasília para 
facilitar a construção de acor-
dos para votar os eventuais 
projetos e que “não é pra todo 
mundo ficar no plenário”.

“Cada um pode ficar no 
seu apartamento, no seu hotel, 
na sua casa, no seu gabinete, 
reduzir o número de assesso-
res no gabinete, deixando no 
máximo um”, disse. 

Na semana passada, Maia 
e o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, anunciaram uma 
série de medidas para restrin-
gir o número de pessoas cir-
culando nas dependências do 
Congresso Nacional.

Orçamento Impositivo
Nesta terça-feira), está 

prevista uma sessão do Con-
gresso Nacional para analisar 
nove vetos presidenciais e 
três projetos de lei (PLNs) que 
regulamentam o orçamento 
impositivo. Os congressistas 
vão analisar os projetos que 
fazem parte do acordo em tor-
no da execução obrigatória das 
emendas do relator-geral do 
Orçamento, no valor de mais 
de R$ 30 bilhões.

Na sexta-feira, o governo 
encaminhou ao Congresso me-
dida provisória para liberar R$ 
5,099 bilhões do orçamento 
para ações de saúde voltadas 
para combater o avanço do 
coronavírus no Brasil. A expec-
tativa é que o dinheiro sairá 
da fatia de R$ 19 bilhões que 
devem ficar com o Congresso 
após a aprovação dos PLNs.

Na sequência, está mar-
cada uma sessão da Câmara 
para votar diferentes matérias, 
entre elas, medidas provisórias 
pendentes de análise, como a 
que torna permanente o pa-
gamento do décimo terceiro 
salário para os beneficiários 
do Bolsa Família (MP898/19). 
A expectativa é que também 
entrem na pauta projetos de lei 
sobre coronavírus que o gover-
no federal deve encaminhar.

Câmara só votará matérias 
relacionadas ao coronavírus

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Carlos Vieira

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

Senado anuncia novas medidas preventivas

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), publicou no 
início da tarde de ontem - números 
3 e 4 /2020 - que ampliam, por 
tempo indeterminado, as regras 
publicadas na última quarta-feira 
(11), para prevenção à transmis-
são do coronavírus (Covid-19). No 
Congresso, o movimento de pessoas 
caiu muito com o aumento do nú-
mero de casos no Brasil.

Desta vez, o Senado Federal 
liberou das atividades legislativas os 
parlamentares que compõem o gru-
po de risco de contaminação pela 
Covid-19. Os senadores com idade 
superior a 65 anos, as gestantes, os 
imunodeprimidos ou portadores de 
doenças crônicas terão justificadas 
as faltas em reuniões de comissões 
e sessões plenárias.

Os atendimentos presenciais 
para servidores aposentados ou pen-
sionistas ficam suspensos e o acesso 
ao cafézinho do plenário - local onde 
são frequentes pequenas reuniões 
com senadores – fica restrito aos par-
lamentares. Quanto aos servidores e 
colaboradores do Senado que fazem 
parte do grupo de risco, todos serão 
colocados em regime de teletraba-
lho. Para os demais, fica suspensa a 
obrigatoriedade de registro eletrônico 
de frequência. A orientação é que, 
quando possível, seja utilizada a mo-
dalidade de trabalho à distância, mas 
à Agência Brasil, a diretora-geral do 
Senado, Ilana Trombika, explicou que 
cada gestor de área, seja de gabine-
tes, administrativa, de terceirizados 

ou comissionados serão responsáveis 
pelas medidas que vão adotar.

Entre os senadores, a conduta 
ainda está bastante dividida. Segundo 
levantamento feito pela Agência Brasil 
na manhã de ontem, alguns gabine-
tes, como os de Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), Jaques Wagner 
(PT-BA) , Zequinha Marinho (PSC-PA), 
Fabiano Contarato, Daniella Ribeiro 
(PP-PB), Wellington Fagundes (PL-MT), 
Luiz do Carmo (MDB-GO) e Flávio 
Bolsonaro ( sem partido -RJ) estão 
funcionando normalmente.

Outros parlamentares, como as 
senadoras Soraya Tronicke (PSL-MS) 
e Eliziane Gama (Cidadania-MA), 
dispensaram do trabalho presencial 
apenas as pessoas do grupo de risco, 
como idosos, grávidas e os que têm 
problemas de saúde.

Também há vários gabinetes que 
estão com apenas uma pessoa e as 
demais, em regime de teletrabalho. 
É o caso, por exemplo, dos gabinetes 
dos senadores Telmário Mota (Pros-
-RR), Marcelo Castro (MDB-PI), Flávio 
Arns (Rede- PR), Confúcio Moura 
(MDB-RO), Marcos Rogério (DEM-RO) 
e Paulo Albuquerque (PSD-AP).

Um grupo de senadores preferiu 
adotar um esquema de revezamento. 
É o caso de Elmano Férrer ( Podemos-
-PI), cuja assessoria infomou que ele 
cumprirá os atos administrativos do 
Senado sobre medidas de contenção 
do novo coronavírus, com o gabinete 
funcionando em revezamento. “Os 
servidores e colaboradores ficam em 
regime de teletrabalho, durante ho-
rário de trabalho, bem como os que 
estiverem enquadrados em grupo de 
risco. As visitas ao gabinete também 

serão reduzidas, como forma de evi-
tar o trânsito intenso de pessoas nas 
dependências do Senado Federal”, 
acrescentou a assessoria de Férrer.

Da mesma forma estão os se-
nadores Angelo Coronel (PSD-BA), 
Arolde de Oliveira (PSD-RJ) e Flávio 
Arns (Rede- PR).

Comissões
O Ato Número 4 muda a rotina 

do plenário e das comissões do Sena-
do. Somente as reuniões deliberativas 
serão mantidas. Audiências públicas 
e sessões de homenagem foram 
canceladas, e novos pedidos não 
serão apreciados pela presidência 
do Senado.

Segundo a diretora-geral do 
Senado, Ilana Trombka, algumas 
medidas administrativas também 
serão adotadas para minimizar as 
chances de contágio pelo coronaví-
rus. Uma das novidades é a volta dos 
copos plásticos, há anos proibidos 
no Senado, mas Ilana ressalta que 
o copo descartável é mais seguro 
neste momento.

Entre as medidas que serão 
adotadas a partir de hoje, ela citou 
a recomendação de que os elevado-
res diminuam o número de pessoas 
transportadas por vez, a instalação 
de álcool em gel ao lado dos coleto-
res de ponto eletrônico, a limpeza de 
elevadores, botões e maçanetas de 
hora em hora. Além disso, as mesas 
dentro do cafézinho do plenário do 
Senado serão reduzidas. Haverá 
ainda avisos nos restaurantes da 
Casa, onde há mesas fixas para que 
as pessoas não se sentem muito 
próximas umas das outras.

Karine Melo
Da Agência Brasil 

Foto: Marcelo Camargo/AGência Brasil

Rodrigo Maia considera importante a presença dos parlamentares em Brasília para facilitar a construção de acordos para votar os eventuais projetos

A União precisou de-
sembolsar R$ 1,162 bilhão 
em dívidas garantidas dos 
entes subnacionais em fe-
vereiro deste ano. As ope-
rações têm garantias do 
governo federal, que preci-
sa cobrir os calotes dados 
pelos governos regionais. 
O balanço foi divulgado 
nessa segunda-feira, no 
Relatório de Garantias 
Honradas pela União, do 
Tesouro Nacional.

O Estado de Minas Ge-
rais foi o que gerou mais 
gastos para a União, que 
precisou arcar no mês com 
R$ 739,62 milhões relativos 
a operações do Estado. Em 
segundo lugar vem Goiás, 
com R$ 248,02 milhões, 
seguido por Rio de Janei-
ro, com R$ 157,40 milhões, 
e Amapá, que precisou da 
União para honrar garan-
tias de R$ 17,13 milhões.

Considerando os meses 
de janeiro e fevereiro, o Te-
souro Nacional já precisou 
arcar com R$ 1,530 bilhão 
em garantias em 2020. Nes-
te ano, só Minas Gerais já ge-
rou um custo de R$ 886,69 
milhões para União; Goiás, 
R$ 326,24 milhões; Rio de 
Janeiro, R$ 283,61 milhões; 
e Amapá, R$ 33,86 milhões.

Para se ter uma ideia, 

o total gasto em todo ano 
de 2019 foi de R$ 8,353 
bilhões. Já em 2018, os 
desembolsos foram de 
R$ 4,805 bilhões.

Embora o custo para a 
União com essas garantias 
seja crescente, o Tesouro 
está impedido de bloquear 
os repasses para cinco Es-
tados. O relatório do Tesou-
ro aponta que a União está 
impedida de executar as 
contragarantias dos Esta-
dos de Goiás, Minas Gerais, 
Rio Grande do Norte e do 
Amapá, que obtiveram limi-
nares no Supremo Tribunal 
Federal (STF) ao longo de 
2019, e também as relativas 
ao Estado do Rio de Janei-
ro, que está sob Regime de 
Recuperação Fiscal.

Em janeiro, o secretá-
rio do Tesouro Nacional, 
Mansueto Almeida, disse 
que a União prevê honrar 
R$ 11,5 bilhões em dívidas 
dos governos regionais que 
têm garantia do Tesouro em 
2020. Será o maior volume 
desde que Estados e muni-
cípios começaram a deixar 
de pagar seus compromis-
sos com bancos e organis-
mos internacionais, em 
2016, em meio à crise nas 
suas finanças.

No total, desde 2016, 
a União bancou R$ 21,144 
bilhões em garantias conce-
didas a operações de crédi-
to de Estados e municípios.

União paga R$ 1,1 bi
em dívidas de estados

Supremo Tribunal Federal

Viagem de Toffoli ao Marrocos causa 
mal-estar entre ministro e servidores

Por causa da pande-
mia do novo coronavírus, 
o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, que estava 
em missão oficial no Mar-
rocos, decidiu antecipar o 
retorno ao Brasil. A viagem 
provocou mal-estar entre 

ministros e servidores do 
Supremo e do Conselho Na-
cional de Justiça.

As Cortes, a exemplo 
de outro órgãos públicos, 
têm estabelecido medi-
das internas para evitar a 
aglomeração de pessoas em 
suas dependências, como a 
suspensão de eventos e de 
público em parte de suas 
sessões. No Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), a ten-

dência é de que as sessões 
presenciais sejam trocadas 
por virtuais.

À frente do STF e do 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), Toffoli editou 
atos normativos com o ob-
jetivo de ajudar a conter a 
pandemia. Ministros do STF 
discutem reservadamente 
se é o caso de cancelar as 
sessões presenciais, mas 
nada foi decidido ainda

“A epidemia do coro-
navírus exige das nossas 
instituições uma conscien-
tização mais profunda em 
torno do valor constitucio-
nal da solidariedade. As mo-
bilizações populares devem 
cobrar intervenções mais 
efetivas para evitar uma 
crise ainda mais grave na 
saúde pública”, afirmou o 
ministro Gilmar Mendes, 
em sua conta do Twitter.

Amanda Pupo e 
Anne Warth
Da Agência Estado

Rafael Moraes e 
Luiz Vassallo
Da Agência Estado
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Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a medida em vídeo divulgado no seu Twitter

UE  fará restrição a viagens por 
30 dias devido ao coronavírus

Bolsonaro 
é a doença

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe
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Medida preventiva

Azul anuncia suspensão de
voos internacionais no Brasil 

A Azul anunciou on-
tem uma série de medidas 
em resposta à evolução do 
novo coronavírus no Bra-
sil, entre elas a redução de 
sua capacidade consolida-
da de 20% a 25% no mês 
de março, e entre 35% e 
50% em abril e meses se-
guintes, até que a situação 
se normalize.

A companhia aérea 
também comunicou que, 
partir de 16 de março, 
todos os voos internacio-
nais, exceto os que par-
tem de Campinas-SP, serão 
suspensos.

“Embora nossa prin-

cipal prioridade continue 
sendo a saúde e a seguran-
ça de nossos tripulantes 
e clientes, continuamos 
focados no ajuste da ca-
pacidade de acordo com 
a variação na demanda e 
na preservação de nossa 
posição de caixa durante 
esse período desafiador”, 
disse John Rodgerson, CEO 
da Azul.

A empresa também in-
formou que está implemen-
tando medidas para reduzir 
o custo fixo de suas opera-
ções, que representa em 
torno de 40% do total de 
custos e despesas operacio-
nais da empresa, entre elas 

a postergação do pagamen-
to referente à participação 
nos lucros e resultados de 
2019.

A Azul anunciou ainda 
um programa de licença 
não remunerada, com 600 
pedidos aprovados até o 
momento, além de redu-
ção de salário de 25% dos 
membros do comitê execu-
tivo até a normalização da 
situação, suspensão de no-
vas contratações e de via-
gens a trabalho e despesas 
discricionárias.

A empresa decidiu pelo 
estacionamento de aviões e 
a suspensão de entrega de 
novas aeronaves.

A companhia Azul anunciou ontem uma 
série de medidas em resposta à evolução 

do novo coronavírus no Brasil

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O inquérito que levou 
à detenção de Ronaldinho 
Gaúcho, ex-jogador da se-
leção brasileira, entra em 
uma nova fase nesta sema-
na, quando procuradores 
se concentrarão no que 
acreditam ser um esquema 
de lavagem de dinheiro en-
volvendo a empresária que 
o convidou a ir ao Paraguai, 
Dalia López.

Investigadores come-
çarão a analisar arquivos e 
mensagens no telefone do 
ex-jogador do Barcelona e 
do Milan e de seu irmão e 
empresário, Roberto Assis.

Osmar Legal, o prin-
cipal procurador do caso, 
disse à Reuters que está in-
vestigando um laço entre os 
irmãos e Dalia López, a em-
presária que cuidou de sua 
visita e que os encontrou ao 
chegarem ao aeroporto de 
Assunção antes de eles se-
rem detidos.

“Ela poderia estar en-
volvida em um esquema de 
lavagem de dinheiro, e isso 
significa que temos que in-
vestigar todas as outras 
pessoas que se relaciona-
ram com este tipo de crime, 
inclusive Ronaldinho”, expli-
cou o procurador em uma 

entrevista. “É por isso que 
mantemos estritamente que 
ele seja mantido na prisão.”

“Nossa hipótese prin-
cipal é que eles produziram 
documentos falsos, que usa-
ram estes documentos [para 
entrar no Paraguai] e que 
eventualmente eles seriam 
usados para algum fim co-
mercial ou investimentos 
que não eram legais.”

Ronaldinho foi pre-
so com o irmão no dia 6 de 
março tentando entrar no 
Paraguai com um passapor-
te adulterado, apesar de bra-
sileiros não precisarem de 
passaportes para ingressar 
no país vizinho.

Ronaldinho é investigado
por lavagem de dinheiro

Argentina fecha fronteiras 
contra avanço da pandemia

A Argentina decretou no 
domingo (15), o fechamento 
das fronteiras como medida 
de precaução diante da pande-
mia de coronavírus, anunciou o 
presidente Alberto Fernández.

“Nos próximos 15 dias, 
ninguém entrará no país, ex-
ceto argentinos e estrangeiros 
residentes”, disse o presidente.

“O coronavírus não vem 
apenas da Europa e está co-
meçando a afetar os países 
vizinhos e a nós mesmos”, 
acrescentou.

Fernández destacou que 
as aulas foram suspensas em 
escolas públicas e privadas até 
31 de março como forma de 
prevenção.  Após uma reunião 
com autoridades e especia-
listas em saúde, o presidente 

afirmou que os parques nacio-
nais também serão fechados, 
que aqueles com mais de 65 
anos serão licenciados de seu 
trabalho e que os eventos que 
reúnam grande número de 
pessoas serão suspensos.

Até agora, o coronavírus 
infectou mais 162 pessoas em 
todo o mundo e matou pelo 
menos 6.070, de acordo com 
uma contagem da Reuters.

A União Europeia pre-
tende impor restrição a via-
gens não essenciais durante 
30 dias, para desacelerar a 
transmissão do coronavírus 
no continente. O anúncio 
foi feito pela presidente da 
Comissão Europeia, Ursu-
la von der Leyen, em vídeo 
divulgado nessa segunda-
feira, em seu Twitter. “De 
um lado temos de proteger 
as pessoas da disseminação 
do vírus e, ao mesmo tem-
po, garantir que mantenha-
mos o fluxo de produtos”, 
afirmou ela.

Von der Leyen disse 
que a Comissão Europeia 
propôs “vias rápidas” para 
dar prioridade ao transpor-
te de produtos essenciais, 
“notadamente alimentos 
e produtos emergenciais”, 
para garantir a continuida-
de econômica.

A autoridade disse que, 
com menos viagens possíveis, 
é melhor para conter o nú-
mero de casos. Com isso, ela 
propôs aos chefes de Estado 
a introdução de restrições a 
viagens não essenciais para 
a UE. “Isso deve ser impos-
to por 30 dias, podendo ser 
prorrogado”, afirmou a presi-
dente, dizendo que pode ha-
ver exceções, como para mo-
radores de longo prazo na UE, 
familiares de cidadãos da re-
gião e diplomatas, bem como 
médicos e outros profissio-
nais de saúde que ajudam no 
combate à doença. 

Ela comentou que as 
medidas podem ajudar a 
desacelerar a disseminação 
do vírus. “Somos duramen-
te afetados”, lembrou, men-
cionando que o sistema de 
saúde da Europa “está sob 
forte pressão”.

“Pessoas que transpor-
tam bens também devem 
ser isentos”, afirmou, para 
garantir o fluxo de produ-
tos, sobretudo os essen-
ciais, como alimentos e re-
médios. “Para ser eficaz, as 
restrições devem ser ado-
tadas também pelos países 
que não são membros da 
zona de Schengen”, reco-
mendou, em uma aparente 
referência ao Reino Unido e 
à Irlanda.

Von der Leyen disse 
ainda que há discussões 
com os líderes do G-7 sobre 
medidas para apoiar a eco-
nomia. Na UE, ela comentou 
que a intenção é que exista 
ajuda de todos os países, 
“em níveis sem preceden-
tes”, para garantir a liquidez 
das empresas, “e há mais 
por vir”, afirmou ela.

 Encontro de líderes
Os chefes de estado e 

de governo da União Eu-
ropeia (UE) vão voltar a 
reunir-se, por videocon-
ferência, nesta terça-feira, 
para discutir a resposta ao 
surto de Covid-19, anun-
ciou ontem  o presiden-
te do Conselho Europeu, 
Charles Michel.

Charles Michel disse 
que “conter a propagação 
do vírus, fornecer equipa-
mento médico, impulsionar 
a investigação e limitar as 
consequências econômicas” 
são algumas das chaves na 
resposta da UE a esta crise 
de saúde pública.

Agência Estado

O mundo assistiu estarrecido à conduta do presi-
dente Jair Bolsonaro, no último domingo (15), diante 
das manifestações públicas a favor de seu governo. 
A Organização Mundial de Saúde já havia declarado 
pandemia de coronavírus, mas para o chefe de Esta-
do do Brasil, pouco importa o bem-estar da popula-
ção quando se pode fazer política. Foi criminoso des-
de o início quando os protestos se organizavam em 
torno de um viés antidemocrático, e novamente co-
meteu crime quando, de forma irresponsável, rom-
peu a quarentena e foi pessoalmente cumprimentar 
as pessoas, expondo-as ao risco de contágio.

Pelo menos onze pessoas da comitiva que vol-
tou dos Estados Unidos com o presidente testaram 
positivo para o coronavírus. Bolsonaro fez um pri-
meiro teste que, segundo o Planalto, deu negativo. 
Um assessor de seu filho havia confirmado à FOX 
News que o teste teria dado positivo. Independente 
das divergências, o protocolo recomenda que o pa-
ciente sob suspeita se mantenha em quarentena e, 
apesar de não apresentar sintomas, refaça o teste 
após sete dias. Foi nesse intervalo que Bolsonaro 
resolveu cumprimentar as pessoas. O partido PSol 
anunciou que fará uma denúncia formal de crime 
contra a saúde pública à OMS cometido pelo presi-
dente brasileiro.

Até o fechamento desta coluna eram 200 casos 
confirmados no Brasil. Considerando os números to-
tais, podemos concluir que a comitiva do presidente 
da República reunia 5% dos casos confirmados em 
todo o país. 

Bolsonaro é criminoso, irresponsável e, tam-
bém, cretino. Na verdade, Bolsonaro é uma doença.

Ainda no domingo, à noite, em entrevista ao ca-
nal CNN Brasil, o presidente disse que essas medidas 
tomadas em todo o país para controlar a doença são 
uma “histeria”. Bolsonaro criticou a decisão anuncia-
da pela Confederação Brasileira de Futebol de sus-
pender os jogos para evitar aglomerações. Não é a 
primeira vez que ele faz pouco caso. 

Além de não ter a grandeza de um chefe de Esta-
do nas decisões que toma, seu comportamento incita 
outras pessoas ao mesmo nível de incredulidade e 
desleixo diante de um problema internacional. 

O bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Univer-
sal do Reino de Deus, proprietário da Rede Record 
de televisão e um dos principais apoiadores de Bol-
sonaro foi outro que se posicionou contra todos os 
protocolos de saúde pública para prevenção ao co-
ronavírus. Disse que se trata de obra de “satanás”. A 
doença interfere diretamente no seu negócio, pois, 
como as igrejas irão arrecadar se a população resol-
ver evitar aglomerações? 

Para piorar, há economistas do lado do governo 
espalhando que este é o momento de se aprovar a 
agenda liberal. Não há mesmo limites para a malda-
de humana. Pensar no mercado enquanto milhares 
de pessoas correm sérios riscos de morrer só de-
monstra a verdadeira face do que este governo re-
presenta.

Nos próximos dias deveremos enfrentar o que 
os europeus já estão vivendo há algumas semanas. O 
aumento no número de casos de coronavírus no Bra-
sil irá forçar algumas mudanças de comportamento. 
No Recife, as aulas da rede escolar já foram suspen-
sas. É possível que a medida seja adotada em outras 
capitais, e para que isto tenha alguma efetividade, 
é imprescindível que as pessoas sejam liberadas de 
seus empregos para a realização dos trabalhos de 
casa, em modo home office, quando possível. 

A pandemia é muito mais grave do que o presi-
dente da República consegue enxergar, no entanto, é 
preciso ter serenidade, pois deve passar nos próxi-
mos meses. Torcemos para que, apesar da incompe-
tência do líder, o excelente Sistema Único de Saúde 
do Brasil tenha a capacidade de acolher a população, 
e que os danos sejam mínimos. Cuidemos uns dos 
outros e, principalmente, dos nossos idosos.
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Música como arma
O músico Escurinho usa a sua arte para divulgar e 
valorizar a cultura afro-brasileira. Sua música é sinônimo 
de resistência e de respeito às raízes africanas. Página 19 Fo
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Costumes, gastronomia, religiosidade... É preciso 
ampliar visão sobre os negros além da escravidão e 
perceber a importância do patrimônio afro no Brasil

Cultura afro: 
da resistência 
à valorização 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

Rammom Monte 
rammom511@hotmail.com

Zumbi. Aleijadinho. Luís Gama. Ca-
rolina de Jesus. Grande Otelo. Gilberto 
Gil. Pixinguinha. Pelé. Marielle Fran-
co... São apenas algumas das inúmeras 
personalidades negras que marcaram a 
história do Brasil. Todos, de alguma ma-
neira, deixam e deixaram uma contri-
buição para a cultura no Brasil. E hoje, 
comemora-se o Dia Estadual da Cultura 
Afro-Brasileira. Criada em 2009, a Lei 
8.776 institui o dia 17 de março como 
data de celebração. Mas o que é define 
esta tal cultura afro-brasileira? Para a 
secretária da Mulher e da Diversidade 
Humana, Lídia Moura, é um patrimônio.

“Eu acho que a cultura afrobrasilei-
ra é um patrimônio herdado da nossa 
ancestralidade que veio para o Brasil 
por conta da escravidão, portanto, hou-
ve adaptações. A cultura afro, mesmo 
com toda violência que sofreu e sofre, 
nós, negros e negras, não criamos ne-
nhuma cultura de ódio ou de reação 
de vingança, mas a luta deste povo foi 
sempre por direitos. Então, nós fomos 
conquistar na legislação, no processo 
educacional, nas manifestações cultu-
rais e este patrimônio está disponível. 
Mesmo com esta violência sofrida, este 
povo negro não inviabilizou esta cultu-
ra”, argumentou e completou. 

“Esta cultura está disponível, ela 
pertence a todos nós. Então, acho que 
é uma resistência bastante importante 
dizer de onde viemos. Esta cultura traz 
isto, é um patrimônio que está disponí-
vel, mas não vai abrir mão de certas ca-
racterísticas. Nós não vamos abrir mão 
da nossa religiosidade, da nossa indu-
mentária, do nosso sagrado, daquelas 
características que nos dizem respeito. 
Agora, estamos com produção intelec-
tual para dizer que a história contada 
não é bem assim. Nós é que sabemos da 
nossa história, então esta cultura afro 

também está dizendo isto. Esta conta-
ção desta história nos pertence. A nos-
sa história, nós vivemos na pele, sabe-
mos de onde ela veio, como a tratamos, 
como a concebemos, então quem vai 
falar dela somos nós”, disse. 

Para o gerente de Equidade Racial da 
Semdh, Roberto Silva, a cultura afro-bra-
sileira é um conjunto de costumes e cren-
ças que, ao chegarem ao Brasil, ganharam 
uma nova roupagem.

“Eu compreendo como aquelas 
expressões que foram trazidas da Áfri-
ca com os negros e que, aqui no Brasil, 
foram ressignificadas, reconfiguradas 
a partir destes encontros de povos di-
ferentes. Uma ressignificação daqueles 
elementos culturais, preservando aqui-
lo que é matriz africana. Passa pela re-
ligião, pela culinária, música, ritmos, 
pelo pensar também”, define.

E por que datas como es-
tas são importantes? O Brasil dá 
exemplos diariamente de que 
ações deste tipo são mais que 
necessárias, pois, segundo a se-
cretária Lídia, vivemos em um 
Estado racista.

“Eu acredito piamente (que o Es-
tado brasileiro é racista). Eu acho que 
se não fosse racista, esta compensa-
ção histórica teria já acontecido de 
uma maneira mais eficaz. Nós temos 
a lei, temos as cotas, as políticas afir-
mativas que os governos democráti-
cos instituíram, são necessárias, mas 
o Estado não se comporta como um 
Estado que não admite o racismo. O 
Estado permanece admitindo o ra-
cismo, quando não cuida das ques-
tões da saúde, quando não coloca na 
grade curricular estas disciplinas que 
nos levariam à compreensão da nossa 
história, quando trata até hoje de uma 
maneira violenta os nossos jovens, 
que são maioria nos índices de morte 
violenta. São os negros que morrem 
mais, os encarcerados. É um verdadei-

ro genocídio. Então, 
o estado é sim [racis-
ta]. Nenhum estado 
que não fosse racista 
permitiria que 73% 
dos jovens mortos 
no seu país fossem 
jovens negros. Se o 
Estado não fosse ra-
cista, nós não tería-
mos esta estatísti-
ca. É a maior prova 

de racismo do Estado brasileiro é esta 
terrível estatística”, argumentou.

Resistência
Se tem uma palavra que foi escuta-

da inúmeras vezes enquanto se entre-
vistavam as pessoas para este caderno 
especial, esta palavra foi resistência. E 
os negros e negras sabem muito bem 
disto. Segundo Lídia, resistência é a pa-
lavra de ordem.

“Eu acho que é dizer não para esta 
violência, esta cultura distante da nos-
sa realidade, marcada por estereótipos, 
marcada pela imposição de uma cultura 
que não é nossa. Então, à medida que a 
gente diz que a música que cantamos é 
esta, o modo como dançamos é este, as 
nossas roupas coloridas continuarão, 
nosso cabelo será como quisermos, di-

zer isto é uma resistência e 
esta resistência é uma revo-
lução”, definiu.

Já para Roberto, resis-
tência é inerente à cultura 
afro-brasileira. “Resistência faz 
parte da trajetória de luta do 
povo negro no Brasil, desde 
os primeiros navios, muitos se 
jogaram no mar, muitas mulhe-
res abortaram para não ter um 
filho escravo e isto era resistên-
cia. Não era bom, mas era as-
sim. Esta resistência passa tam-
bém pelo cabelo, usar o black. O  
colorido é visto como algo fora 
do padrão e o povo negro usa, a 
forma de se relacionar, a comi-
da, a religião, que é uma forma 
grande de resistência. Resistên-

cia é isto, pela cultura, religião, 
pelos valores”, concluiu.

Centro
Em breve, a Paraíba deverá 

ganhar um Centro de Referên-
cia de Combate ao Racismo e à 
Intolerância Religiosa, segun-
do informou a secretária Lídia 
Moura. O órgão, que funcionará 
em João Pessoa em um prédio 
ainda a ser definido, faz parte de 
uma série de ações listadas no 
Plano de Igualdade Racial, apro-
vado no ano passado. 

“Será o primeiro centro 
do Estado. São poucos esta-
dos brasileiros que têm. É 
uma demanda que é necessá-
ria”, finalizou a secretária. 

A resistência negra passa pela preservação dos costumes e valorização da vestimenta, do cabelo e do colorido, típicos da cultura afro
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Uma vez, em jornal, escrevi sobre o Sol. 
Contei uma viagem a Campina Grande e de 
como, no ônibus, perto das cinco da tarde, 
conversei com o Sol.
       Alguns amigos leitores da época me 
telefonaram e perguntaram se eu tinha 
entrado numa experiência alucinógena, 
coisas parecidas... 
        Nada mesmo, “no drugs”, nem “sex”, 
nem “rock’n’roll”. Foi a cabeça mesmo, 
livre, desintoxicada, desimpedida, co-
mungando com o Sol, sabendo, através de 
seus raios, que ali há uma vasta forma de 
inteligência, saber, paciência. 
       Começa a haver uma admissão cole-
tiva, ainda que tênue e silenciosa, de que 
não estamos sós. Não somos tão superio-
res. Ou não somos mesmo superiores em 
nada.
       Vibrei um dia com a notícia de que 
extraterrestres pousaram, se deixaram ver, 
perto de Moscou. Não foi em sonho. Eles 
existem. É saudável admitir os ETs.
       

nnnnnnnnnn

          Quando pela primeira vez vi “2001 - 
Uma odisséia no espaço”, aconteceu uma 
coisa interessante. Foi no Rio de Janeiro. 

ETs vão lutar contra o coronavírus?
No Cine Metro-Copacabana, uma das me-
lhores salas de exibição na América Latina.
       O cinema era bem largo, com filas de 
poltronas em forma de arco. No intervalo 
de uma sessão para outra, senti que, de 
ambos os lados, cerca de oito metros à 
direita e a mesma distância à esquerda, vi-
nha uma espécie de energia que “passava” 
à minha frente. Olhando nas duas direções 
vi que duas pessoas se observavam e me 
observavam, como se conversassem à dis-
tância, comigo no “meio”. 
        Quando saí do cinema, numa das 
esquinas da Nossa Senhora de Copacaba-
na, senti que era seguido. Olhei. Eram os 
dois. Parei. Se aproximaram. Ao meu lado, 
pararam um pouco, não disseram nada, 
sorriram e foram embora.
       Algo de bem estranho? Sim. Os dois 
tinham rostos iguais, mais que os dos nos-
sos gêmeos, louros, olhos extremamente 
esverdeados, com uma distância de mais 
de dez centímetros entre eles. Os olhos 
estavam muito mais para as orelhas do 
que para o nariz!
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       Contei isso no apartamento que divi-
dia com amigos, na Silveira Martins, no 

Flamengo. Ninguém acreditou. Tudo caiu 
no terreno da gozação, principalmente 
da parte do ator Ednaldo do Egypto e do 
músico Naná Vasconcelos.
       Quem me levou a sério, um dia depois, 
foi Carlinhos, “office-boy” da TV Tupi, onde 
eu trabalhava. Sugeriu que eu fosse a um 
programa contar a história, aproveitando a 
continuidade do filme de Stanley Kubrick. 
Claro que não fui. Não esqueço cada deta-
lhe daquele insólito fim de tarde.

nnnnnnnnnn

       Tempos depois, comecei a achar que 
filmes como “Contatos imediatos do ter-
ceiro grau” e “E.T.” (foto), ambos de Ste-
ven Spielberg, foram parte de um projeto 
para que a humanidade, pouco a pouco, 
ficasse preparada para o primeiro grande 
contato com extraterrestres, a acontecer, 
talvez até o ano de 2025. 
       
Daqui somente a cinco anos, 
hein? 

       Acho que não foi por brincadeira ou 
mera coincidência que o cineasta François 
Truffaut (falecido em 1984) participou do 
elenco de “Contatos imediatos do terceiro 

grau”. Truffaut era ligado a um grupo de estudio-
sos de OVNIs.
       

nnnnnnnnnn

         No meio disso tudo, dessas lembranças, não 
acho nada babaca nem fantasioso dizer que conver-
sei com o Sol, a caminho da serra da Borborema.
          Não sei em qual língua foi a conversa. 
Enfim, língua nenhuma. Era um sentido ex-
tra, aproximando, num ônibus interurbano, o 
micro do macrocosmo. 
         Em tempo: os ETs estão dispostos a lutar 
contra o coronovírus e nos provar que isso 
seria uma grande e necessária lição para a 
população e PRINCIPALMENTE as autorida-
des terrestres?...

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.clom
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Movimento, desde o seu surgimento, possui reivindicações específicas e denúncias de sexismo e invisibilidade feminina

Feminismo negro revoluciona 
e fortalece próximas gerações

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira
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As mulheres negras es-
tão no topo dos números de 
violência. Segundo dados do 
Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública em sua última 
publicação, 61% das mulhe-
res mortas vítimas de femini-
cídio são negras, enquanto as 
mulheres brancas represen-
tam 38,5%. Esses números 
mostram parte da dualidade 
de lutas entre o feminismo e 
o feminismo negro. O movi-
mento negro, desde o seu sur-
gimento, possui reivindica-
ções específicas e denúncias 
de sexismo e invisibilidade 
feminina em movimentos ne-
gros e feministas. Enquanto a 
mulher branca briga pelo di-
reito de igualdade dentro da 
universidade, por exemplo, a 
mulher negra 
segue sendo 
e m p r e g a d a 
doméstica en-
curralada em 
um quartinho 
servindo aos 
seus senhores 
como na épo-
ca da escravi-
zação.

A m b o s 
os movimen-
tos lutam por 
direitos, pela 
igualdade e 
pela vida da 
mulher, no 
entanto o fe-
minismo ne-
gro vai além. De onde essas 
mulheres mortas e violenta-
das vem e qual é a perspec-
tiva para onde vão. A luta da 
mulher negra surge, segundo 
Bruna Santiago, pesquisa-
dora do tema, “de se pensar 
outras experiências de mu-
lheres negras que o feminis-
mo branco com suas pautas 
não contemplavam”. Segundo 
a pesquisadora, o feminismo 
branco está muito voltado 
para práticas burguesas para 
ocupar e equiparar espaços 
com os homens. Enquanto as 
mulheres negras concluem 
que os homens com os quais 
o feminismo quer se equipa-
rar são os brancos já que o 
homem negro está suscetível 
a receber 80 tiros só pela cor 
de sua pele. 

A pirâmide social, descri-
ta pela filósofa Angela Davis, 
mostra que as mulheres são 
as maiores vítimas de violên-
cia e também as menos bem 
remuneradas e, segundo o 
feminismo negro, este é um 
legado da escravização. O ge-
nocídio da população negra 
também é pauta deste femi-
nismo a partir do momento 
em que ele representa uma 
crescente.

A luta das mulheres ne-
gras vai além da luta de gêne-
ro, “a gente tem que pensar 
que a gente não pode hie-
rarquizar opressões porque 
diversas opressões nos per-
passam enquanto mulher 
e negra. O gênero não está 
acima de tudo e as opressões 
de raça, gênero e classe tra-
balham de forma contínua e 
transversal que afeta o corpo 
da mulher negra”, alega Bru-
na Santiago. 

Para combater o racismo 
e a crescente violência contra 
o corpo feminino, o empode-
ramento surge como uma po-
lítica de libertação do estig-

ma da escravização que ainda 
acompanha a mulher negra. 

“O empoderamento bus-
ca desconstruir a imagem 
criada pela branquitude de 
colocar a negra na senzala 
servindo a casa grande. É res-
significar e entender as mu-
lheres negras como artistas, 
intelectuais e outras coisas 
significativas”, ressalta a pes-
quisadora Bruna.

O feminismo negro é, 
sobretudo, revolucionário e 
ancestral para fortalecer as 
próximas gerações.

Colocando o feminismo 
negro na prática, Carol Brito, 
formada em arte e mídia, criou 
o Enegrecida Projeto, tema de 
seu trabalho de conclusão de 
curso, para colocar a mulher 
negra brasileira como temá-
tica partindo da perspectiva 
de pensar as experiências vi-

vidas por es-
sas mulheres, 
com ênfase 
na luta contra 
o racismo e 
machismo, a 
valorização da 
cultura afro
-brasileira e 
o processo de 
aceitação da 
identidade ne-
gra para levar 
a sociedade a 
refletir sobre 
a existência 
e resistência 
das mulheres 
negras. “Eu 
percebi que 

tinha pouca referência de 
mulheres negras e consumia 
poucas produções de mulhe-
res negras também, e decidi 
fazer um projeto que falasse 
por mim e por essa parcela 
da sociedade. Foi um mix de 
linguagens para reforçar a va-
lorização da cultura afro-bra-
sileira e da estética negra e do 
processo de aceitação e reco-
nhecimento da mulher negra 
que é uma identidade muito 
negada e protagoniza os pio-
res índices dentro da socieda-
de para mostrar como é cons-
truída uma imagem de uma 
mulher guerreira, mas que é 
guerreira por não ter opção 
além de lutar”, finalizou.

O Enegrecida valoriza 
a beleza feminina negra e 
mostra sua força para além 
da imagem vendida para fora 
do Brasil da mulata samban-
do seminua e servindo de 
apreciação sexual. O projeto 
exalta a força da mulher ne-
gra para seguir viva e essa 
força perpassa pela aceita-
ção de sua imagem. Desde a 
expansão acarretada pelas 
mídias, as pautas e posicio-
namentos políticos dos mo-
vimentos feministas negros, 
vem recebendo popularida-
de digital e social. Através de 
mobilizações, marchas e par-
ticipação partidário-política, 
a atuação do pensamento 
feminista negro brasileiro e 
o posicionamento dentro da 
arte e do autoconhecimento 
e aceitação dos seus corpos 
fazem uma religação com a 
ancestralidade para valorizar 
a dor que os negros passaram 
enquanto escravos e para 
buscar a negação da condição 
de inferioridade na sociedade 
atual. É o poder da auto afir-
mação e como lutar contra os 
estereótipos e enfrentar os 
preconceitos de ser mulher e 
ser negra.

A estética e a valorização da beleza afro

“A gente cresceu com dedos 
apontados para o nosso cabelo. 
Ora era porque o cabelo era ruim 
e sujo porque a água batia, mas 
não entrava. Isso na cabeça deles, 
né? E você só seria limpinho se o 
cabelo estivesse quase raspado. 
Ora porque o black ou os cachos 
eram sinônimo de ter piolho. Lem-
bro que chorava para que minha 
mãe cortasse sempre porque não 
queria sofrer na escola. Eu tinha só 
oito anos e já sabia o que não acei-
tar: a mim mesmo”. O depoimento 
de Igor Freitas, 35 anos, é um 
reflexo do que os negros sofreram 
e sofrem no Brasil. Mesmo que o 
país tenha sido formado através da 
miscigenação de povos distintos es-
teticamente, uma única estética era 
defendida e difundida como belo. 
Explorada pelas marcas de publi-
cidade como meta a ser seguida, 

o corpo esbelto e os cabelos lisos, 
características brancas, foram o 
padrão de beleza que ditou a moda 
por décadas e reprimiram todos os 
outros padrões resumindo-os como 
feios e não aceitos.   

Para os negros, bastava a bus-
ca incessante para encaixar-se nos 
requisitos que os tornassem pas-
síveis de uma aceitação estética. 
De acordo com as pesquisadoras 
Angela e Onik’a Gilliam (1995), o 
cabelo é a principal demarcação de 
raça para mulher, sendo também 
uma característica que pode ser 
artificialmente modificada. Não 
dá para clarear uma pele escura, 
o cabelo, no entanto, é possível 
de ser alisado. E assim foi feito. 
Por anos, os negros passaram 
pelo processo de repressão e de 
negação da identidade negra para 
poder serem vistos como bonitos 
pela massa hegemônica. 

Para os homens, usar um estilo 
de corte bem curto era o suficiente. 

Já para as mulheres, o apagamen-
to do próprio eu se faziam através 
de processos degradantes para a 
saúde com os alisamentos. 

Em meados de 2013, o fe-
nômeno de ressignificação des-
ses parâmetros impostos pelos 
colonizadores ganhou força no 
Brasil, através do crescimento do 
feminismo negro na sociedade 
brasileira. O movimento contra 
hegemônico ocorreu através da 
aceitação do ser negro com todos 
os seus traços com a valorização 
e aceitação da beleza afro com 
o processo estético da transição 
capilar. A transição que consiste no 
fim do alisamento do cabelo para 
recuperar sua textura natural. São 
meses no processo de abandonar 
o alisamento. A mudança vai muito 
além do que se vê e faz parte de 
um processo de reconhecimento, 
aceitação racial e recuperação de 
uma autoestima que foi negada e 
reprimida por anos.

Eu percebi que tinha 
pouca referência de 
mulheres negras e 
consumia poucas 

produções de mulheres 
negras também, e decidi 

fazer um projeto que 
falasse por mim e por 

essa parcela da 
sociedade 

A cabeleireira Rita 
Black empodera 
mulheres negras 
através da 
valorização do 
cabelo natural

Foto: Arquivo pessoal

Em 2013, a cabeleireira Rita 
Black com atuação já empode-
rava homens e mulheres negras 
através da valorização do cabelo 
natural. “É um movimento que não 
tem mais volta. É o povo negro 
ganhando vida depois de anos de 
repressão e em uma luta que nun-
ca acaba. A partir do momento em 
que a pessoa negra assume seus 
cabelos crespos ela está resgatan-
do a força ancestral, com respeito 
a dor que os nossos ancestrais 
passaram quando chegaram a 
essas terras sequestrados de Áfri-
ca, que a trouxe até aqui. Diante 
disso, nós não temos porque nos 
envergonhar e deixar calar a voz da 
força que a gente traz. O cabelo é a 
nossa coroa. Ele é uma grande re-
presentatividade. É quando a gente 
se liberta de todas as amarras e 
sabemos que nós podemos tudo 
e podemos mais”, observou Rita. 

O movimento pela valorização 
da beleza afro através do cabelo foi 
amplamente massificada a partir 
de 2015 quando as grandes indús-
trias começaram a criar produtos e 

linhas explorando a oportunidade 
de alcançar um público até então 
carente de cosméticos que aten-
dessem aos cuidados capilares. 

Apesar da apropriação e de vi-
sar o lucro, a indústria acabou mas-
sificando o discurso pela valorização 
de que o cabelo crespo e cacheado 
não é ruim o que acaba elevando 
a autoestima e força desse público.

É um processo que envolve, 
segundo a cabeleireira, autoconhe-
cimento, aceitação e muita coragem 
para enfrentar todo o preconceito 
que ainda existe no país. “É mui-
to lindo você poder ver negros e 
negras andando pelas ruas desse 
país com sua autoestima elevada e 
sua dignidade através do respeito 
a si próprio pela forma que você 
realmente é sem se importar com 
o que vai receber de preconceito”, 
ressaltou Rita Black.

O Brasil assiste agora o cresci-
mento e fortalecimento do proces-
so que descoloniza os corpos ne-
gros e o valoriza como realmente 
são. A exaltação ao cabelo é um 
movimento que abre caminho para 

emancipar e dar força ao povo ne-
gro que sofre, é violentado e morre 
só pela cor de sua pele. 

O avanço do feminismo vem 
sendo fundamental para a quebra 
dos preconceitos pela vida do povo 
negro e pela liberdade de se ser 
quem é em uma adequação aos 
corpos e demandas reais que antes 
não eram representados. A expecta-
tiva é que as crianças de hoje vivam 
a liberdade descolonizada.

Mesmo que em número menor 
com relação aos brancos, a presen-
ça de negros em peças publicitárias 
e na mídia de um modo geral sen-
do evidenciados como realmente 
são vem crescendo. A luta firme 
em prol da estética empodera e 
permite que os negros ocupem os 
espaços de onde sempre foram 
excluídos com o princípio de que a 
luta e aceitação da beleza empo-
dera porque não dá para combater 
o racismo quando você ainda se 
enxerga como os racista o descre-
vem. Não tem como enfrentar o 
racismo se odiando. A aceitação é 
o caminho a ser seguido.

Cabelos crespos e o resgate da força ancestral
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Grandes cantores do Brasil mostram toda sua negritude através da arte, fortalecendo a luta pela resistência

Em 1967, o cantor e 
compositor Wilson Simonal 
já cantava que “Cada negro 
que for, mais um negro virá. 
Para lutar, com sangue ou 
não, com uma canção tam-
bém se luta irmão”. E é tam-
bém através da arte (princi-
palmente da música) que a 
cultura afro-brasileira vem 
se fortalecendo e marcando 
território ao longo dos anos. 
Se a resistência se faz todos 
os dias, a música é um ótimo 
exemplo disto. Não à toa, te-
mos inúmeros exemplos de 
grandes artistas negros que 
mostram toda sua negritude 
através de suas artes. Gil-
berto Gil, Milton Nascimen-
to, Píxinguinha, Simonal, 
Jorge Bem, Dona Ivone Lara, 
Elza Soares, e sem esquecer 
dos paraibanos Chico César, 
Escurinho e Totonho. 

Como dito acima, um 
dos grandes representantes 
desta resistência cultural é 
o cantor e compositor radi-
cado na Paraíba, Escurinho. 
Apesar de ter nascido em 
Serra Talhada (PE), foi na Pa-
raíba que ele se projetou. E 
com sua arte mostra o seu lu-
gar de protagonismo. E cala a 
boca dos racistas com letras 
e ritmos fortes. E ele vê esta 
negritude presente em tudo 
que lhe cerca.

“Eu acho que pelo pró-
prio fato da minha vida, das 
coisas que eu corroboro no 
dia a dia, das vontades, [há 
negritude] em tudo. Nas le-
tras principalmente. Hoje, 
um poeta quando fala da 
dificuldade do ser humano 
de se locomover para ir ao 

Cultura afro tem destaque 
na música popular brasileira

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

Rammom Monte 
rammom511@hotmail.com

trabalho, de arranjar em-
prego, de se relacionar com 
a sociedade, tudo isto é di-
ficuldade daqueles grupos 
que de certa forma tiveram 
mais dificuldade de se im-
por na sociedade. E hoje 
esta poesia que conta as 
dificuldades faz parte de to-
dos segmentos da sociedade 
que tem dificuldade de viver 
e o povo preto a gente sabe 
que desde muito tempo vem 

aguentando o diabo para es-
tar aqui”, afirma. 

E ele reforça que a músi-
ca brasileira, principalmente 
a nordestina, é intrinseca-
mente ligada à África.

“Os tambores africa-
nos são muito presentes na 
musica nordestina. A músi-
ca nordestina é totalmente 
africana, se não totalmente, 
mas com a influência dos 
povos mouros, árabes, para 

chegar aos elementos que a 
gente tem aqui, vem tudo de 
lá. Os ritmos que a gente uti-
liza,  mesmo que não sejam 
ritmos originais da música 
africana é formatado em 
cima destas bases. E as le-
tras também, mesmo quan-
do a gente fala de amor, a 
gente fala deste amor que foi 
tão sofrido para chegar até 
aqui. Isto reflete um pouco 
o sofrimento do povo afri-

cano, de chegar aqui forçado 
e depois ter que se adaptar, 
formar a família, a socieda-
de. Tudo chega neste termo: 
resistência. Para a gente es-
tar vivo aqui, fazendo esta 
poesia, esta música, dando 
esta entrevista, foi preciso 
resistir. Motivos a gente ti-
nha muitos para não existir 
mais, sempre houve uma 
desvantagem muito grande. 
Ainda há”, reflete.

Mas, como podemos de-
finir a cultura afro-brasileira, 
Escurinho?

“A gente pode falar o 
seguinte, o Brasil por si só 
é um país negro. Para ficar 
mais dentro do conceito, é 
um país afro. O que eu pode-
ria dizer do que é a cultura 
afro no Brasil é a resistência 
de um povo que está até hoje 
tentando contar sua história 
da sua maneira, através da 
arte, da economia, da gas-
tronomia, que tudo isto gera 
uma cultura que é esta cul-
tura que o povo negro vem 
para estar aqui na sociedade 
vivo vem se fortalecendo. Em 
cima das artes, da economia, 
da política”, completa.

Mesmo sendo uma gran-
de referência, Escurinho 
também se inspirou em mú-
sicos negros para fazer sua 
arte. Seu ídolo? Chico César.

“James Brown é um 
grande representante do 
pensamento, da música ne-
gra. Aí tem os brasileiros. Da 
minha geração, Chico César 
eu não abro mão. Ele é um 
dos caras que mais me inspi-
ram. Se existir esta coisa da 
genialidade, ele é um gênio, 
é aquele cara que diz que 
vai fazer tal coisa e quando 
faz, pode crer que pega. Pega 
tanto de maneira comercial, 
quanto emocional. Meu ídolo 
no Brasil é Chico César. Sou 
fã de Gil, mas depois chegou 
Chico César. [Da nova gera-
ção] Eu volto para Paraíba. 
Totonho. Se a gente vivesse 
num país democrático mes-
mo, a agenda de Totonho era 
lotada. Porque tem um povo 
que quer, igual a mim, que 
cultua o cara, mas não tem 
acesso”, finalizou.

Fotos: Roberto Guedes

A negritude exercida nas religiões de matrizes africanas
Se as artes são uma forma 

de resistência do povo negro, 
o que se dizer então das reli-
giões de matrizes africanas? 
Historicamente perseguidas 
e maltratadas, as crenças dos 
povos negros veem resistindo 
ao longo dos anos e cada vez 
mais se fortalecendo. Só para 
se ter ideia, só na Grande 
João Pessoa existem 251 ter-
reiros catalogados.  E uma das 

grandes vozes na luta contra o 
preconceito e intolerância é a 
ialaorixá Mãe Renilda. 

“Nós somos mais do que 
uma religião, somos as comu-
nidades de povos tradicionais 
de matriz africana, porque é ai 
onde nós entramos na política 
pública do governo federal, es-
tadual, municipal, porque nós 
somos mais que religião. Na re-
ligiosidade, temos a Umbanda, 

que nasce no Brasil, o Candom-
blé, que vem com nossos negros 
da África, e temos também uma 
outra vertente que é muito im-
portante dizer, que é a Jurema 
Sagrada, que é paraibana. Nós 
estamos falando em orixá, as 
religiões de matriz africana elas 
trazem uma sensação de paz 
para o mundo e para o Brasil 
principalmente”, explicou, ela 
que é do candomblé.

E mesmo com tudo isto, o 
preconceito é uma tônica que 
os povos de religiões de matriz 
africana precisam enfrentar 
diariamente.

“Nós sofremos preconceito, 
racismo, intolerância religiosa, 
é uma sociedade descom-
preendida, que não respeita. 
Porque nós não queremos ser 
toleradas, nós não queremos 
tolerância, queremos respeito”, 
bradou Mãe Renilda.

E esta intolerância já atin-
giu níveis menores, porém 
com a crescente tomada de 
governos de extrema-direita, 
esta realidade vai ficando cada 
vez mais dura. 

“Estava melhorando. A 
gente não vai falar de política 
partidária, mas nós tivemos um 
grande avanço há 10, 12 anos. 
Tanto a nível nacional, como 
a nível municipal e estadual. 
Depois a nível municipal deu 
uma parada há uns oito anos, 
que nem nos recebem, nem 
nos olham. A nível estadual 
somos recebidos. Eu acho que 
daqui para frente nós temos 
uma tendência, com a con-
juntura política que está aí no 
país em nível nacional, se ela 
continua, nós não vamos ter 
avanço, vamos regredir. Basta 
ver que no dia 1 de janeiro, o 
primeiro ato do governo fede-

ral foi extinguir o conselho de 
segurança alimentar e você 
não vê comunidade tradicio-
nal de terreiro sem segurança 
alimentar, porque passa pela 
agricultura, pela agroecologia, 
pelo meio ambiente. Quando 
você corta esta política, você 
está tirando o terreiro aí de 
dentro. Nós tínhamos ações 
para os terreiros, e recebíamos 
400 cestas alimentação, nós 
não temos mais, foi cortado. 
Então nosso povo que precisa-
va não tem mais”, lamentou.

Porém, mesmo com esta 
escalada de preconceito e 
intolerância religiosa, o povo 
negro, o povo de terreiro, está 
acostumado a resistir. Afinal de 
contas resistência é a palavra 
de ordem.

“Eu não vejo avanço neste 
momento, mas para o futuro 
eu vejo avanço, porque nós 
vamos lutar. Não adianta, 
porque nós somos iguais a 
aroeira, bate, mas não que-
bra. Nós trincamos, mas não 
quebramos, então não adianta 
vim para cima porque nós não 
vamos nos calar, vamos para a 
rua, estamos aí. E tenho cer-
teza que nós temos governos 
que vão nos aplaudir e vão 
estar juntos com a gente, como 
é o governo do Estado da Pa-
raíba“, finalizou.

Ialaorixá Mãe Renilda é uma 
das grandes vozes na luta contra 

o preconceito e intolerância

Escurinho, cantor e compositor 
radicado na Paraíba, com sua arte 
mostra o seu lugar de protagonismo 
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Esportes
Vôlei de praia
O paraibano George, ao lado do capixaba André 
Stein, comprovando a excelente fase da dupla, 
venceu a etapa Sul-Americana no Peru. Página 24 Fo
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Os prejuízos do coronavírus
A pandemia do corona vírus começa a 

chegar no Brasil, que ainda não tem um sur-
to e nenhuma  morte, mas já começa a subir 
o números de casos e atingir aos poucos to-
das as regiões do País. Os governos estaduais 
e municipais começam a tomar providências 
para que a doença não se espalhe e a rotina 
das pessoas começa a se modificar. A cultura 
e o esporte já foram atingidos em cheio, com 
o cancelamento de shows, peças e jogos.

O futebol, a paixão do brasileiro, já foi 
atingido, com a realização de jogos sem 
torcida em vários locais do País no final de 
semana. A coisa tende a piorar, porque a CBF 
já determinou que as competições organi-
zadas por ela estão suspensas. Em vários 
estados a semana começa com reuniões para 
decidir se paralisam as competições esta-
duais e regionais. 

Para muitos, está havendo um exagero, 
para outros, isto são medidas necessárias 
para se evitar o pior. O certo é que aos pou-
cos os torcedores ficam sem poder assistir 
seus times jogarem e os clubes a ficarem 
sem renda para pagar os profissionais.

O presidente do Botafogo, Sérgio Meira, 
disse no final de semana que é contra a 
paralisação do Campeonato Paraibano no 
momento. Ele acha que a competição de-
veria prosseguir, pelo menos, com jogos de 
portões fechados. A preocupação de Sér-
gio e de muitos outros dirigentes é com os 
compromissos dos clubes e mais ainda, com 
a sequência do calendário, que já é muito 
apertado no normal. 

Esta preocupação de Sérgio Meira fez 
com que eu refletisse sobre estes dois fato-
res. Uma das principais fontes de renda dos 
clubes, se não o principal, vem das arquiban-
cadas, da presença dos seus torcedores no 
jogos. E aí, como os clubes vão ter condições 
de honrar seus compromissos? 

A segunda questão é com relação ao ca-
lendário. Será um efeito dominó, empurran-
do as competições para frente, e quando ter-
minará a temporada afinal? E quando serão 
as férias dos jogadores no final do ano? As 
perguntas são muitas e todas sem respostas 
no momento, apesar de graças a Deus, o co-
rona vírus ainda não ter chegado na Paraíba, 

e nem ter sido a causa morte de ninguém no 
País inteiro. Só nos resta aguardar o que vai 
acontecer, temendo sempre pelo pior.

Paraibano
O Campeonato Paraibano prosseguiu 

no final de semana e só um resultado foi 
considerado zebra, o empate do Atlético 
em casa contra o São Paulo Crystal em 1 
a 1. Para mim, confesso que não foi tanta 
surpresa assim, porque vi o time de Cruz 
do Espírito Santo jogar contra o Botafogo e 
achei que a equipe estava em evolução. Sur-
preendeu o Belo, no Almeidão, por muito 
pouco, não arrancou um empate contra o 
Treze, em Campina Grande, e agora segurou 
a pressão do Atlético, inclusive tendo aber-
to o placar em Cajazeiras. 

Na briga para se livrar do rebaixamen-
to, equipes como o São Paulo Crystal e CSP, 
começam a crescer e mostrar um outro fu-
tebol, que pode fazer a diferença neste final 
da fase de classificação. Os favoritos que 
se cuidem, ou perderão pontos para estas 
equipes. Apenas o Sport parece não ter jeito 

mesmo e vai voltar para a segunda divisão.

A Era Warley
O agora técnico Warley estreou com o 

pé direito no Belo, com um goleada sobre 
o Nacional por 4 a 1. Mas do que isto, fez 
o time vencer e convencer, com apenas 2 
treinos. É verdade que ele não transformou 
uma equipe em dois treinos, afinal não é 
mágico.

O que ele fez, e disse após o jogo, foi 
abrir a equipe e colocar para jogar os ata-
cantes velozes que o clube tem. Ele assumiu 
o risco de enfraquecer um pouco a proteção 
da zaga e partiu para cima do time adver-
sário.  Como ex-atacante, com experiência 
nacional e internacional, Warley é daqueles 
que acham que a melhor defesa é o ataque, 
que quem joga para não perder, dificil-
mente acaba ganhando. Por coincidência, é 
assim que joga o melhor time do Brasil no 
momento, o Flamengo. Perder faz parte do 
esporte, mas a vontade de vencer tem que 
sempre prevalecer em um time que quer 
conquistar títulos.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes
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FPF mantém jogos na quarta-feira de portões fechados e convoca reunião com clubes para definir futuro do Estadual

MP recomenda a suspensão
do Campeonato Paraibano

O futuro do Campeonato 
Paraibano, com o perigo imi-
nente da chegada do corona-
vírus ao Estado, somente será 
definido numa reunião na 
próxima quinta-feira, 19, na 
sede da Federação Paraibana 
de Futebol, conforme nota di-
vulgada nesta segunda-feira 
pelo diretor executivo Otamar 
Batista de Almeida que confir-
mou, ainda, a realização dos 
jogos programados para esta 
quarta-feira, 18, entre Bota-
fogo e Sousa, no Almeidão, às 
20h15, e no mesmo horário 
Sport Lagoa Seca x Nacional, 
no Titão, este às 15h15, os dois 
sem a presença de público. 

No domingo, o Ministério 
Público enviou um documento 
à Federação Paraibana de Fu-
tebol recomendando a parali-
sação do campeonato estadu-
al. O procurador  Valberto Lira, 
presidente da Comissão de 

Prevenção e Combate a Violên-
cia, também recomenda que 
se houver os jogos, que sejam 
com portões fechados. No final 
do documento, uma adver-
tência: “o não cumprimento 
destas recomendações poderá 
implicar na adoção de todas as 
providências administrativas e 
judiciais cabíveis”.

A Confederação Brasileira 
de Futebol já suspendeu to-
das as competições organiza-
das pela entidade, por tempo 
indeterminado e uma delas 

afetou o Auto Esporte que, no 
domingo passado, estreou no 
Campeonato Brasileiro de Fu-
tebol Feminino A2, em Recife, 
quando perdeu para o Naútico 
por 3 a 1. 

O técnico da equipe, Gui-
lherme Paiva, diante da si-
tuação, vai se reunir com as 
atletas para debater essa para-
lisação e decidir se as jogado-
ras seguem treinando ou serão 
temporariamente dispensa-
das. Em vários estados, os jo-
gos já estão sendo disputados 
com estádios vazios e alguns 
campeonatos estão sendo pa-
ralisados esta semana. 

A paralisação do campe-
onato divide opiniões entre 
os dirigentes até mesmo den-
tro de um mesmo clube. Um 
exemplo disto é o Botafogo. 
Para o presidente Sérgio Mei-
ra, a paralisação do campeo-
nato vai causar um enorme 
prejuízo aos clubes que terão 
muitas dificuldades de honrar 
seus compromissos e também 

vai bagunçar o calendário. 
"Acho que no mínimo os 

jogos do Paraibano deveriam 
continuar porque teremos 
problemas para achar novas 
datas para terminar o campe-
onato. Por outro lado, temos 
também um enorme prejuízo 
financeiro com uma paralisa-
ção das competições, porque 
os compromissos financeiros 
não vão parar, mas a receita 
sim", acrescentou.

Já para o diretor de fu-
tebol, Ariano Wanderlei, de-
veria parar tudo. "Existe um 
perigo iminente desta doença 
se espalhar e algumas compe-
tições já estão paralisadas, en-
tão tem que parar tudo", disse 
o dirigente.

Para o diretor de fute-
bol do Atlético, Alisson Lira, 
a competição deve continu-
ar normalmente, já que não 
há nenhum caso da doen-
ça confirmado na Paraíba. 
Na visão do presidente do 
Sousa, a competição tem 

também de continuar e com 
portões abertos.

"Quem vai pagar as des-
pesas dos clubes? Se o gover-
no pagar, podemos fazer jogos 
com os portões fechados. Se 
não for assim, será a falência 
geral do futebol na Paraíba", 
adverte o dirigente.

O técnico e presidente 
do CSP, Josivaldo Alves, não 
concorda com a paralisação 
agora e sim a realização de 
jogos com portões fechados. 
Para ele é importante concluir 
esta primeira fase ver o perigo 
bem maior em centros onde 
há aeroportos com maior cir-
culação de pessoas.

“Acho que devemos man-
ter os jogos, e de portões fe-
chados, até definir os semifi-
nalistas. Depois suspender e 
esperar por uma maior tran-
quilidade, pois a saúde está 
em primeiro lugar”.

Na Copa Nordeste, a 
maioria dos dirigentes quer 
que a competição prossiga 

com portões fechados, até o fi-
nal da primeira fase, e depois 
decidir o que vai acontecer. O 
Botafogo, único representan-
te da Paraíba na competição, é 
um dos clubes que defendem 
a idéia de prosseguir com os 
jogos até o final. A fase de clas-
sificação só tem mais uma ro-
dada e o Botafogo enfrentará 
o Vitória da Bahia, no próximo 
sábado, em João Pessoa. 

A última rodada está pro-
gramada para o fim de semana 
que prevê ainda os seguintes 
jogos: Sport x Confiança, ABC 
x CSA, Frei paulistano x Im-
peratriz, CRB x Ceará, Bahia 
x Náutico, River x Santa Cruz 
e Fortaleza x América. Forta-
leza e Bahia, com 14 pontos; 
Botafogo com 12 e ABC com 
9 pontos estão na zona de 
classificação para as semifi-
nais no Grupo A. Já no Grupo 
B Confiança e Vitória têm 13 
pontos e Náutico, juntamente 
com Ceará aparecem com 11 
na zona de classificação.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com .br

Foto: Ortilo AntônioFoto: Ortilo AntônioFoto: Ortilo AntônioFoto: Divulgção/MP

Valberto Lira, do Ministério Público, já recomendou a 
suspensão dos jogos ou realização a portões fechados

Ariano vê com muita preocupação a continuação 
da competição e defende a suspensão imediata

Aldeone Abrantes diz não saber como pagar os 
compromissos se o campeonato for paralisado

Michele Ramalho, presidente da FPF, está bastante 
preocupada com a situação dos clubes paraibanos

A paralisação do 
Campeonato Paraibano 

divide as 
opiniões entre 
os dirigentes 

de um mesmo clube, 
como o Botafogo



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de março de 202022
Esportes

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

A pandemia do coronavírus vem afetando os 
esportes e o futebol, maior paixão do nosso povo, 
segue desacelerando, ora com jogos de portões fe-
chados, como se viu no fim de semana em alguns 
estados, outros ainda com público de forma irres-
ponsável, como no interior de São Paulo, estado 
com o maior número da doença. Os exemplos pelo 
mundo são recados claros as nossas autoridades. 
Infelizmente aqui ainda temos a mania de “fechar 
só a porta depois de roubado”, um ditado que ser-
ve para alertar aos possíveis futuros infectados.

A situação não é de pânico e sim de prevenção, 
até porque o nosso sistema de saúde não tem leitos 
suifcientes para uma grande demanda de infecta-
dos. Não podemos fazer como a Itália que ignorou o 
perigo e está contando os mortos em longa escala.

Aqui na Paraíba a bola ainda está rolando com 
portões abertos, como se viu no fim de semana 
nos cinco jogos pelo Campeonato Paraibano, mas 
no basquete, em Campina Grande, não houve pú-
blico. Se a Confederação Brasileira de Futebol sus-
pendeu por tempo indeterminado as competições 
cabe às federações filiadas tomarem a mesma de-
cisão, inclusive, a Liga do Nordeste com a Copa do 
Nordeste.

Não vale a pena correr riscos e o argumento 
de que a Paraíba - até ontem pela manhã não se 
tinha notícia de caso confirmado - não está no cen-
tro da epidemia não justifica baixarmos a guarda 
e acreditarmos não acontecer em larga escala com 
o nosso povo. As secretarias de saúde do Estado e 
do município estão monitorando tudo e advertin-
do a população no tocante aos cuidados, num tra-
balho de excelência. Cabe a nós fazer a nossa parte 
e as autoridades do esporte o mesmo. Suspendam 
os jogos. O perigo é real e imediato. 

Futebol no Brasil
em quarentena

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Depois de oito anos sem disputar uma 
competição nacional - a última tinha 
sido a Copa do Brasil, mas no futebol 
masculino - o Auto Esporte não foi feliz 
na sua estreia pelo Campeonato Brasi-
leiro de Futebol Feminino A2 ao perder 
por 3 a 1 para o Náutico, em Recife. E 
não vai ter tempo de uma reabilitação 
em curto prazo porque a CBF suspen-
deu a competição, em nota divulgada 
no último domingo. Volto a dizer que a 
Entidade nacional tomou uma decisão 
acertada, embora os prejuízos sejam 
enormes e mais a frente é que teremos 
conhecimento dos números. Certamen-
te as meninas do alvirrubro vão dar 
uma pausa até nos treinamentos.

Auto Esporte

Calendário Despedida
Com essa paralisação 
da Copa do Brasil e 
certamente uma repro-
gramação do Campeo-
nato Brasileiro como 
vai ficar o já apertado 
calendário do futebol 
brasileiro depois que 
passar essa pandemia 
do coronavírus? Pense 
numa boa pergunta...

Apenas 245 pessoas 
testemunharam a des-
pedida de Marcelinho 
Paraiba na vitória de 2 
a 1 da Perilima sobre o 
CSP. Para quem foi ídolo 
do Herta Berlim e jogou 
nos principais clubes do 
Brasil, um encerramen-
to muito triste para o 
tamanho de seu futebol.

O Botafogo ainda não tem o substituto de 
Evaristo Piza, demitido na última sexta-feira, após 
a humilhante derrota para o Santa Cruz, no Arru-
da, por 3 a 0. Como interino, Warley comandou a 
equipe na vitória fácil sobre o Nacional de Patos, 
no Almeidão, por 4 a 1, e com três gols do ar-
gentino Lucas Símon que não tinha vez com Piza.

Warley em alta

Atlético continua firme na liderança da competição com 18 pontos, mas o Botafogo ainda tem dois jogos a menos

Paraibano segue sem definição 
a duas rodadas das semifinais 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O torcedor paraibano 
começou a semana sem sa-
ber se o Campeonato Parai-
bano vai prosseguir, será 
suspenso ou continuará com 
os jogos sendo realizados 
sem a presença da torcida. 
Dois jogos estão programa-
dos para a próxima quarta-
feira, um pela quarta rodada, 
entre Botafogo x Sousa, às 
20h14, no Almeidão, e um 
referente à oitava rodada, 
Sport Lagoa Seca x Nacional, 
às 15h15, no estádio Titão, 
em Lagoa Seca.

No final de semana, fo-
ram disputados 3 jogos da oi-
tava e um da sétima rodada. 
Em Cajazeiras, o Atlético foi 
surpreendido pelo São Paulo 
Crystal e empatou em 1 a 1. 
Já em Campina Grande, o Tre-
ze venceu o Sousa por 2 a 1. 

E também na Rainha da Bor-
borema, a Perilima venceu o 
CSP por 2 a 1, em partida que 
marcou a despedida do meia 
Marcelinho Paraíba. Pela sé-
tima rodada, o Botafogo go-
leou o Nacional por 4 a 1.

Com os jogos realizados 
no último domingo, a coloca-
ção dos clubes no momento 
é a seguinte: no grupo A, o 
Atlético é líder com 18 pon-
tos, seguido do Treze com 16 
e o Botafogo com 14 pontos, 
porém com 2 jogos a menos. 
Na quarta posição está a Pe-
rilima com 10 pontos e na 
lanterna está o Sport com 3 
pontos, mas com um jogo a 
menos.

No grupo B, o líder é o 
Campinense, com 13 pontos 
e um jogo a menos. Na se-
gunda colocação está o Sousa 
com 12 pontos. Na terceira 
posição vem o CSP com 7, em 
seguida o São Paulo Crystal 

com 06 e na lanterna o Nacio-
nal de Patos, com 05 pontos, 
porém com um jogo a menos.

Na briga pela ponta do 
grupo A, o líder Atlético terá 
pela frente o Campinense em 
Campina Grande e o Sousa, 
em Sousa. O Treze vai en-
frentar o Nacional em Patos 
e o Campinense em Campina 
Grande. Já o Botafogo terá o 
Sousa em João Pessoa e tam-
bém em Sousa, o Campinense 
em João Pessoa e o CSP tam-
bém na Capital. 

Na briga para fugir do re-
baixamento, o Sport está pra-
ticamente rebaixado. Vai en-
frentar o Nacional em Lagoa 
Seca, o CSP em João Pessoa, e 
o São Paulo Crystal em Campi-
na Grande ou em Lagoa Seca. 
O Sport terá de ganhar os 3 e 
torcer para que a Perilima não 
vença o São Paulo Crystal em 
Cruz do Espírito Santo, nem o 
Nacional em Campina Grande.

No grupo B, a briga pela 
ponta está acirrada. O líder 
Campinense terá pela fren-
te o Atlético em Campina 
Grande, o Botafogo em João 
Pessoa e o Treze em Cam-
pina Grande. O Sousa terá o 
Botafogo, em João Pessoa, o 
mesmo Botafogo em Sousa e 
o Atlético em Sousa.

Já o CSP briga para 
se classificar, e ao mesmo 
tempo, para fugir do rebai-
xamento. O Tigre terá pela 
frente o Sport Lagoa Seca e 
o Botafogo, ambas as par-
tidas em João Pessoa. Na 
briga direta para fugir do 
rebaixamento está o São 
Paulo, que terá a Perilima 
em casa e depois o Sport em 
Campina Grande ou Lagoa 
Seca. E por fim, o Nacional 
terá o Sport, em Lagoa Seca, 
depois o Treze em Patos e 
finalmente a Perilima em 
Campina Grande.

Campeonato Paraibano - Classificação

Clubes PG J V e D GP GC sG
1º Atlético 18 8 5 3 0 13 3 10
2º Treze 16 8 5 1 2 10 6 4
3º Botafogo 14 6 4 2 0 12 5 7
4º Perilima 10 8 3 1 4 10 12 -2
5º Sport 3 7 1 0 6 2 14 -12

Clubes PG J V e D GP GC sG

1º Campinense 13 7 4 1 2 15 6 9
2º Sousa 12 7 4 0 3 9 9 0
3º CSP 7 8 2 1 5 7 12 -5
4º São Paulo Crystal 6 8 1 3 4 3 8 -5
5º Nacional 5 7 1 2 4 6 12 -6

Já nos vestiários, os jogadores do Treze e membros da comissão técnica comemoram a vitória de 2 a 1 sobre o Sousa, que manteve time na briga pela semifinal

Foto: Ascom/Treze
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Paraibano volta a brilhar no Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia realizado no fim de semana no Peru

George é campeão no Peru
ao lado do capixaba André

O circuito Redephar-
ma Run-Etapa João Pes-
soa superou todas as 
expectativas da cidade 
e surpreendeu com re-
corde de público. Na ma-
nhã desse domingo (15), 
mais de 2.800 pessoas 
foram ao Largo da Game-
leira participar da maior 
corrida de rua da capital.

“Esse evento su-
perou todas as nossas 
expectativas, não deixo 
de agradecer a todos os 
nossos parceiros, como 
também a toda nossa 
equipe que há quase 
uma ano vinha se en-
gajando para que a Re-
depharma RUN fosse 
todo esse sucesso que 
estamos vendo aqui”, 
comemorou o diretor da 
Redepharma, Edvaldo 
Neves.

Os corredores não 
mediram esforços e des-
de às 5h15 já estavam 
todos nas atividades 
para o aquecimento e 
concentração. E pensan-
do na comodidade dos 
participantes, os Porta-
dores de Necessidades 
Especiais (PNE) tiveram 
prioridade na largada e 
saíram 15 minutos an-
tes da largada geral, que 
foi pontualmente às 6h, 
com percursos de 5Km, 
10km e 15km, passan-
do pela orla de Manaíra, 
Bessa e Intermares, em 
Cabedelo.

“Nunca tinha parti-

cipado de uma corrida 
de rua e estou aqui em 
êxtase! Que energia po-
sitiva, que organização. 
Eu pensei que não ia 
conseguir correr nem 
1km, mas me superei e 
consegui completar os 
5km, com muito esforço, 
mas muito satisfeita por 
participar da Redephar-
ma RUN! Mesmo tendo 
que madrugar, nesse do-
mingo, a corrida foi per-
feita”, declarou a bancá-
ria Simone Leite.

A segunda Redephar-
ma RUN de João Pessoa 
teve premiação para to-
dos os três primeiros  
lugares de cada catego-
ria, além de prêmio em 
dinheiro para os ganha-
dores dos 10km e 15km, 
no feminino e masculino. 
Todos os participantes 
ganharam medalhas de 
participação e puderam 
desfrutar de diversos 
momentos relaxantes 
e ganharem inúmeros 
brindes, nas mais de 20 
tendas dos parceiros da 
Etapa JP. 

“Fizemos uma gran-
de corrida, acredito eu 
que essa foi a melhor 
corrida que João Pessoa 
já recebeu e já estamos 
pensando na Redephar-
ma RUN – Etapa Campi-
na Grande, diz Edvaldo.

De acordo com um 
dos coordenadores ge-
ral da corrida, Higo 
Guimarães, o evento fez 

questão de ouvir, bem 
antes da data do even-
to, os grupos de corri-
da de João Pessoa, para 
que o evento fosse fei-
to exatamente como os 
participantes almejam. 
“No início desse ano, re-
alizamos um encontro 
inédito na cidade para 
ouvirmos de perto as 
sugestões de quem cor-
re. Isso foi primordial 
para que nossa corrida 
tivesse todo esse êxito”, 
disse.

Foto: Divulgação

RESULTADOS 

n PNE - Cadeirantes 5 KM - MASCULINO: 1o - Daniel da 
Silva Santos
2o Gilvan Andrade de Lima

n PNE - NÃO CADEIRANTES - FEMININO: 1o - Adriana 
Viegas de Freitas
2o - Flaviana Maia

n PNE - Não Cadeirantes: 
1o - Ricardo Oliveira da Silva
2o - Gerson Olavo Nunes
3o - Kaique alan Henrique de Brito

n Feminino Geral - 5 KM: 
1o - Daiana Justino Santos
2o - Hosana Fernandes de Paiva
3o - Vanessa Bley

n 10 KM: 
1o - Gabriela Letícia  Rocha
2o - Rosem Mayara Vieira da Silva Mendes

3o - Leila Cristina da Silva

n 15 KM:
1o - Mirian Franco Silva
2o - Mary Emannuella da Costa Oliveira
3o - Josélia Cardoso Xavier

n Masculino Geral - 5 km:
1o- Luan Tobias Santos da Silva
2o - Carlos Alanderson Medeiros Soares
3o - Daniel da Silva Santos

n 10 km:
1o - Lucas Paulo Ferreira Barboza
2o - Edimar Junior
3o  Jais José da Silva

n 15 km:
1o - Silvan dos Santos
2o - José Márcio Leão da Silva
3o Adriano José do Santos

Momento da largada dos atle-
tas que aconteceu no Largo da 
Gameleira no último domingo 

na Praia de Tambaú

Redepharma Run

Circuito de rua supera expectativa em João Pessoa

As duplas brasileiras de-
ram um espetáculo e domi-
naram a etapa de Lima (Peru) 
do Circuito Sul-Americano de 
Vôlei de Praia, conquistan-
do ouro e bronze nos naipes 
masculino e feminino. O pa-
raibano George, ao lado do 
capixaba André Stein e Tainá/
Victoria (SE/MS) foram cam-
peões da etapa neste domingo 
(15), enquanto Oscar/Thiago 
(RJ/SC) e Bárbara Seixas/Ca-
rol Horta (RJ/CE) ficaram com 
o bronze na competição reali-
zada sem presença de público.

As disputas começaram 
com as semifinais neste do-
mingo, ambas envolvendo 
duelos entre compatriotas 
brasileiros. No masculino, An-
dré Stein e George superaram 
Oscar e Thiago por 2 sets a 1 
(21/23, 21/12, 15/11), em 
jogo muito disputado. Horas 
depois, na decisão do ouro, 
triunfo sobre os argentinos 
Azaad e Capogrosso também 
por 2 sets a 1 (21/15, 18/21, 
15/11). André comentou a 
conquista e celebrou o pri-
meiro título sul-americano da 
dupla.

“Estamos muito felizes, 
primeiro título Sul-Americano 
do George e o nosso da dupla 
também. Chegamos confian-
tes pelo título do Circuito Bra-
sileiro e conseguimos cumprir 

mais este objetivo. Sabemos 
que é um torneio importante 
também para nosso país, para 
liderar o ranking geral. Os jo-
gos mais duros seriam nas 
semifinais e finais, foram dois 
grandes jogos, dois tie-bre-
aks onde soubemos ter calma 
para manter sempre a vanta-
gem”, declarou.

Oscar e Thiago se recupe-
raram do revés na semifinal e 
levaram a medalha de bronze 
ao vencerem os argentinos 
Amieva e Aveiro por 2 sets a 0 
(21/19, 21/12). Oscar comen-
tou a alegria por subir ao pó-
dio e garantir uma medalha ao 
Brasil e as particularidades do 
torneio sem presença de pú-

blico, por conta da epidemia 
mundial do novo coronavírus.

“Estamos felizes por le-
var essa medalha ao Brasil, 
tínhamos o objetivo de ficar 
entre os três, subir ao pódio, 
e conseguimos. Voltamos feli-
zes e realizados por represen-
tar bem nosso país. Cruzamos 
contra uma dupla muito forte 

na semifinal, eles estão em 
uma grande fase, mas é um 
saldo muito positivo. A orga-
nização fez de tudo para dar 
um bom suporte, tivemos cui-
dados para a disputa, restrin-
gindo público. Somente atle-
tas que jogariam e as pessoas 
envolvidas ficaram na arena 
nos jogos finais. Foram medi-

das necessárias”, disse Oscar.
O resultado em Lima 

deixa o Brasil na liderança 
do ranking geral da tempo-
rada em ambos os naipes. No 
masculino, o país lidera com 
380 pontos, seguido por Chi-
le, com 320 e pela Argentina, 
também com 320. No femi-
nino, com ouro nas duas eta-
pas realizadas, o Brasil lidera 
com 400 pontos, seguido pela 
Argentina, com 360 pontos, e 
Chile, com 260.

Os pontos obtidos em 
cada etapa vão para o país, 
de acordo com a classificação 
final somente da melhor du-
pla de cada nação. Nesta eta-
pa, por exemplo, foram 200 
pontos em cada naipe pelas 
colocações finais de André/
George e Tainá/Victoria. Ao fi-
nal, os pontos são somados e o 
país na liderança do ranking é 
declarado campeão geral.

O Circuito Sul-America-
no conta com três etapas re-
gulares e um torneio ‘Finals’, 
com maior pontuação e pre-
miação. Além de Coquimbo 
(Chile), e agora Lima (Peru), 
a competição passará por San 
Juan de Los Morros (Venezue-
la), e Linares (Chile). As próxi-
mas duas etapas, porém, terão 
datas e informações comple-
mentares ainda definidas por 
conta de adiamentos referen-
tes à pandemia mundial do 
novo coronavírus.

CBV
Foto: FPV/Divulgação

Pódio no Peru com o paraibano 
George e o capixaba André 
Stein no lugar mais alto, em 
mais uma conquista da dupla



A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) declarou no 
dia 11 de março que o co-
ronavírus Covid-19 passou 
a ter o status de pandemia. 
Ou seja: a doença, cuja ori-
gem foi na cidade chinesa 
de Wuhan, já está espalha-
da por diversos continentes 
com transmissão sustenta-
da entre as pessoas.

Responsável por diver-
sos óbitos mundo afora, a 
doença evidentemente im-
pactou em grandes eventos, 
dentre os quais, os esporti-
vos.

O futebol já está sendo 
afetado, com diversos jogos 
e campeonatos sendo tem-
porariamente suspensos ou 
tendo jogos disputados com 
portões fechados. Confira 
abaixo como está a situação 
mundo afora.

Suspensos
Os campeonatos de fu-

tebol que neste momento 
não tem jogos disputados 
são dos seguintes países: 
Itália, Espanha, Inglaterra, 
Alemanha, França, Portu-
gal, Holanda, Bélgica, Suíça, 
Áustria, Eslováquia, Japão, 
China, Coreia do Sul, Esta-
dos Unidos, México, Uru-
guai, Equador, Peru e Vene-
zuela.

Além disso, as Elimina-
tórias Asiáticas e Sul-Ameri-
canas para a Copa do Mundo 
de 2022 também estão sem 
prazo para iniciarem.

Em relação às competi-
ções de clubes continentais, 
Libertadores da América, 

Uefa Champions League e 
Liga Europa também foram 
paralisadas.

No Brasil, a Confede-
ração Brasileira de Futebol 
decidiu no domingo que as 
competições organizadas 
pela entidade que estão em 
andamento também seriam 
paralisadas (Copa do Brasil, 
Campeonatos Brasileiros 
Femininos A1 e A2, Cam-
peonato Brasileiro Sub-17 e 
Copa do Brasil Sub-20).

Jogos da Champions, do 
Espanhol e do Francês che-
garam a ser disputados com 
portões fechados antes de 
os torneios serem suspen-
sos por tempo indetermina-
do. Na Argentina, apesar de 
protestos, o calendário foi 
mantido sem a presença de 
torcida. Países como Chile, 
Costa Rica, Romênia, Grécia, 

Bulgária e Marrocos tam-
bém adotaram esta medida.

Portões fechados tam-
bém foi a saída em Estaduais 
pelo Brasil na rodada do fi-
nal de semana dos dias 14 
e 15 de março. O único que 
até o momento foi suspenso 
por causa da pandemia foi o 
Campeonato Mineiro, mas 
a lista deve aumentar nos 
próximos dias a pedido de 
jogadores e treinadores. 

Jogadores infectados
Kylian Mbappé chegou 

a assustar o PSG, mas após 
testes o diagnóstico deu 
negativo. Timo Hübers, do 
Hannover, clube alemão da 
segunda divisão, foi o pri-
meiro futebolista de um 
centro mais conhecido a 
ser diagnosticado com o 
Covid-19. Rugani, zagueiro 

da Juventus, foi outro a ser 
diagnosticado. Três jogado-
res da Fiorentina também 
foi diagnosticado com o ví-
rus: Dusan Vlahovic, Patrick 
Cutrone e German Pezzela, 
além do fisioterapeuta Ste-
fano Dainelli, estão conta-
minados.

Na Inglaterra, Hudson- 
Odoi, do Chelsea está con-
taminado. O treinador do 
Arsenal, Mikel Arteta testou 
positivo para o coronavírus. 
No domingo (15), o Valencia 
confirmou que cinco inte-
grantes do clube (jogadores 
e membros da comissão) 
também foram infectados. 
Um deles é o argentino Ga-
ray. O brasileiro Jonathas, 
ex-Corinthians e atualmente 
no Elche, da segunda divi-
são espanhola, é outro que 
está com corona.
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Com pandemia do coronavírus em todo o mundo e mais de 200 casos no Brasil, dirigentes buscam a prevenção

CBF e Federações suspendem
várias competições pelo país

A Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) 
anunciou neste domingo 
(15)  que decidiu suspen-
der por tempo indetermi-
nado todas as competições 
sob sua organização que 
estão em andamento. A me-
dida, tomada para evitar a 
propagação do coronavírus, 
entrou em vigor  nesta se-
gunda-feira.

As seguintes competi-
ções afetadas pela decisão 
da CBF são Copa do Brasil, 
Campeonatos Brasileiros Fe-
mininos das Séries A-1 e A-2, 
Campeonato Brasileiro Sub-
17 e Copa do Brasil Sub-20. A 
Copa do Brasil, por exemplo, 
teve na última semana a ro-
dada de ida da terceira fase e 
teria nesta semana jogos da 
rodada de volta.

“Sabemos e assumimos 
a responsabilidade do fute-
bol na luta contra a expan-
são do Covid-19 no Brasil”, 
afirmou o presidente da CBF, 
Rogério Caboclo, em decla-
rações publicadas no site 
oficial da entidade. Dirigen-
tes vinham dizendo que não 
havia a necessidade de sus-
pender campeonatos, mas 
repentinamente mudaram 
de ideia.

A decisão da CBF abran-

Agência Estado

Na Espanha

Brasileiro, do Elche,
também é infectado

Jonathas Jesus, ata-
cante do Elche, time que 
atualmente está na se-
gunda divisão espanho-
la, é o primeiro jogador 
brasileiro diagnosticado 
com o novo coronavírus, 
denominado Covid-19. O 
teste positivo do jogador 
para a doença foi anun-
ciado pelo clube neste 
domingo.

No sábado, Jonathas 
havia apresentado sin-
tomas da doença, como 
febre e dificuldade para 
respirar. Neste domingo, 
o Elche confirmou que o 
brasileiro está infectado 
pela Covid-19 e comuni-
cou que todos os atletas, 
membros da comissão 
técnica e funcionários do 
clube ficarão em quaren-
tena em suas casas du-
rante 15 dias.

Em vídeo publicado 
nas redes sociais do El-
che, o atacante brasileiro 
agradeceu as mensagens 
de apoio que recebeu e 
disse estar se recupe-

rando bem, em sua casa, 
e ansioso para retomar 
as atividades. “Boa tar-
de. Quero agradecer a 
todos pela preocupação 
Me encontro bem na mi-
nha casa. Está tudo so-
bre controle. Estou me 
recuperando bem. Que-
ro voltar o quanto antes 
possível com meus com-
panheiros e estar mais 
forte”, afirmou.

Jonathas, de 31 anos, 
jogou pouco no Brasil. 
Ele foi revelado pelo Cru-
zeiro, vestiu as camisas 
de outros clubes minei-
ros, como Ipatinga e Villa 
Nova, e teve uma rápida 
e recente passagem pelo 
Corinthians, em 2018, 
quando atuou empresta-
do pelo Hannover, da Ale-
manha. O atacante tam-
bém esteve no futebol 
russo e italiano. Depois 
de deixar o time alvine-
gro, retornou ao Hanno-
ver e foi comprado pelo 
Elche nesta temporada. 
Na equipe espanhola, 
entrou em campo quatro 
vezes e marcou um gol.

Agência Estado

Goal

Foto: Reprodução / Instagram

Jonathas, 31 anos, foi revelado pelo Cruzeiro, mas jogou pouco no Brasil

Campeonatos na Europa seguem sem
jogos e com alguns jogadores afetados

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, testou positivo para o coronavírus, assim como outros jogadores na Europa

Foto: Divulgação/Elche

Foto: Vítor Silva/Botafogo

ge apenas as competições 
de nível nacional. No último 
fim de semana vários jogos 
foram realizados com por-
tões fechados pelo Brasil e 
em alguns foram registrados 
protestos por parte dos joga-
dores, chamando a atenção 

para a necessidade de uma 
tomada de ação por parte 
dos dirigentes.

No jogo contra o Bangu 
os jogadores do Botafogo en-
traram de máscara no cam-
po, o mesmo se verificou no 
jogo do Grêmio pelo Gaúcho 

e até o técnico Renato ame-
açou uma greve se uma pro-
vidência não for tomada. No 
sábado, Jorge Jesus, técnico 
do Flamengo, já tinha se ma-
nifestado contra a realização 
de jogos. A competição deve 
parar também no Rio.

Paulista paralisado
Ontem, após reunião na 

Federação Paulista, a Entida-
de decidiu, em consenso, pela 
paralisação da competição. 
Dessa maneira, a FPF anun-
ciou que, a partir desta ter-
ça-feira (17), as partidas do 

Paulistão Sicredi 2020 estão 
suspensas por prazo inde-
terminado. O futebol no Rio 
Grande do Sul está suspenso 
pelos próximos quinze dias, 
conforme decisão da Federa-
ção Gaúcha, ontem pela ma-
nhã na sede da Entidade.

No domingo passado, os jogadores 
do Botafogo entraram em campo 
com máscara para alertar o grande 
perigo do coronavírus
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Ainda não há evidências de como a doença se manifesta em pacientes infantis, mas o fato é que ela pode matar

OMS confirma mortes de 
crianças pelo coronavírus

Missas, homenagens e notas de falecimento
Atendimento comercial: das 8h às 15h30 | Contatos: (83) 3218-6526 e 99988-2080

Conteúdo - contatos: (83) 99115-1109

Envio do anúncio ocorre por meio do site www.doepb.com.br

São Paulo - A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) pediu ontem 
que os países com casos do novo co-
ronavírus isolem  os infectados para 
prevenir o avanço da pandemia, des-
tacando que ainda não há evidências 
claras sobre como o coronavírus se 
manifesta em crianças, mas que já 
houve mortes.

“Sabemos que as crianças po-
dem ser infectadas e que elas po-
dem morrer por essa doença. Não 
podemos dizer universalmente que 
é (uma doença) leve em crianças”, 
afirmou Maria van Kerkhove, dire-
tora da área de Doenças e Zoonoses 
Emergentes da OMS.

“A mensagem central é: testar, 
testar e testar”, disse o diretor-geral 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Em sua fala, ele defendeu a ne-
cessidade de as pessoas saberem 
qual pessoa lhe transmitiu o vírus 
e de manter as estratégias de con-
tenção do risco. “Você não consegue 
parar essa pandemia se não souber 
quem está infectado. Esta é uma 
doença séria. Embora as evidências 
sugiram que aqueles com mais de 60 
anos corram maior risco, jovens, in-
cluindo crianças, morreram”, disse.

Ghebreyesus afirmou que cri-
ses como essa são um momento 
em que o melhor e o pior da huma-
nidade afloram. “É a crise global 
definidora dos nossos tempos. Os 
próximos dias, semanas e meses 
serão um teste da nossa confiança 
na ciência e um teste de solidarie-
dade. O espírito humano da soli-
dariedade precisa se tornar mais 
infeccioso do que o vírus.”

Transmissão
A OMS lembrou ainda que mes-

mo que a pessoa não esteja se sen-
tindo mal, pode infectar alguém por 
até 14 dias. Por isso, é preciso res-
peitar o período de duas semanas 
após o fim dos sintomas. Visitas não 
são permitidas.

A instituição disse que as ações 
de contenção e medidas restritivas 
são fundamentais para reduzir a 
pandemia.

Questionadas sobre a ida do 
presidente da República, Jair Bolso-
naro, a um protesto com apoiadores, 
as autoridades da OMS não respon-
deram diretamente. “Precisamos de 
comprometimento político no maior 
nível porque essa pandemia não é só 
do setor da saúde, ela afeta todos os 
setores do governo. Os governos de-
vem ser capazes de mobilizar a so-
ciedade. Essa resposta depende de 
todos. É assim que podemos deter o 
vírus.”

Aforismo
“Há desgraças inconsoláveis, se 

outra vida não preluz ao homem 
que, inventariando as consolações 
deste mundo, apenas uma lhe vê 

sorrir: a morte.”

(Camilo Castelo Branco)

180 — Marco Aurélio, imperador romano
2009 — Clodovil Hernandes, estilista, apre-
sentador de televisão e político brasileiro
2017 — Francisco Leite de Oliveira (Chiqui-
nho Leite), político e comunicador (Paraíba)

Mortes na História

Obituário

Feminicídio

Nasser Shaabani
13/3/2020 – No Irã, de-
pois de contrair coronavírus 
(Covid-19). Iraniano briga-
deiro-general do Corpo de 
Guardiões da Revolução Islâ-
mica (IRGC). Iniciou sua car-
reira militar há 37 anos, se destacando durante a 
guerra entre o Irã e o Iraque (1980-1988). Mais 
tarde foi comandante da base militar de Sarallah, 
localizada em Teerã, relata agência.

Shaiane Rosa da Rocha
19/2/2020 (divulgado em 
9/3/2020) – Aos 25 anos, 
em Garopaba (SC). Seu cor-
po foi encontrado dentro de 
uma mala de viagem em um 
terreno baldio, 19 dias de-
pois do feminicídio. O companheiro da vítima, 
de 21 anos, foi preso em Viamão (RS) e indicou 
o local onde o corpo estava. O casal tinha um 
relacionamento conturbado. Eles tiveram uma 
briga por ciúme e ele acabou agredindo a mu-
lher com um soco, que teria causado a morte.

Ricardo Estrade (Gringo)
14/3/2020 – Aos 71 anos, em 
Juiz de Fora (MG). Ex-jogador 
de futebol. Nascido em Mon-
tevidéu, capital uruguaia, foi 
zagueiro do Tupi em 1984 e 
1985. Realizou 71 partidas e 
marcou dois gols. Radicado há 40 anos em Juiz 
de Fora, também foi treinador do Tupi em qua-
tro oportunidades (1985, 1990, 1993 e 1996), 
tendo somado 26 partidas nessa função. Ainda 
foi diretor e supervisor do Tupi nas décadas de 
1980 e 1990.

Vittorio Gregotti
15/3/2020 – Aos 92 anos, 
em Milão, na Itália. Conside-
rado um dos arquitetos mais 
influentes da Itália, foi vítima 
de uma pneumonia provo-
cada pelo novo coronavírus 
(Covid-19). Nasceu em Novara em 1927. Após se 
formar em Arquitetura em 1952 no Politécnico de 
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Gustavo Bebianno
14/3/2020 – Aos 56 anos, 
em Teresópolis (RJ), de um 
infarto fulminante. Ex-secre-
tário-geral da Presidência e 
pré-candidato a prefeito do 
Rio de Janeiro pelo PSDB. Foi 
ministro desde que Jair Bolsonaro (sem partido) 
assumiu como presidente, em janeiro de 2019, 
mas seu cargo não durou muito. Em 18 de feve-
reiro ele deixou a pasta, após atritos com o che-
fe do Executivo e seus filhos e em meio à crise 
interna do PSL, com acusações de esquema de 
candidatas laranjas durante as eleições de 2018.

Antônio Ricardo
de Oliveira Filho
14/3/2020 – Aos 63 anos, em 
João Pessoa (PB), em decor-
rência de um edema pulmo-
nar. Advogado criminalista, 
radialista e cronista esporti-
vo. Era irmão do chefe de gabinete da Secom-JP, 
Sílvio Ricardo. Deixa a esposa, Roseane Barreto 
Oliveira, e dois filhos. Foi sepultado no domingo 
(15) no Cemitério Senhor da Boa Sentença, em 
João Pessoa.

Foto: Diário da Paraíba

Renata Oscar de Castro
11/3/2020 – Aos 28 anos, em 
Querência (MT). Morta a faca-
das depois de se recusar a pe-
gar uma cerveja para o marido, 
Petrônio Aziano da Silva, de 47 
anos, em um bar. Além de Rena-
ta, outras três pessoas no local foram esfaqueadas 
pelo marido dela. Petrônio, que fugiu, já tem outros 
registros criminais por lesão corporal e ameaça, a 
maioria contra Renata.

Simone da Rocha Silveira
3/3/2020 (divulgado em 
11/3/2020) – Aos 29 anos, 
em Xanxerê (SC). Seu corpo 
foi localizado boiando em 
um rio. Estava desaparecida 
há uma semana. A mulher 
estava com uma corrente, um cadeado e pe-
ças de carro amarrados em volta do pescoço. 
É apontado como autor do crime um empre-
sário suicidou-se com um tiro na cabeça. Eles 
teriam um relacionamento.

Marlene Aparecida
dos Santos
8/3/2020 (divulgado em 
12/3/2020) – Aos 59 anos, 
em Uberaba (MG). Seu cor-
po foi encontrado em avan-
çado estado de decomposi-
ção depois de quatro dias do assassinato. Ela 
estava de bruços e aparentava perfuração no 
tórax, abaixo do pescoço. Laudo aponta que a 
vítima sofreu estupro.

Dayane Priscila da Silva
10/3/2020 – Aos 30 anos, em 
Arcoverde (PE). Assassinada 
depois de uma briga com o 
marido, Clécio de Araújo, de 
25 anos. O criminoso esperou 
o dia amanhecer e pediu para 
que o filho fosse até a padaria. Quando estava só 
com a mulher, armou-se com uma faca peixeira 
e passou a agredi-la. Ele foi preso em flagrante e 
qualificado por feminicídio.

Erlane Matos
11/3/2020 – Em Rio Branco 
(AC). Morta ao ser atingida 
com um disparo de arma de 
fogo na cabeça após uma dis-
cussão com o companheiro, 
identificado como “Keno”, um 
policial penal. Ele alega que o disparo foi acidental, 
mas a família da vítima não acredita nessa versão.

Josefa Aparecida
de Andrade Silva
12/3/2020 – Aos 63 anos, em 
Alhandra (PB). Encontrada 
morta com dois tiros efetuados 
pelo marido. Em princípio, a 
ação criminosa foi classificada 
como homicídio qualificado no boletim de ocor-
rência registrado pela polícia, mas as investigações 
apontam para feminicídio.

Anita Santos de Oliveira
12/3/2020 – Aos 38 anos, 
em Governador Edison Lobão 
(MA). Assassinada a facadas 
pelo ex-namorado. O autor do 
crime foi preso em flagrante. 
Ele não teria se conformado 
com o término do relacionamento e resolveu matar 
a ex-companheira. O assassino foi autuado por cri-
me de feminicídio.

Celina Deusa
do Nascimento
12/3/2020 – Aos 33 anos, em 
Alta Floresta (MT). Assassinada 
a facadas pelo pai de seu filho. 
Testemunhas viram o casal an-
dando na rua juntos e em segui-
da já viram Celina caída no chão, pedindo por socorro.

Elizângela Marilda de Souza
14/3/2020 – Aos 33 anos, em 
Lagoa Santa (MG). Foi esfa-
queada com dois golpes pelo 
ex-companheiro. O autor do fe-
minicídio foi preso, confessou o 
crime e, pelo assassinato, “cul-
pou uma lingerie que deu de presente à vítima”. Ele 
teria flagrou a mulher usando a lingerie com outra 
pessoa na cama.

Jocemara Ramão
14/3/2020 – Aos 37 anos, em 
Gravataí (RS). Assassinada pelo 
próprio companheiro. Ela estava 
no trabalho quando foi atacada 
pelo homem que com um revól-
ver disparou diversas vezes con-
tra a vítima. Depois ele foi encontrado morto. Jocema-
ra trabalhava como cozinheira em uma lanchonete.

Francislene Lemes Correia
15/3/2020 – Aos 28 anos, em 
Birigui (SP). Esfaqueada pelo 
companheiro após um desen-
tendimento entre casal no inte-
rior da residência. A vítima saiu 
correndo pedindo ajuda, mas 
foi seguida pelo assassino. Ele a alcançou e a esfa-
queou pelas costas, fugindo em seguida.
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Indy Muñoz
15/3/2020 – Aos 28 anos, 
em Goiânia (GO). Piloto mor-
reu durante uma corrida 
no Autódromo de Goiânia, 
quando participava da etapa 
de abertura do ‘Goiás Super-
bike’, na categoria 600 cc. Caiu da motocicleta 
após não conseguir fazer uma curva e ter ficado 
presa debaixo da moto. Dominicana radicada 
no Brasil, era de família de motociclistas. Filha 
do piloto conhecido pelo apelido de Zorro Ar-
gentino, também era irmã de Kioman Muñoz.

Foto: Diário-Catarinense

Affonso Arinos
de Mello Franco
15/3/2020 – Aos 89 anos, 
no Rio de Janeiro (RJ), vítima 
de problemas respiratórios. 
Acadêmico era o sexto mem-
bro da cadeira 17 da Acade-
mia Brasileira de Letras (ABL). Embaixador era 
memorialista, ensaísta e historiador. Foi diplo-
mata, além de atuar na política do país, princi-
palmente no anos de 1960, quando foi deputado 
federal pelo Estado da Guanabara e participou 
da Assembleia Constituinte e Legislativa do ins-
tinto estado, em 1961. Colaborou no jornalismo 
para veículos impressos e da tevê. Entre 2002 e 
2003, foi colaborador do Jornal do Commercio.

Foto: Divulgação

Lídia Micaela
da Silva Sotero
10/3/2020 – Aos 23 anos, em 
Barueri (SP). Funcionária da 
Secretaria de Segurança de 
Barueri foi encontrada morta. 
Seu companheiro, Douglas da 
Silva Adriano Ramos, de 21 anos, é apontado como 
autor do feminicídio. Ele a espancou e matou asfi-
xiada. O casal tinha uma filha de três anos.

Foto: Visão-Oeste
Milão, entrou no estúdio BBPR como sua primeira 
experiência. Em 1974, fundou o Gregotti Associa-
ti, do qual era presidente. Ele também foi profes-
sor de composição arquitetônica no Instituto Uni-
versitário de Arquitetura de Veneza e deu aulas 
nas faculdades de arquitetura de Milão e Palermo.

Foto: Reprodução
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Ghebreyesus: mensagem é testar, testar...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 13:30 horas do dia 07 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Pavimentação em Paralelepípedos da 
Rua Severino de Azevedo Maia - Areia/Pb. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissao-
lic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 17 de Março de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo Nº 02 AO CONTRATO N° 00139/2018 – Pregão Presencial 
00024/2018.PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE 
RESÍDUOS LTDA EPP, CNPJ nº 11.955.108/0001-54. OBJETO: ALTERAÇÃO DE PRAZO CON-
TRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57, II, § 2º DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de AlbuquerqueeECOSOLO GESTÃO 
AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA EPP. DATA DA ASSINATURA: 16/03/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de fogão industrial para o Hospital Hercílio Rodrigues - Areia/Pb. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00020/2020.
VIGÊNCIA: até 13/05/2020. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00154/2020 - 13.03.20 - ANTONIO 

ALMEIDA DIAS - R$ 1.750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 07:30 horas do dia 07 de Abril de 2020, licitação mo-
dalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas 
Projetada 01 e Projetada 02, Conjunto Padre Maia I - Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. 
E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 17 de Março de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 07:30 horas do dia 27 de Março 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 para fornecimento 
de Gêneros Alimentos e Hortifrutigranjeiros para Merenda Escolar e Secretaria de Serviço Social 
Município de Areia - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 17 de Março de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação 
de serviço de implantação do prontuário eletrônico cidadão e-SUS AB PEC, CDS, e-SUS AB Terri-
tório como forma de suprir as necessidades de um prontuário eletrônico, oferecendo treinamento/
reciclagem dos profissionais para este software, e locação de software web sincronizado/integrado 
ao e-SUS de gestão de saúde pública e incluindo comodato para todos equipamentos.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00158/2020 - 16.03.20 - 

DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI - R$ 162.900,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTI-

ÁRIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE, NO MUNICÍPIO 
DE ALGODÃO DE JANDAIRA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2019. ADITA-
MENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00104/2019 - Ll Construcoes do Brasil Eireli - CNPJ: 
12.252.018/0001-60 - 2º Aditivo - acréscimo de R$ 15.046,33. ASSINATURA: 12.03.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO 
DE JANDAÍRA. LICITANTES HABILITADOS: LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI; LL 
CONSTRUCOES DO BRASIL EIRELI; MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI; OLIVEIRA 
CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; RICARDO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA 
EIRELI. LICITANTE INABILITADO: VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25/03/2020, 
às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jan-
daira - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 991242633. E-mail: 
adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaira - PB, 07 de Fevereiro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020
A Câmara Municipal de Alagoa Nova torna público que se encontra à disposição dos interessados 

na Câmara Municipal de Alagoa Nova o edital do Pregão Presencial nº 02/2020, para AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, com data de abertura marcada 
para o dia 27  de março de 2020 às 11:30 horas, na Câmara Municipal de Alagoa Nova, sediada na 
Travessa Abdias Leal, s/nº, Centro, Alagoa Nova-PB. Maiores informações na Câmara Municipal 
ou pelo telefone (83) 3365 1166, no horário das 08h00min às 12h00min.

Alagoa Nova, 13 de março de 2020.
Tatiara Gomes de Almeida

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020
A Câmara Municipal de Alagoa Nova torna público que se encontra à disposição dos interessados 

na Câmara Municipal de Alagoa Nova o edital do Pregão Presencial nº 03/2020, para AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, com data de abertura marcada para o dia 30  de 
março de 2020 às 11:30 horas, na Câmara Municipal de Alagoa Nova, sediada na Travessa Abdias 
Leal, s/nº, Centro, Alagoa Nova-PB. Maiores informações na Câmara Municipal ou pelo telefone 
(83) 3365 1166, no horário das 08h00min às 12h00min.

Alagoa Nova, 13 de março de 2020.
Tatiara Gomes de Almeida

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Cel. Antônio Pessoa, 97 - Centro - Araruna - PB, ÀS 08H DO DIA 01 DE ABRIL DE 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTI-
NADO AO VEÍCULO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Araruna - PB, 16 de março de 2020.
Ana Maria de Araújo Bezerra

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 01.04.2020, licitação 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para contratações de 
veículos diversos para o transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental 
do Município, exercício 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min às 
12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 16 de março de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CHAMADA PÚBLICA 01.2020.
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, no Auditório Central 

localizado no Prédio Sede da Prefeitura Municipal à Rua Dr. João pequeno, 39, Centro – Alagoinha/
PB, às 14h00min, do dia 23.04.2020, “Chamada Pública 01.2020”, para aquisições parceladas de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao aten-
dimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE. Fundamento Legal: Leis Federais 8.666/93 / 
11.947/2009 e de conformidade ao disposto nas Resoluções/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013 e 04, 
de 03/04/2015 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, 
dos dias úteis, na Secretaria Municipal de Educação. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 16 de março de 2020. 
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Médico Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal 

e aos ESF’s deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, MAC, e PAB FIXO: 06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.2005.2025 - Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB FIXO 10.302.2020.2029 - 
Manter as Atividades dos Serviços Públicos de Saúde 10.302.2020.2047 - Manter Ativ. de Média e 
Alta Complexidade Amb. Hosp. 3.3.90.30.03 - Mat. Médico Hosp. Odont. e Lab.. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: 
CT Nº 00013/2020 - 16.03.20 - L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 22.206,20; CT 
Nº 00016/2020 - 16.03.20 - FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOSPI-
TALARES LTDA - R$ 163.332,10.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de peixes congelados, e gêneros alimentícios, para serem distribuídos com 
Famílias Carentes, durante o período da Semana Santa. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Recebimento das propostas até: 08:59 horas do dia 
27/03/2020 e Abertura da sessão  pública as 09:00 horas, com inicio da disputa de preços as 9:01 
do dia 27/02/2020 endereço do recebimento das propostas exclusivamente por meio eletrônico do 
www.portaldecompraspublicas.com.br .  Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br, www.
portaldecompraspublicas.com.br

Arara - PB, 16 de Março de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos Psicotrópicos, para atender ao Programa 

Farmácia Básica deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2020. DO-
TAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, PAB FIXO e PSF: 06.00 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2005.2025 - Manter Programa de Atenção Básica - PAB FIXO 
10.301.2005.2027 - Manutenção do Programa Farmácia Básica 10.302.2020.2029 - Manter Ativ. 
dos Serviços Público de Saúde 3.3.90.30.02 - Medicamentos.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00015/2020 
- 16.03.20 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 
42.324,00; CT Nº 00019/2020 - 16.03.20 - DROGAFONTE LTDA - R$ 102.832,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos básicos, para atender ao Programa Farmácia 

Básica e as Unidades de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, PAB FIXO e PSF: 
06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2005.2025 - Manter Programa de Atenção Básica 
- PAB FIXO 10.301.2005.2027 - Manutenção do Programa Farmácia Básica 10.302.2020.2029 - 
Manter Ativ. dos Serviços Público de Saúde 3.3.90.30.02 - Medicamentos.. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 
00014/2020 - 16.03.20 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA - R$ 49.976,00; CT Nº 00017/2020 - 16.03.20 - FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS 
FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 170.633,00; CT Nº 00018/2020 - 16.03.20 - DRO-
GAFONTE LTDA - R$ 72.692,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA 01.2020.
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, na Sala de 

Reuniões, Prédio Sede da Prefeitura Municipal à Av. Olívio Maroja 278, Centro – Araçagi/PB, às 
1300min, do dia 27.04.2020, “Chamada Pública 01.2020”, para aquisições parceladas de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento 
do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. Fundamento Legal: Leis Federais 8.666/93 
/ 11.947/2009 e de conformidade ao disposto nas Resoluções/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013 e 04, 
de 03/04/2015 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, 
dos dias úteis, na Secretaria Municipal de Educação. sites: www.araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 16 de março de 2020. 
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi/PB, às 08H30MIN, do dia 31.03.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para contratações de veículos diversos 
objetivando o transporte de Professores e alunos matriculados e assistidos pela Educação Bási-
ca – (Educação Infantil, ensinos Fundamental e Médio), conforme especificações constantes do 
termo de referência do instrumento convocatório, referentes ao exercício 2020. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais nº 10.520/02, 8.666/93, 123/06, Decreto 
Municipal nº 03/2017 e demais legislações vigentes. 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, 16 de março de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 08h30min HORAS DO DIA 01 DE 
ABRIL DE 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, DE FORMA PARCELADA, para atender as 
necessidades desta municipalidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 011/2012. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.
prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 16 de Março de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 15.2018.
OBJETO: Prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 62/2018 datado de 12.03.2018 e com término de vigência em 12.03.2019 
e ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 13.03.2020, celebrado inicialmente entre as partes, 
objetivando a: Contratação de médicos especialistas par atendimentos plantonistas para atendimento 
a população carente do município

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS 
DE SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES – CNPJ: 
27.380.620/0001-50 - Israel Souza Rodrigues Deocleciano (Administrador)

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: 11/03/2020
NOVO PRAZO: 31/12/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a esta Prefeitura.
O Pregoeiro Oficial convoca o licitante remanescente, na ordem de classificação para compa-

recimento das seguintes empresas: JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA e MATEC MATERIAIS 
ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA, classificadas em 02° lugar do certame, para assinatura 
do contrato. A contratação se dará nas mesmas condições proposta pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, conforme Art. 
64, § 2 da Lei de Licitações - Lei 8666/93. Informamos ainda que os mesmos terão o prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato. Caso não aceite, será 
lançado imediatamente um novo certame para aquisição desses itens remanescentes. INFORMA-
ÇÕES: na sede da CPL, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99308-7720.

Baia da Traição - PB, 16 de março de 2020
Marinho Germano da Silva Neto

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Março de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de medicamentos 
diversos, destinados a esta Prefeitura. 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 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 99308-7720. 

Baia da Traição - PB, 16 de Março de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de materiais 
médicos hospitalares diversos, destinados a esta Prefeitura. 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 06/07; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99308-7720. 

Baia da Traição - PB, 16 de Março de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de 
material odontológico diversos, destinados a esta Prefeitura. 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 06/07; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99308-7720. 

Baia da Traição - PB, 16 de Março de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 14h00min HORAS DO DIA 01 DE ABRIL DE 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, 
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA 
NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, CONFORME CONVENIO NR 0031519-1/2019. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 011/2012. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: 
www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 16 de Março de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material de limpeza e descartável para o Fundo Municipal de 

Saúde do município de Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral Velho: 
09.001 FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1007 2014 MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE, 143 3390.30 00 211 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Curral Velho e: CT Nº 00004/2020 - 16.03.20 - JOANA DARC COSTA AFREU - R$ 103.045,50; CT 
Nº 00005/2020 - 16.03.20 - DAMIAO DINIZ DE LACERDA - R$ 1.612,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00015/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00015/2020, 
que objetiva: Contratação do Grupo Parahyba Rio Mulher para realizar uma apresentação artístico-
-cultural, no evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher que tem por intenção fortalecer a cultura 
local, promovendo entretenimento, interação dos cidadãos e cidadãs condenses; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: KÁTIA CELYANE FARIAS SCHIMITT 
012.976.404-38 – R$ 600,00, JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ 096.621.304-11 – R$ 600,00, NATÁLIA 
AURÉLIO DE SÁ 067.062.514-02 – R$ 600,00, GABRIELA DE SOUZA ARRUDA 065.692.024-64 – 
R$ 600,00, KASSANDRA FERREIRA MACEDO BRANDAO 00993810365 – R$ 600,00.

Conde - PB, 12 de Março de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00015/2020. OBJETO: Contratação do Grupo Parahyba 

Rio Mulher para realizar uma apresentação artístico-cultural, no evento alusivo ao Dia Internacional 
da Mulher que tem por intenção fortalecer a cultura local, promovendo entretenimento, interação dos 
cidadãos e cidadãs condenses. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Gabinete da Prefeita. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 12/03/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos em geral, para atender as necessidades dos CREIs e 

Escolas da rede municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00052/2019. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: Reserva Orçamentária de nº 00197 no valor de R$ 2.520,00 (dois mil, quinhen-
tos e vinte reais) na seguinte Dotação Orçamentária: Órgão 21400 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO Função 12 EDUCAÇÃO Subfunção 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 0025 
CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE Ação 2036 DESENVOLV. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFAN-
TIL - CREIS Natureza da Despesa 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Fonte 111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO; Reserva 
Orçamentária de nº 00198 no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) na seguinte Dotação 
Orçamentária: Órgão 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 EDUCAÇÃO 
Subfunção 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa 0025 CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE Ação 
2029 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE Natureza da Despesa 4490520000 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. 
DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO; Reserva Orçamentária de nº 00200 no valor de R$ 7.301,00 (Sete 
mil, Trezentos e um mil reais) na seguinte Dotação Orçamentária:Órgão 21400 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Função12EDUCAÇÃO, Subfunção 361 ENSINO FUNDAMENTAL, 
Programa 0025 CIDADE UNIDA POR NÓS – MDE, Ação 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO 
ENSINO FUNDAMENTAL MDE, Nat. da Despesa 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE, Fonte 111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS; 
- EDUCAÇÃO; Reserva Orçamentária nº 200 no valor de R$ 7.301,00 (Sete mil e trezentos e um 
reais) nas seguinte dotação orçamentária: Órgão 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
Função12EDUCAÇÃO, Subfunção 365EDUCAÇÃO INFANTIL, Programa 0025 CIDADE UNIDA 
POR NÓS – MDE, Ação 2036DESENVOLV. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CREIS, Nat. da 
Despesa 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, Fonte 111 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS; - EDUCAÇÃO; Reserva Orçamentária nº 201 
no valor de R$ 2.067 (Dois mil e sessenta e sete reais) na seguinte dotação orçamentária: Órgão 
21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Função12EDUCAÇÃO, Subfunção 361ENSINO 
FUNDAMENTAL, Programa 0025 CIDADE UNIDA POR NÓS – MDE, Ação 2029MANUT. DAS ATIV. 
DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE, Nat. da Despesa 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE, Fonte 111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 
EDUCAÇÃO; Reserva Orçamentária nº 202 no valor de R$ 88.350,00 (Oitenta e oito mil e trezentos 
e cinquenta reais) na seguinte dotação orçamentária: Órgão 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, Função12EDUCAÇÃO, Subfunção 361 ENSINO FUNDAMENTAL, Programa 0025 
CIDADE UNIDA POR NÓS – MDE, Ação 2029 DESENVOLV. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL - MDE, Nat. da Despesa 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, Fonte 
111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS; - EDUCAÇÃO; Reserva 
Orçamentária nº 203 no valor de R$ 39.136,00 (Cento e Trinta e nove mil e cento e trinta e seis 
reais) na seguinte dotação orçamentária: Órgão 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
Função12EDUCAÇÃO, Subfunção 365 EDUCAÇÃO INFANTIL, Programa 0025 CIDADE UNIDA 
POR NÓS – MDE, Ação 2036 DESENVOLV. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CREIS, Nat. 
da Despesa 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, Fonte 111 RECEITAS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS; - EDUCAÇÃO; Reserva Orçamentária nº 
204 no valor de R$ 5.028,00 (Cinco mil e vinte e oito reais) na seguinte dotação orçamentária: Órgão 
21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Função12EDUCAÇÃO, Subfunção 361ENSINO 
FUNDAMENTAL, Programa 0025 CIDADE UNIDA POR NÓS – MDE, Ação 2029MANUT. DAS ATIV. 
DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE, Nat. da Despesa 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE, Fonte 111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS; - 
EDUCAÇÃO; Reserva Orçamentária nº 205 no valor de R$ 4.155,00 (Quatro mil cento e cinquenta 
e cinco reais) na seguinte dotação orçamentária: Órgão 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO, Função12EDUCAÇÃO, Subfunção 365 EDUCAÇÃO INFANTIL, Programa 0025 CIDADE 
UNIDA POR NÓS – MDE, Ação 2036 DESENVOLV. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CREIS, 
Nat. da Despesa 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, Fonte 111 RECEITAS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS; - EDUCAÇÃO; Reserva Orçamentária 
nº 206 no valor de R$ 4.155,00 (Quatro mil cento e cinquenta e cinco reais) na seguinte dotação 
orçamentária: Órgão 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Função12EDUCAÇÃO, 
Subfunção 361 ENSINO FUNDAMENTAL, Programa 0025 CIDADE UNIDA POR NÓS – MDE, 
Ação 2029 MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE, Nat. da Despesa 4490520000 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, Fonte 111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS; - EDUCAÇÃO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00073/2020 - 06.03.20 - ELAINE 
GOMES GALVAO - R$ 3.150,00; CT Nº 00075/2020 - 06.03.20 - THOMAS JOSE BELTRAO DE 
ARAUJO ALBUQUERQUE - ME - R$ 9.368,00; CT Nº 00076/2020 - 06.03.20 - ELETROPECAS TI 
COMERCIAL - EIRELI - R$ 15.816,00; CT Nº 00078/2020 - 10.03.20 - LEAO SERVICO E COMERCIO 
VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 38.350,00; CT Nº 00080/2020 - 10.03.20 - SM 
CORDEIRO DE MELO EIRELI - R$ 8.310,00; CT Nº 00081/2020 - 10.03.20 - GERALDO VIDAL 
DA NÓBREGA - ME - R$ 44.164,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020

A Comissão Municipal de Licitação comunica a suspensão da Concorrência nº 00001/2020, que 
objetiva: Contratação de empresa de engenharia especializada no segmento de limpeza pública, 
para a execução simultânea dos serviços de limpeza pública em vias e logradouros públicos de 
toda a área do Município de Conde, conforme especificações do Projeto Básico anexo I do Edital. 
Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Rodovia PB 018 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB. E-mail: 
licita@conde.pb.gov.br. 

Conde - PB, 16 de Março de 2020
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação do Grupo Parahyba Rio Mulher para realizar uma apresentação artístico-

-cultural, no evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher que tem por intenção fortalecer a cultura 
local, promovendo entretenimento, interação dos cidadãos e cidadãs condenses. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00015/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Conde: 000000. VIGÊNCIA: até 11/04/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Conde e: CT Nº 00085/2020 - 12.03.20 - KÁTIA CELYANE FARIAS SCHIMITT 012.976.404-38 
– R$ 600,00, JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ 096.621.304-11 – R$ 600,00, NATÁLIA AURÉLIO 
DE SÁ 067.062.514-02 – R$ 600,00, GABRIELA DE SOUZA ARRUDA 065.692.024-64 – R$ 600,00, 
KASSANDRA FERREIRA MACEDO BRANDAO 00993810365 – R$ 600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Horas/Máquinas de Trator de Pneus com Grade Aradora para Corte de 
Terras, que tem como objetivo beneficiar os Pequenos Agricultores da zona rural deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS e 
TRIBUTOS: 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: 
CT Nº 00002/2020 - 03.03.20 - JOSÉ NAZARENO SOARES DA SILVA - R$ 44.170,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Pneus, Câmara Ar e Protetor, (novos) de fabricação nacional, 
não recondicionado, para suprir as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou 
locados a esta Edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, PNATE, FMS, PAB, 
IGDBF, CRAS, PMAQ, BLMAC e PAIF: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue 
e: CT Nº 00004/2020 - 03.03.20 - JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME - R$ 87.496,00; CT 
Nº 00005/2020 - 03.03.20 - NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 194.735,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Contratação de Horas/
Máquinas de Trator de Pneus com Grade Aradora para Corte de Terras, que tem como objetivo 
beneficiar os Pequenos Agricultores da zona rural deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSÉ NAZARENO SOARES DA SILVA - R$ 44.170,00.

Casserengue - PB, 02 de março de 2020
GENIVAL BENTO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação em Parale-
lepípedos no Sítio Cinco Lagoas, neste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Casserengue: 4490.51.99 - Obras e 
Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00006/2020 - 09.03.20 - EKS CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA - R$ 200.896,14.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE RESPOSTA DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Santa Clara, SN - São José - Campina Grande - PB, Face ao exposto, entende-se, com base nos 
princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, competitividade, preço 
justo e julgamento objetivo, (I) pelo conhecimento e desprovimento do recurso formulado pela licitante 
FPS SERVICOS DE INTERNET E INFORMA TICA EIRELI, inscrita no CNPJ 11.080.674/0001-60; (II) 
e, consequentemente, pela manutenção da decisão classificatória exarada no Pregão Presencial nº 
00001/2020, com a adjudicação do objeto do certame à empresa BRISANET SERVICOS DE TELE-
COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 04.601.397/0001-28. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3337-4812. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 04 de Março de 2020.
IVONETE ALMEIDA DE ANDRADE LUDGÉRIO

Presidente da CMCG
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA METÁLICA DO GINÁSIO POLIESPOR-
TIVO MUNICIPAL, MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA. LICITANTE HABILITADO: CONCRENOR 
CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI. LICITANTE INABILITADO: F V DOS SANTOS EIRELI - 
CNPJ: 33.665.164/0001-97, por descumprir os itens 6.1.4.1; 6.1.4.3.1; 6.1.4.2.1. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25/03/2020, às 09:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário 
das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306-1057. E-
-mail: cplcoxixola@gmail.com. Coxixola - PB, 16 de Março de 2020. JOSÉ ARAGONÊS CORREIA 
DE BRITO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DO 
CLUBE JANE, NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, COXIXOLA/PB. LICITANTE HABILITADO: 
CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI. LICITANTE INABILITADO: F V DOS 
SANTOS EIRELI - CNPJ: 33.665.164/0001-97, por descumprir os itens 6.1.4.1; 6.1.4.2.1. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25/03/2020, 
às 13:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - 
PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
3306-1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 16 de Março de 2020. 
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: CONFECÇÃO E 
FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI - R$ 29.521,90; FRANCISCO DE ASSIS 
GONCALVES DE FARIAS - ME - R$ 38.480,00.

Caraúbas - PB, 16 de Março de 2020
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:15 horas do dia 
31 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação 
de veículos de diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2013. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99342-2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Março de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:30 horas do dia 30 de 
Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de transporte escolar, destinado à rede de ensino municipal, junto a Secretaria de Edu-
cação deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2013. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99342-2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Março de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOSN° 1/2020

Torna público que, através do(a)CPL, a Sessão Pública realizadano dia 16/03/2020 as9h00m. 
com o objetivo de: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, 
para empreitada por menor preço global: Cobertura de Quadra Poliesportiva Municipal Francisco 
dos Santos, localizada neste Município, foi suspensa, paraANALISE DAS DOCUMENTAÇÕES DE 
HABILITAÇÃO, Uma nova reuniãoserá publicada posteriormente. Fundamento legal:LF n° 8.666/93 
e suas redações posteriores.

Para Maiores informações:.
Telefone: (083) 23651030.
Email: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas- PB, 16de Marçode 2020.
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 15:00 horas do dia 27 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos éticos constantes da Tabela de Preços ABC FARMA vigente - maior desconto, 
mediante a apresentação de receita médica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Damião - PB, 16 de Março de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais 
de construção e diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 09 de Março de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 30 de março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
parcelada de pedras (paralelepípedos e meio fio), destinados à pavimentação de ruas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30  horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital:www.pmdonaines.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 16 de Março  de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados para: Aquisição parcelada de cimento 
portland, destinado à pavimentação de ruas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 16 de março de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 PARA O MUNICIPIO DE ESPE-

RANÇA/PB, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/FNDE/MEC, CONFORME TERMO 
DE COMPROMISSO PAR Nº 201900799-4. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços 
nº AD00001/2020 - Ata de Registro de Preços nº 007/2019, decorrente do processo licitatório moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 11/2019, realizado pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO - FNDE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.007-SE-
CRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.361.1003.1009 - AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSP 
ESCOLAR 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 111 4.4.90.52.00.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 113 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 125. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00010/2020 - 09.01.20 - MAN LATIN AMERICA 
INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$ 193.632,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de urnas funerárias e prestação de serviços 

funerários, incluindo translado, mediante solicitação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 08.008 - 08.244.1008.2033 
/ 08.244.1008.2035 / Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo / 33.90.32 - Material, 
bem ou Serv. para distribuição gratuita.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00050/2020 - 13.03.20 
- S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME - R$ 85.550,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
para aquisição de urnas funerárias e prestação de serviços funerários, incluindo translado, mediante 
solicitação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: S. J. SERVICOS 
FUNERARIOS LTDA - ME - R$ 85.550,00.

Gado Bravo - PB, 13 de Março de 2020
PAULO ALVES MONTEIRO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que no aviso da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
008/2020, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Material Gráfico, publicados no Diário 
Oficial do Estado e no Jornal de Circulação A União na data do dia 14/03/2020,  ONDE SE LÊ: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2020. LEIA-SE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020. Os demais 
atos permanecem inalterados.  Copia do O Edital e maiores informaçoes pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. 
Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 16 de março de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através do Presidenta da Comissão de licitação, deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação da TOMADA DE PREÇO 
Nº 00001/2020, cujo o objetivo Contratação de empresa para executar os serviços de REFORMA 
DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, para atender os 
alunos da rede Municipal de ensino, conforme Convênio nº 441/2019. HABILITADAS a empresa 
MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 26.781.189/0001-90 e a empresa 
FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA - CNPJ: 30.816.848/0001-54, sendo considerada INABILITADA 
as empresas CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.335.002/0001-06; COMPAS-
SO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 15.705.860/0001-06; CONSTRUTORA BRAÇO 
FORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 22.370.871/0001-30; CONSTRUTORA DAKI 
EIRELI - ME - CNPJ: 20.002.412/0001-78; DEL ENGENHARIA - EIRELI - CNPJ: 17.415.942/0001-
33. Abre-se vistas do inteiro teor do resultado da Comissão de Licitação como também que seja 
publicado o resultado na Imprensa Oficial, atendendo ao Art. 109, I ”a” da Lei nº 8.666/93, não 
havendo interposição de recurso fica designado o dia 24/03/2020 as 16:00 horas para abertura 
dos envelopes de propostas de preços.

 Igaracy - PB, 12 de Março de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 
para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00003/2020, com o seu objeto CONTRATAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA 
TRANSPORTE DE ESTUDADNTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA 
URBANA NO MUNICÍPIO DE IGARACY-PB. Conforme especificação do edital. Com os licitantes 
Classificados em todas as fases deste certame sendo considerado HABILITADO a empresa PEDRO 
NILDO LINS BRASILEIRO 05239973458 - CNPJ: 29.633.048/0001-19 e a pessoa física EDILEUZO 
BASTOS DA SILVA - CPF: 624.983.204-15; EDINAEL DA SILVA PRIMO - CPF: 118.713.894-02 
e JOSÉ ANESON DE LIMA - CPF: 033.900.894-62, sendo considerada INABILITADA a pessoa 
física DANILO JORGE LEITE DA COSTA - CPF: 062.926.004-40. Abre – se vista os interessados 
do inteiro teor da decisão do Pregoeiro e equipe de Apoio.

Igaracy - PB, 13 de Março de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00006/2020. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de coletas de notícias gerais e atos institucionais, perten-
centes ao Município de Igaracy e seus órgão vinculados. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 16/03/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00011/2020, do tipo menor preço por item, para aquisição de equipamentos de 
informática, mobiliário e eletrodoméstico para atender a rede municipal de ensino, cuja abertura 
será no dia 30/03/2020 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito 
Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 16 de Março de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00012/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a locação de um veículo, 
destinadas a diversas secretaria, cuja abertura será no dia 30/03/2020, às 11:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O 
edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 16 de Março de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00013/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de material 
de construção atendendo a diversas secretarias do município de Ibiara, cuja abertura será no dia 
30.03.2020, às 13:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ra-
malho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 16 de Março de 2020.
 Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00014/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de em-
presa para fornecimento de refeições, destinadas a diversas secretaria, cuja abertura será no 
dia 30/03/2020, às 15:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio 
Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 16 de Março de 2020.
 Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09020/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09011/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2019/031352
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE MANUTENÇÃO (INSUMOS), DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS 
E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09011/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP CNPJ: 16.515.252/0001-93 FONE/FAX: (83) 
3341-2351 END.: R. Pres. João Pessoa, 400, Centro, Campina Grande/PB CEP: 58.400-034 EMAIL: 
osvaldo@centraldaconstrucao.com.br

ELÉTRICO

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Rolo Cabo Telefonia Cci 50 
X 4 Pares 200m Cinza 10

R$ 185,00
(Cento e oi-
tenta e cinco 

reais).

R$ 1.850,00 (Um mil, oito-
centos e cinquenta reais).

MARCA: GP

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 1.850,00 (Um mil, oitocentos e cinquenta reais).

LOTE 13 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Disjuntor DIN Mono-
fásico 10
Marca: SOPRANO

200
R$ 5,01

(Cinco reais e 
um centavos).

R$ 1.002,00 (Um mil e 
dois reais).

2 Unid.
Disjuntor DIN Mono-
fásico 16
Marca: SOPRANO

200
R$ 5,07

(Cinco reais e 
sete centavos).

R$ 1.014,00 (Um mil e 
quatorze reais).

3 Unid. Disjuntor DIN Mono-
fásico 25
Marca: SOPRANO

200

R$ 5,14
(Cinco reais 
e quatorze 
centavos).

R$ 1.028,00 (Um mil e 
vinte e oito reais).

4 Unid.
Disjuntor DIN Mono-
fásico 32
Marca: SOPRANO

200 R$ 6,00
(Seis reais).

R$ 1.200,00 (Um mil e 
duzentos reais).

5 Unid. Disjuntor DIN Mono-
fásico 40
Marca: STECK

100

R$ 7,50
(Sete reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 750,00 (Setecentos e 
cinquenta reais).

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 4.994,00 (Quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais).

LOTE 37 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.

Caixa Medição Mo-
nofásico - CMD1-
-N3. Aprovado pela 
Energisa
Marca: INPLAST

30

R$ 47,50
(Quarenta e sete 
reais e cinquenta 

centavos).

R$ 1.425,00 (Um mil, 
quatrocentos e vinte e 

cinco reais).

2 Unid.

C a i x a  M e d i ç ã o 
Polifásico padrão 
Energisa
Marca: TAF

50

R$ 47,50
(Quarenta e sete 
reais e cinquenta 

centavos).

R$ 2.375,00 (Dois mil, 
trezentos e setenta e 

cinco reais).

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais).

LOTE 38 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / DIS-
CRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.

Tomada com placa 
dupla embutir 2P + 
T padrão novo 10A 
250V

1.000
R$ 3,70

(Três reais e se-
tenta centavos).

R$ 3.700,00 (Três mil e 
setecentos reais).

2 Unid.

Tomada com placa 
tripla embutir 2P + 
T padrão novo 10A 
250V

500

R$ 8,35
(Oito reais e 
trinta e cinco 
centavos).

R$ 4.175,00 (Quatro mil, 
centos e setenta e cinco 

reais).

3 Unid.

Tomada com placa 
embutir 2P + T pa-
drão novo 10A 250V

2.000

R$ 2,39
(Dois reais e 
trinta e nove 
centavos).

R$ 4.780,00 (Quatro 
mil, setecentos e oitenta 

reais).

4 Unid.

Tomada com placa 
embutir 2P + T pa-
drão novo 20A 250V

200

R$ 3,22
(Três reais e 
vinte e dois 
centavos).

R$ 644,00 (Seiscentos e 
quarenta e quatro reais).

MARCA: ROMAZI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 13.299,00 (Treze mil, duzentos e noventa e nove reais).

LOTE 52 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Kg Massa de calefata-
ção (aterramento) 20

R$ 13,41
(Treze reais e 
quarenta e um 

centavos).

R$ 268,20 (Duzentos e 
sessenta e oito reais e 

vinte centavos).

MARCA: PULVITEC
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 268,20 (Duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).

LOTE 54 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / DIS-
CRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Bocal de porcelana 
base E27 branco
Marca: DEMI

500

R$ 2,99
(Dois reais e 

noventa e nove 
centavos).

R$ 1.495,00 (Um mil, 
quatrocentos e noventa e 

cinco reais).

2 Unid.

Bocal de porcelana 
base E40 branco
Marca: DECORLUX

500

R$ 5,22
(Cinco reais 

e vinte e dois 
centavos).

R$ 2.610,00 (Dois mil, 
seiscentos e dez reais).

3 Unid.

Soquete fixo/louça
Marca:  SUPER-
NICO

300

R$ 1,51
(Um real e 

cinquenta e um 
centavos).

R$ 453,00 (Quatrocentos 
e cinquenta e três reais).

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 4.558,00 (Quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais).
VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 28.769,20 (Vinte e oito mil, setecentos e sessenta e nove 

reais e vinte centavos).

 João Pessoa, 13 de março de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09015/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09011/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/031352
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE MANUTENÇÃO (INSUMOS), DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS 
E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09011/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: COMERCIAL MILEUM EIRELI CNPJ: 58.440.686/0001-11 FONE/FAX: (11) 3311-
6786 END.: RUA GASÔMETRO, 738- BRÁS- SÃO PAULO/SP CEP: 03.004-000 EMAIL: licitacao@
comercialmileum.com.br

ELÉTRICO
LOTE 12 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Disjuntor 1 polo 10 
amperes 100

R$ 5,59 
(Cinco reais e 

cinquenta e nove 
centavos).

R$ 559,00 (Quinhen-
tos e cinquenta e 

nove reais).

2 Unid. Disjuntor 1 polo 15 
amperes 100

R$ 5,59 
(Cinco reais e 

cinquenta e nove 
centavos).

R$ 559,00 (Quinhen-
tos e cinquenta e 

nove reais).

3
Unid.

Disjuntor 1 polo 20 
amperes 200

R$ 5,76 (Cinco 
reais e setenta e 
seis centavos).

R$ 1.152,00
(Um mil, cento e cin-
quenta e dois reais).

4
Unid.

Disjuntor 1 polo 25 
amperes 200

R$ 5,80 (Cinco 
reais e oitenta 

centavos).

R$ 1.160,00
(Hum mil, cento e 
sessenta reais).

5
Unid.

Disjuntor 1 polo 30 
amperes 200

R$ 5,78 (Cinco 
reais e setenta e 
oito centavos).

R$ 1.156,00
(Um mil, cento e cin-
quenta e seis reais).

6
Unid.

Disjuntor 1 polo 40 
amperes 50

R$ 5,77 (Cinco 
reais e setenta e 
sete centavos).

R$ 288,50
(Duzentos e oitenta e 
oito reais e cinquenta 

centavos).

7 Unid.
Disjuntor 1 polo 50 
amperes 20

R$ 5,77 (Cinco 
reais e setenta e 
sete centavos).

R$ 115,40
(Cento e quinze reais 
e quarenta centavos).

MARCA: LUKMA
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 4.989,90 (Quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e 
noventa centavos).

LOTE 14 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Disjuntor DIN Trifá-
sico 40
Marca: MECTRONIC

100

R$ 27,35 
(Vinte e sete 

reais e trinta e 
cinco centavos).

R$ 2.735,00 (Dois mil, 
setecentos e trinta e 

cinco reais).

2 Unid.
Disjuntor DIN Trifá-
sico 50
Marca: LUKMA

60

R$ 30,90
(Trinta reais e 
noventa centa-

vos).

R$ 1.854,00 (Um mil, 
oitocentos e cinquenta 

e quatro reais).

3
Unid.

Disjuntor DIN Trifá-
sico 63
Marca: LUKMA

30
R$ 32,10 (trinta e 
dois reais e dez 

centavos).

R$ 963,00
(Novecentos e ses-
senta e três reais).

4
Unid.

Disjuntor DIN Trifá-
sico 70
Marca: LUKMA

30
R$ 32,70 (trinta 

e dois reais e se-
tenta centavos).

R$ 981,00
(Novecentos e oitenta 

e um reais).

5
Unid.

Disjuntor DIN Trifá-
sico 80
Marca: LUKMA

30

R$ 76,70 
(Setenta e seis 
reais e setenta 

centavos).

R$ 2.301,00
(Dois mil, trezentos e 

um reais).

6
Unid.

Disjuntor DIN Trifá-
sico 100
Marca: LUKMA

30

R$ 70,50 
(Setenta reais e 
cinquenta cen-

tavos).

R$ 2.115,00
(Dois mil, cento e 

quinze reais).

7
Unid.

Disjuntor DIN Trifá-
sico 125
Marca: LUKMA

30 R$ 85,00 (Oiten-
ta e cinco reais).

R$ 2.550,00
(Dois mil, quinhentos 
e cinquenta reais).

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 13.499,00 (Treze mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

LOTE 34 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO /
 DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid
Conjunto De Sobre-
por 1 Tomada E 1 
Interruptor

100
R$ 6,14 

(Seis reais e qua-
torze centavos).

R$ 614,00 (Seiscen-
tos e quatorze reais).

2 Unid Conjunto De Sobre-
por 1 Interruptor 500

R$ 3,57 
(Três reais e 

cinquenta e sete 
centavos).

R$ 1.785,00 (Um mil, 
setecentos e oitenta e 

cinco reais).

MARCA: MECTRONIC
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 2.399,00 (Dois mil, trezentos e noventa e nove reais).
VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 20.887,90 (Vinte mil, oitocentos e oitenta e sete reais e 
noventa centavos).

João Pessoa, 13 de março de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.039/2019/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 33.002/2019/SEPLAN – Execução da Construção do Ginásio 

Poliesportivo na porção norte da Praça da Paz no Bairro dos Bancários em João Pessoa 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: CBA Construções Ltda, CNPJ (MF) nº 09.605.291/0001-16
OBJETO: – O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) 

dias , totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias, em decorrência da necessidade de se prorrogar 
por mais 150 (cento e cinquenta) dias o prazo de execução, totalizando 330 (trezentos e trinta) dias. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: a) 08.108.15.451.5365.1290 – Implantação e execução de obras 
especiais; b) Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações; c) Fonte de Recursos: 1001 
– Recursos ordinários e 1510 – Outras transferências de convênios ou contratos de repasse da 
união; d) PPA 2018/2021.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
Data da Assinatura: 09/03/2020

João Pessoa, 09 de março de 2020.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária Municipal de Planejamento
CONTRATANTE

Sachenka Bandeira da Hora
Secretária Municipal de Infraestrutura

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPMJP

ERRATA DA RATIFICAÇÃO DA ADESÃO 001/2019
ONDE SE LÊ: 
perfazendo um total de R$ 4.761,00 (quatro mil e setecentos e sessenta e um reais)
LEIA-SE: 
perfazendo um total de R$ 4.890,00 (quatro mil e oitocentos e noventa reais).

João Pessoa, 16 de Março de 2020.
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No mercado à vista, o dólar fechou a R$ 5,0523, em alta de 4,90%, a maior variação porcentual desde a delação do empresário Joesley Batista em 2017

Escolas têm até dia 30 para inscrever 
alunos em Olimpíada de Matemática

Terminam na próxima 
sexta-feira as inscrições para 
a décima sexta edição da 
Olimpíada Brasileira de Ma-
temática das Escolas Públicas 
(Obmep). Escolas públicas 
e privadas podem inscrever 
seus alunos exclusivamente 
pela internet até as 23h59 de 
sexta-feira. As escolas particu-
lares foram incluídas no cer-
tame a partir de 2017.

A edição do ano passado 
foi recorde, registrando 18,2 
milhões de estudantes de 
54,8 mil escolas de 99,71% 
dos municípios brasileiros. 
A Obmep foi criada pelo Ins-
tituto de Matemática Pura e 
Aplicada (Impa) em 2005 e é 
realizada com apoio da Socie-
dade Brasileira de Matemá-
tica (SBM), com recursos do 
Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunica-

ções (MCTIC) e do Ministério 
da Educação (MEC).

O diretor-geral do Impa, 
Marcelo Viana, lembrou que 
no ano passado a olimpíada 
alcançou a quase totalidade 
dos municípios brasileiros, à 
exceção de apenas 16. “Prati-
camente, a gente está alcan-
çando toda a população estu-
dantil brasileira. São mais de 
18 milhões de crianças nessa 
faixa etária do sexto ano [do 
ensino fundamental] até o ter-
ceiro ano do ensino médio. E 
a gente sempre espera ir mais 
além”.

Foram distribuídas no 
ano passado 598 medalhas de 
ouro, 1.746 de prata e 5.183 
de bronze, além de 48.133 
menções honrosas.

Oportunidades
Marcelo Viana disse que 

a expectativa para 2020 é 
superar o recorde batido em 
2019. “A expectativa é que a 

olimpíada leve a todos os can-
tos do Brasil não só o gosto 
pela matemática, mas tam-
bém oportunidades de vida 
para jovens que, muitas vezes, 
têm poucas oportunidades 
na sociedade, sobretudo nas 
áreas mais carentes e remotas 
do país. E a olimpíada, como 
tem essa capilaridade, pode 
levar oportunidades para que 
crianças e jovens talentosos 
se destaquem”.

O Impa acabou de publi-
car um livro com histórias ins-
piradoras de 18 vencedores 
de edições anteriores da Ob-
mep, cujas trajetórias de vida 
foram influenciadas e modi-
ficadas pelo evento. Marcelo 
Viana disse que o livro revela 
a capacidade que a Obmep 
tem de “modificar a vida des-
sa garotada, abrindo novas 
perspectivas para o mercado 
de trabalho para esses jovens 
que podem fazer a diferença 
no país”.

Um exemplo é a depu-
tada federal Tabata Amaral 
(PDT-SP), medalhista de prata 
na olimpíada em 2005, e de 
ouro no ano seguinte. Criada 
na Vila Missionária, periferia 
de São Paulo, Tabata foi apro-
vada, em 2012, em seis uni-
versidades norte-americanas, 
ganhando bolsas de estudo 
em todas. Passou também no 
vestibular da Universidade de 
São Paulo (USP). Formou-se 
em Ciências Políticas e Astro-
física, em Harvard, nos Esta-
dos Unidos.

“A olimpíada descobriu 
um talento fora do comum, 
em uma circunstância em 
que esse talento poderia ter 
passado despercebido, ainda 
mais mulher de uma comu-
nidade carente. Muitas vezes, 
o Brasil acaba desperdiçando 
esse talento. A Obmep tem 
realmente a capacidade de 
identificar e destacar esses 
talentos”, disse Marcelo Viana.

Alana Gandra
Agência Brasil

Brasília - O INSS anun-
ciou ontem que vai res-
tringir o horário de funcio-
namento das agências. O 
atendimento espontâneo, 
aquele que não precisa de 
agendamento, só será feito 
de segunda a sexta, das 7h 
às 13h. Das 13h às 17h, ape-
nas segurados com atendi-
mento pré-marcado serão 
atendidos. Caso não haja 
nada programado, a agência 
será fechada.

“Vale lembrar que a 
maioria dos atendimen-
tos espontâneos feitos nas 
agências são em função de 
pessoas que buscam por 
informações, que estão dis-
poníveis nos canais digitais”, 
diz o INSS em nota. A orien-
tação do órgão é só buscar 
atendimento presencial em 
casos imprescindíveis, como 
em caso de perícia médica.

O INSS também vai res-
tringir a presença de acom-
panhantes dos segurados 
durante o atendimento nas 
agências. Apenas poderão 
permanecer procuradores 
ou representantes legais de-
vidamente identificados.

“Nas situações em que 
for necessário comparecer 
a uma agência, os segurados 

devem seguir as regras de 
higiene - amplamente divul-
gadas - e manter sempre as 
mãos lavadas, com uso pos-
terior do álcool em gel”, diz 
a nota. O órgão, seguindo 
orientações do Ministério 
da Saúde, reitera que os se-
gurados não precisam ir a 
uma agência para pedidos 
de benefícios.

Trabalho remoto
O INSS também deter-

minou que todos os servi-
dores e empregados acima 
de 60 anos, portadores de 
doenças crônicas, gestan-
tes e lactantes ou aqueles 
cujos familiares que habi-
tam na mesma residência 
estejam no grupo de risco 
de aumento de mortalidade 
sejam deslocados do atendi-
mento ao público para exer-
cerem suas atividades de 
forma remota.

“Prestadoras de servi-
ços de limpeza e conserva-
ção, mediante orientação 
dos gestores e fiscais, já es-
tão dando especial atenção 
à limpeza dos banheiros, ele-
vadores, corrimões, maçane-
tas, áreas de atendimento e 
salas de perícia. Além disso, 
devem garantir a disponibi-
lidade de sabonetes nos ba-
nheiros para a higienização 
das mãos”, afirma a nota.

INSS reduz horário 
para atendimento

Foto: Jorge Araújo/Fotos Públicas

Idiana Tomazelli
Agência Estado

Aumento foi influenciado pelo novo dia de estresse no mercado financeiro mundial em meio ao avanço da pandemia do coronavírus

O dólar fechou pela pri-
meira vez um pregão acima 
de R$ 5,00, influenciado pelo 
novo dia de estresse no mer-
cado financeiro mundial em 
meio ao avanço da pandemia 
do coronavírus, levando cada 
vez mais países a fecharem 
fronteiras. O clima ruim entre 
o governo e o Congresso e a 
perspectiva de que o Banco 
Central deve cortar os juros de 
forma agressiva esta semana 
levam algumas casas, como 
UBS e Asa Bank, a prever re-
dução de até 1 ponto porcen-
tual na taxa básica, a Selic. O 
real foi, junto com o peso me-
xicano, a moeda com pior de-
sempenho ontem no mercado 
financeiro internacional.

No mercado à vista, o dó-
lar fechou a R$ 5,0523, em alta 
de 4,90%, a maior variação 
porcentual desde a delação 
do empresário Joesley Batista, 
em 18 de maio de 2017, quan-
do a moeda americana dispa-
rou 8,07%. O BC não atuou no 
mercado de câmbio ontem. 
O dólar já havia atingido R$ 
5,00 durante os negócios nas 
últimas semanas, mas nunca 
fechado neste patamar. No 
ano, o dólar já acumula valo-
rização de 26% e, neste mês, 
de 13%.

Medidas emergenciais 
dos bancos centrais pelo 
mundo não estão ajudando a 
acalmar os mercados. Ontem 
o Chile e a Coreia do Sul anun-
ciaram cortes de juros em reu-
nião extraordinária, seguindo 
a decisão do Federal Reserve 
anteontem de praticamen-
te zerar os juros nos Estados 

Unidos. Mas a visão de bancos 
como Goldman Sachs, Bank of 
America Merrill Lynch e Wells 
Fargo é que estes movimentos 
são insuficientes para impedir 
a piora da atividade. O Wells 
Fargo passou a prever avanço 
de apenas 1% do Produto In-
terno Bruto (PIB) mundial em 
2020, um dos menores níveis 
em 40 anos.

O ex-secretário do Te-
souro Nacional e atual diretor 
do ASA Bank, Carlos Kawall, 
defende que, com a piora do 
cenário, o Banco Central “pise 
no acelerador” da política mo-
netária e cambial, cortando os 
juros de forma mais agressiva 
e usando as reservas interna-
cionais. Para acalmar o dólar, 
ele acredita que o BC poderia 
lançar um programa de US$ 
50 bilhões para compras e 
vendas e/ou leilões de swap, 
com o ritmo de atuação po-
dendo se manter discricioná-
rio. “Nossa resposta, no Brasil, 
tem que ser na política mone-
tária e cambial, é onde temos 
gordura. Não temos espaço 
fiscal”, disse ele.

O estrategista da Hieron 
Gestora de Patrimônio e As-
set, Marcos De Callis, destaca 
que mesmo com o dólar em 
R$ 5,00, as expectativas para a 
inflação seguem ancoradas, o 
que dá flexibilidade para o BC 
cortar juros agora, seguindo o 
que vem fazendo outros ban-
cos centrais pelo mundo. Nos 
países desenvolvidos, os BCs 
já foram ao limite do que po-
diam fazer e agora a expecta-
tiva é por medidas fiscais, que 
costumam ser mais demora-
das, pois algumas precisam 
de aprovação do Congresso, 
ressalta ele.

Altamiro Silva Junior 
Da Agência Estado

Dólar fecha pela 1a vez acima 
de R$ 5 e tem maior alta diária

Para Covid-19

Exame do técnico Jorge Jesus dá 
positivo “fraco ou inconclusivo” 

O Flamengo informou 
ontem que o técnico Jorge 
Jesus apresentou resultado 
positivo “fraco ou inconclu-
sivo” para o novo coronaví-
rus (Covid-19) no primeiro 
teste realizado para detec-
tar a doença. Ele foi o único 
integrante do departamen-
to de futebol do clube a não 
testar negativo nos exames 
realizados na última sexta-
feira (13). A contraprova, 
afirmou o comunicado ru-
bro-negro, está sendo feita.

O treinador português, 
de 65 anos, está sob cuida-

dos do departamento mé-
dico e apresenta “quadro 
estável de saúde”, segun-
do comunicado divulgado 
pelo Flamengo. O clube 
destacou que “reitera o 
compromisso durante a 
pandemia do coronavírus 
e anunciou a suspensão 
dos treinos da equipe pro-
fissional e das categorias 
de base ao menos por uma 
semana”.

A descoberta da con-
taminação de Jesus se dá 
logo após a revelação da 
morte de um amigo do 
técnico pela doença. Tra-
ta-se do massagista do 
clube português Estrela da 

Amadora, Mário Veríssimo, 
compatriota do Mister que 
trabalhou com o treinador 
rubro-negro por muitos 
anos. O falecimento de Ve-
ríssimo foi o primeiro re-
gistrado em Portugal pelo 
Covid-19.

Após a vitória por 2 a 
1 sobre a Portuguesa, no 
sábado (14), o comandante 
pediu orações pelo amigo - 
a quem acreditava, inclusi-
ve, já ter falecido por causa 
da doença. Em entrevista 
à FlaTV depois da partida, 
ainda no Maracanã, Jesus 
pediu a suspensão dos jo-
gos do Campeonato Cario-
ca. “Eu não tinha a sensibi-

lidade do que era isso. Hoje 
estou percebendo. É pre-
ciso pensar aqui no Brasil 
que não é só nos outros 
países. É um vírus que apa-
rece facilmente em todo 
lado. Os jogadores não são 
super-homens”, disse.

Ontem, a Federação de 
Futebol do Rio de Janeiro 
(Ferj) determinou a para-
lisação do torneio por 15 
dias. Em nota, o clube ru-
bro-negro disse que “res-
peita e se solidariza com o 
momento delicado e segue 
acompanhando os desdo-
bramentos e posiciona-
mentos dos governos Fede-
ral, Estadual e Municipal”.

Lincoln Chaves 
Da Agência Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.010/2018/SEINFRA              
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.006/2019/SEINFRA – Contratação de Empresa Especializada 

para Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas  - Lote 6 na Cidade 
de João Pessoa – PB.

CONTRATADA: ENGEMEC Construtora e Incorporadora Ltda., - ME, CNPJ 05.475.046/0001-80
OBJETO: É objeto do presente a Prorrogação de Prazo por mais 06 (seis) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Sr. José José Teotônio Dantas 

Leite/ ENGEMEC.
Data da Assinatura: 12/03/2020.

João Pessoa, 12 de março de 2020.
Sra. Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.008/2018/SEINFRA
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.001/2019/SEINFRA – Contratação de empresa especializada 

de Engenharia para Execução de Serviços de Pavimentação com Capeamento e Recapeamento 
Asfáltico (CBUQ) em 52 Ruas/Avenidas, nos Bairros: Mangabeira, Cruz das Armas, Treze de 
Maio, Mandacarú, Cristo Redentor, Jardim Veneza, Jardim Planalto, Costa e Silva, alto do Mateus, 
Varadouro, Jaguaribe, Centro, Castelo Branco, Miramar, Torre, Bessa, Bairro São José, Altiplano, 
Manaíra, Bairro dos Estados, Expedicionários – Lote 04 na Cidade de João Pessoa – PB.

CONTRATADA: Potiguar Construtora Ltda. CNPJ (MF) nº 10.791.675/0001-50
OBJETO: É objeto do presente aditivo a Prorrogação de prazo por mais 06 (SEIS) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Sr. José Luis Arantes Horto/ 

POTIGUAR.
Data da Assinatura: 12/03/2020

João Pessoa, 12 de março de 2020.
Sra. Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.007/2018/SEINFRA
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.004/2019/SEINFRA – Execução de Serviços de Pavimentação 

com Capeamento asfáltico (CBUQ) em 54 ruas/ avenidas nos Bairros: Cristo Redentor, Gramame, 
Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Varjão, Valentina, Cidade Padre Zé, Jardim Cidade Universitária, 
Seixas, Mandacaru, Baixo Roger, Roger, Bancários, Agua Fria, Anatólia, Mangabeira, Oitizeiro – Lote 
03- na Cidade de João Pessoa - PB.

CONTRATADA: Potiguar Construtora Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a Prorrogação de prazo por mais 06 (SEIS) meses. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Sr. José Luis Arantes Horto/ 

POTIGUAR.
Data da Assinatura: 12/03/2020.

João Pessoa, 12 de março de 2020.
Sra. Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71002/2020 

A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.330/2019, torna público 
que fará realizar o certame de Pregão Eletrônico nº 71002/2020, por meio da utilização de recursos 
de tecnologia da informação – INTERNET, na plataforma https://www.comprasgovernamentais.
org.br (Comprasnet) – UASG 982051, do TIPO MENOR PREÇO, com recursos próprios e do 
Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR – BID, a ser realizada no dia 03/04/2020, às 09:00 horas 
(horário de Brasília), tendo como objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA (SIGEF) PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DA 
PREFEITURA DE JOÃO PESSOA-PB (SEFIN) E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) 
E SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL(SEREM), MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, INTEGRAÇÕES, SUSTENTAÇÃO, EVOLUÇÃO, 
CONSULTORIA E TREINAMENTO CONFORME DEMANDA E ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO 
DE REFERÊNCIA E SEUS APÊNDICES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PROGRAMA JOÃO 
PESSOA SUSTENTÁVEL, FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 
Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O BANCO 
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID. A cópia do Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na plataforma https://www.comprasgovernamentais.org.br (Compras-
net) – UASG 982051 e no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no link https://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4772. Qualquer informação será prestada 
através do link acima citado.

João Pessoa, 16 de março de 2020.
Vandeivi Amâncio

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 011718/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.004/2020
DATA DE ABERTURA: 30/03/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX E 

SILICONE PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 807516, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006 e 7.892/2013, Decreto 
Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 16 de Março de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA N° 33021/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA OBRA DE CLIMATIZAÇÃO 
DA ANTIGA ALFÂNDEGA – MUSEU COLÔNIA, EM JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
torna público o resultado de julgamento da proposta comercial da CONCORRÊNCIA N° 33021/2019: 
EMPRESAS CLASSIFICADAS: JRB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI. EMPRESAS 
DESCLASSIFICADAS: Nenhuma. O relatório de julgamento das propostas comerciais encontra-
-se disponível no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoa e na CEL cujo 
endereço consta no preâmbulo do edital. Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o 
prazo recursal na forma da Lei.

João Pessoa, 16 de março de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA N° 33015/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA DO CENTRO 
DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
torna público o resultado de julgamento da proposta comercial da CONCORRÊNCIA N° 33015/2019: 
EMPRESAS CLASSIFICADAS: NV CONSTRUÇÕES EIRELI. DESCLASSIFICADAS: Nenhuma. O 
relatório de julgamento das propostas comerciais encontra-se disponível no Portal da Transparência 
da Prefeitura Municipal de João Pessoa e na CEL cujo endereço consta no preâmbulo do edital. 
Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei.

João Pessoa, 16 de março de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

ANULAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09047/2019  PROCESSO ADM. Nº. 2018/113810
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPRES-

SORAS 3D E SEUS INSUMOS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO QUE POSSUEM EM SUA 
GRADE CURRICULAR A DISCIPLINA DE ROBÓTICA.

A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa torna público que a ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS de nº. 09004/2020 foi ANULADA, em virtude da ANULAÇÃO da decisão 
que aprovou a amostra apresentada e das decisões de homologação e adjudicação do objeto do 
certame em favor da empresa SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLÓGICAS EIRELI – EPP, 
quanto ao ITEM 01 do Pregão Eletrônico em epígrafe, conforme as razões dispostas no processo 
administrativo 2018/113810.

João Pessoa, 13 de março de 2020.
Edilma da Costa Freire

Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Aquisição de peixes; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COLÔNIA DE PESCADORES 
E AQUICULTORES Z-21 DE JUAZEIRINHO - R$ 37.625,00.

Juazeirinho - PB, 16 de Março de 2020
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de peixes. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020. 

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.090 - FUNDO MINICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL - 02.090.08.244.0002.2096 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
- 3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Juazeirinho e: CT Nº 00032/2020 - 16.03.20 - COLÔNIA DE PESCADORES E AQUICULTORES 
Z-21 DE JUAZEIRINHO - R$ 37.625,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para compra 
de MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA a serem fornecidos de forma parcelada destinados 
a pacientes da Secretaria de Saúde do Município de Juru 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3484-1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Juru - PB, 17 de Março de 2020
SIDNEY RAMOS
Pregoeiro Oficial

 

Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro
Fundo Municipal de Saúde - FMS

Adjudicação e Homologação
OBJETO: Registro de preços, para eventual execução do serviço de engenharia, visando a 

limpeza (desinsetização, desratização, descupinização, limpeza com desinfecção de reservatórios 
e caixas d’água, controle de vetores e endemias, profilaxia e controle, nebulização e capina quí-
mica) e conservação dos prédios das unidades de saúde do município de Lagoa de Dentro – PB.

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 014/2020, Pregão Pre-
sencial - SRP nº. 06.004/2020 e Parecer Jurídico nº 017/2020 – ASSEJUR e em cumprimento aos 
termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a HOMO-
LOGAÇÃO, em favor da empresa CF CONSTRUTORA OBRAS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ 
sob o Nº.: 14.133.443/0001-65, o Item 1 (único), perfazendo um valor total de R$ 162.013,48 (Cento 
e sessenta e dois mil, treze reais e quarenta e oito centavos), para a contratação em referência, 
fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e demais legislações pertinentes.

Publique-se.
       Lagoa de Dentro - PB, 16 de março de 2020.

Eliane Vicente Santiago
Gestora do FMS

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 014/2020, Pregão Pre-
sencial - SRP nº. 06.004/2020 e Parecer Jurídico nº 017/2020 – ASSEJUR e em cumprimento aos 
termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a ADJUDI-
CAÇÃO, em favor da empresa CF CONSTRUTORA OBRAS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob 
o Nº.: 14.133.443/0001-65, o Item 1 (único), perfazendo um valor total de R$ 162.013,48 (Cento 
e sessenta e dois mil, treze reais e quarenta e oito centavos), para a contratação em referência, 
fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e demais legislações pertinentes.

Publique-se.
       Lagoa de Dentro - PB, 16 de março de 2020.

Fábio Carlos Gonçalves de Brito
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 1 E 2

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro – PB, através do seu Pregoeiro Oficial, faz saber aos 
interessados no Processo Administrativo nº 008/2020 - Pregão Presencial - SRP n° 06.003/2020, cujo 
objeto é o registro de preços, para eventual aquisição parcelada de materiais de construção em geral, 
destinados a atender as diversas Secretarias do Município e do Fundo Municipal de Saúde, que a 
sessão para abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e Habilitação, será realizada 
às 09:00 horas do dia 19 de março de 2020, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

 Lagoa de Dentro – PB, 16 de março de 2020.
Fábio Carlos Gonçalves de Brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, através da sua Pregoeira Oficial, torna público 
a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da União, do dia 
13/03/2020, na pagina 214, onde se lê: 25 de Março  de 2020 às 10h00min, leia – se: 27 de Março 
de 2020, as 09:00. 

Lagoa Seca - PB, 16 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, através da sua Pregoeira Oficial, torna público 
a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da União, do dia 
13/03/2020, na pagina 214, onde se lê: 25 de Março  de 2020 às 12h00min, leia – se: 27 de Março 
de 2020, as 12:00. 

Lagoa Seca - PB, 16 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, através da sua Pregoeira Oficial, torna público 
a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da União, do dia 
13/03/2020, na pagina 214, onde se lê: 25 de Março  de 2020 às 14h00min, leia – se: 27 de Março 
de 2020, as 14:00. 

Lagoa Seca - PB, 16 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
A Prefeitura de Livramento/PB, torna público que fará realizar através da CPL, sediada na Rua 

José Américo de Almeida, Nº 386, Bairro:Centro, Cidade: Livramento/PB, às 09:00 (Nove horas)do 
dia 03 de abril de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços Nº 001/2020.Tipo de julgamento: 
Menor preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 
engenharia na Reforma e Ampliação da Praça de Eventos,localizada na sede do Município de Livra-
mento/PB. Recursos: Previstos no orçamento vigente e na Lei Municipal aprovada em 10/03/2020.
Informações:No horário das 08h:00 às 12h:00 horas dos dias úteis. E-mail: prefeituradelivr@gmail.
com. Edital: http://www.livramento.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Livramento/PB, 16 de março de 2020
Jakeline David de Sousa
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO
TOMADA DE PREÇO – 0007/2015

Contrato nº 00082/2015
O aditamento do supracitado contrato refere-se ao Processo Licitatório nº 150720TP00007, 

modalidade Tomada de Preços nº 00007/2015, tendo por OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO 
CAMPO DE FUTEBOL DE NATUBA-PB, conforme Convênio SICONV n° 786787/2013/MINISTÉRIO 
DO ESPORTE - ME/CAIXA, Plano de Trabalho:1006215-84/2013. MOTIVAÇÃO: Prorrogação do 
prazo de vigência do contrato primitivo. Contratante: Prefeitura Municipal de Natuba/PB - CNPJ: 
09.072.448/0001-95; Contratado: M & C CONSTRUÇÕES E JARDINAGEM - LTDA – CNPJ nº 
17.623.821/0001-87; Período: o prazo a ser aditado será de 04/03/2020 a 06/08/2020. 

Natuba, 17 de Março, de 2020.
JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00011/2020, para o dia 31 de 
Março de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Ananiano Ramos 
Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 16 de Março de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 11:30 horas do dia 31 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTE-
TORES. 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 7892/13; 
Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 16 de Março de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preço Nº 0004/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Tomada de Preço Nº 0004/2020,  cujo 

objeto é a prestação de serviços administrativos. Abertura dia 02/04/2020 às 09:00 horas, a rua Pres. 
João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 16 de março de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO Nº. 0023/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca - PB, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados que fica CANCELADO o aviso de abertura do Pregão Presencial nº 
00023/2020, no dia 23.03.2020 às 09:00 horas. O motivo sede pelo por inconsistência na pesquisa

Pedra Branca -PB, 16 de Março de 2018.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020 SRP

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-
BLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
006/2020 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro de preços para eventual 
aquisição de combustíveis com a sessão marcada com a data de Abertura: 26/03/2020 às 09h30min 
(Horário Local), fica marcada a sessão em outro horário para a mesma a data de Abertura: 26/03/2020 
às 12h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxi-
nanã - PB, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 16 de março de 2020.
Allan Franklin Custódio

 Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FITAS DE GLICEMIA, APARELHO 
PARA MEDIR A GLICOSE E LANCETAS; ADJUDICO o seu objeto a: IN-DENTAL PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 83.800,00.

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FITAS 

DE GLICEMIA, APARELHO PARA MEDIR A GLICOSE E LANCETAS. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00017/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.040 
SECRETARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE 
ATENÇÃO BÁSICA 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA 
E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSOS: 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 
- SAUDE 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00089/2020 - 13.03.20 
- IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 83.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FITAS DE GLICEMIA, APARELHO PARA 
MEDIR A GLICOSE E LANCETAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 83.800,00.

Remigio - PB, 13 de Março de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 AVISO DE ADIANEMENTO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna que a licitação que seria realizado através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 
na Rua Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 11:00 horas do dia 17 de 
Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE 
VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, COM TODOS OS 
EQUPAMENTOS OBRIGATORIOS, E EXIGIDOS POR LEI, acontecera em 30/03/2020 as 10:00 
no local citado acima. Informações: no endereço supracitado. E-mail: http://santahelena.pb.gov.
br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 06 de Março de 2020
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Serra Redonda – PB, em atendimento as 

disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhe-
cimento dos interessados, que às 10h00min do dia 01 de Abril de 2020, na sala de reuniões da CPL, 
localizada à Rua Dom Adauto, 11, Centro, Serra Redonda– PB, fará realizar licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo “Menor Preço”, que tem por objetivo a IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SITIO ISIDORO E SITIO SANTA 
CRUZ Maiores informações através do Fone (83) 3399-4081, no horário das 08h00min ás 12h00min.

Serra Redonda - PB, 16 de Março de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Serra Redonda – PB, em atendimento as 

disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhe-
cimento dos interessados, que às 10h00min do dia 02 de Abril de 2020, na sala de reuniões da CPL, 
localizada à Rua Dom Adauto, 11, Centro, Serra Redonda– PB, fará realizar licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo “Menor Preço”, que tem por objetivo a IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SITIO TIGRE E SITIO JUCÁ VELHO 
Maiores informações através do Fone (83) 3399-4081, no horário das 08h00min ás 12h00min.

Serra Redonda - PB, 16 de Março de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dom Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 
TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 004. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33994081. E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br. Edital: www.
serraredonda.pb.gov.br/portal-da-transparencia ou www.tce.pb.gov.br. 

Serra Redonda - PB, 16 de Março de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, às 12:00 horas do dia 27 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER ESTA EDILIDADE. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33994081. E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br. Edital: www.serraredonda.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia ou www.tce.pb.gov.br. 

Serra Redonda - PB, 16 de Março de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Av. Getúlio Vargas, 143 - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis 
mediante requisição diária e periódica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (.) .. Edital: www.cmsape.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 16 de Março de 2020
LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 30 
de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para fornecimento de forma parcelada de Medicamentos para atender a necessidade 
da Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 10/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.
lagoaderoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 16 de Março de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 27 
de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para fornecimento de forma parcelada de material de Expediente, destinados as todas 
as secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 10/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.
lagoaderoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 12 de Março de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais e insumos de labo-
ratório para manter o Laboratório de Análises Clínicas da Rede Municipal de Saúde de Santa Luzia 
– PB – (Laboratório Municipal de Análise Clínica), conforme especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REUNIÃO: 27/03/2020 – HORÁRIO: 09:30 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

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

Santa Luzia/PB, 16 de março de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para locação de 02 (dois) veículos tipo “van”, 
sendo: 01 (um) com capacidade mínima para 09 passageiros e 01 (um) veículo com capacidade 
mínima para 16 passageiros, com motorista, para atender as necessidades da Secretaria de Edu-
cação, durante o ano letivo de 2020.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 27/03/2020 – HORÁRIO: 12:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

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

Santa Luzia/PB, 16 de março de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 031/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de equipamentos de informática, materiais permanentes e a contratação de serviços de treinamento, 
instalação e suporte técnico, com o objetivo de promover a implantação do sistema de videomonito-
ramento em vias públicas do município de Sousa-PB, conforme condições do Edital e seus anexos. 
Abertura das propostas: dia 02 de abril de 2020 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através 
dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br ewww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa 
Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 13 de março de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 030/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 01 

de abril de 2020 às 08h45min, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição de materiais elétricos com 
o objetivo de suprir as necessidades do município de Sousa-PB, discriminados e quantificados nos 
anexos do edital. Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, 
através do sítiowww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais 
e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 
08h00 às 12h00, em todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto 
emitido pelo Setor de Tributos do Município.

Sousa, 16 de março de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

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

OBJETO: Aquisição de pneus de 1ª linha, de fabricação nacional, incluindo os serviços de 
alinhamentos e balanceamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2020. DO-
TAÇÃO: Recursos no orçamento vigente, detalhados no referido processo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de 
Piranhas e: CT Nº 00054/2020 - 05.03.20 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 227.554,00; CT Nº 
00055/2020 - 06.03.20 - MCR PNEUS LTDA-EPP - R$ 1.160,00.

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

OBJETO: Execução dos serviços de Limpeza e medição de vazão e desobstrução de poços 
artesianos, manutenção, instalação, rebobinamento de bombas submersas e motores centrífugos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Recursos no orçamento vigente, detalhados no referido processo. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São José de Piranhas e: CT Nº 00049/2020 - 03.03.20 - FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA 
06841939492 - R$ 57.265,00.

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada em realizar serviços de reforma de autoclave 
hospitalar e conjunto de lavanderia. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José de Piranhas. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de 
Piranhas e: CT Nº 00058/2020 - 09.03.20 - JONATAS BEZERRA CAVALCANTE - R$ 14.000,00; CT 
Nº 00059/2020 - 09.03.20 - JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - R$ 19.000,00.

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

OBJETO: Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2020. DOTAÇÃO: Recursos no orçamento vigente, 
detalhados no referido processo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00061/2020 - 12.03.20 - 
ALTIERES LEITE CAROLINO - R$ 144.754,00; CT Nº 00062/2020 - 12.03.20 - DARISSON DINIZ 
CAVALCANTI 08901790424 - R$ 24.596,00.

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

OBJETO: Aquisição de Piso Intertravado, Manilha de Concreto e Meio-fio. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00028/2020. DOTAÇÃO: Recursos no orçamento vigente, detalhados no 
referido processo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00063/2020 - 12.03.20 - CAJAZEIRAS 
COMERCIO E FABRICAÇÃO DE BLOCOS E PISOS LTDA - M - R$ 168.550,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de 1 (uma) Unidade 

Básica de Saúde (UBS), padrão 1 (01 equipe de Saúde da Família), no município de São José de 
Piranhas - PB. LICITANTESCLASSIFICADOSCONFORME A PROPOSTA: 1º) Jatobá Construções 
e Serviços Ltda - CNPJ: 04.320.189/0001-50 - Valor: R$ 472.887,24;2º) Projemaq Construções e 
Serviços Ltda - CNPJ: 21.784.773/0001-86 - Valor: R$ 480.045,86; 3º) Maciel & Rolim Construções 
e Serviços Ltda - CNPJ: 26.520.926/0001-00 - Valor: R$ 506.325,01; 4º) A Casa Construções e 
Serviços Eireli– CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Valor: R$ 536.216,70; 5º) AM Engenharia e Constru-
ções Eireli - CNPJ: 13.351.120/0001-85– Valor: 550.298,89; 6º) Construtora Triunfo Eireli - CNPJ: 
18.578.731/0001-84 – Valor: R$ 551.499,38 e em 7º) Cofem - Construções Serviços Tecnologia 
e Locações Eireli - CNPJ: 17.440.286/0001-29 – Valor: R$ 558.590,84. Abre-se prazo recursal de 
acordo com os termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Informações: 
junto a CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro - São José de Piranhas - PB, das 07:00 às 13:00h, dias 
úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 

São José de Piranhas - PB, 16 de Marçode 2020.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, por lote, para execução dos serviços de implantação de 
pavimentação em paralelepípedos nos Bairros Zuza Holanda, São Francisco e outras ruas na sede 
do município e no Distrito de Piranhas Velha (Zona Rural) do município de São José de Piranhas-PB. 
LICITANTESCLASSIFICADOSCONFORME A PROPOSTA: LOTE 1: 1º)A3T - CONSTRUCAO E 
INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 09.047.935/0001-06 - Valor: R$ 1.590.988,21;2º) PJF ALMEIDA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 13.777.403/0001-93- Valor: R$ 1.594.355,95; 3º) 
CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - Valor: R$ 1.600.483,96; 4º) AM ENGENHARIA E CONSTRU-
COES EIRELI - CNPJ: 13.351.120/0001-85– Valor: R$ 1.603.500,42. LOTE 2: 1º) A3T - CONS-
TRUCAO E INCORPORACAO LTDA - Valor: R$ 239.437,10; 2º) PJF ALMEIDA CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 239.887,21; 3º) CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CNPJ: 
18.578.731/0001-84- Valor: R$ 241.778,56 e em 4º) AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EI-
RELI – Valor: R$ 241.785,78.LICITANTE DESCLASSIFICADO CONFORME A PROPOSTA: LOTE 
1: B2 CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 27.944.573/0001-20 - Apresentou proposta com um valor 
acima do proposto pelo edital.Abre-se prazo recursal de acordo com os termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Informações: junto a CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro - São 
José de Piranhas - PB, das 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 

São José de Piranhas - PB, 16 de Marçode 2020.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da Comissão

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

OBJETO: Contratação de serviços para a aquisição de materiais de comunicação visual. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2020. DOTAÇÃO: Recursos no orçamento vigente, 
detalhados no referido processo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00061/2020 - 12.03.20 - 
ALTIERES LEITE CAROLINO - R$ 144.754,00; CT Nº 00062/2020 - 12.03.20 - DARISSON DINIZ 
CAVALCANTI 08901790424 - R$ 24.596,00.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da E.M.E.I.F. 

Antônio Lacerda Neto, no município de São José de Piranhas – PB.LICITANTESCLASSIFICA-
DOSCONFORME A PROPOSTA: 1º)JATOBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 
04.320.189/0001-50- Valor: R$ 229.824,46; 2º) COFEM - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNO-
LOGIA E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.440.286/0001-29 - Valor: R$ 236.042,82 e em3º) AM 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 13.351.120/0001-85 – Valor: R$ 265.535,53. 
LICITANTE DESCLASSIFICADO CONFORME A PROPOSTA: E.O.S. CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 29.656.195/0001-04 – Apresentou na sua proposta no item 12.10, 
um quantitativo acima do proposto na planilha do edital. Abre-se prazo recursal de acordo com 
os termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Informações: junto a CPL, 
Rua Inácio Lira, 363, Centro - São José de Piranhas - PB, das 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 

São José de Piranhas - PB, 16 de Marçode 2020.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de melhorias 

habitacionais para controle da doença de chagas (MHCDC) no município de São José de Piranhas- 
PB, através do projeto de Reconstrução de Unidades Habitacionais - Convênio 1747/2017, entre 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. 
LICITANTESCLASSIFICADOSCONFORME A PROPOSTA: 1º) CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS ALFA 
LTDA - CNPJ: 26.757.426/0001-88- Valor: R$ 429.400,70;2º) PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - CNPJ: 13.777.403/0001-93 - Valor: R$ 448.299,93; 3º) COVALE CONSTRU-
COES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58 - Valor: R$ 454.884,95 e em 4º) A3T 
- CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 09.047.935/0001-06 – Valor: R$ 500.839,89.
Abre-se prazo recursal de acordo com os termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Informações: junto a CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro - São José de Piranhas - PB, 
das 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 

São José de Piranhas - PB, 16 de Marçode 2020.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames de imaginologia 

compreendendo radiologia tipo raio-x, ultrassonografia e tomografia para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do município do São Bentinho/PB. Data e local, as 08:30 horas do dia 
30/03/2020, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São 
Bentinho - PB. Ao lado do prédio da Prefeitura.  saobentinhopb.licitacoes@gmail.com.

São Bentinho - PB, 16 de março de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados as diversas secretarias do 
município de São Bentinho/PB. Data e local, às 14:00 horas do dia 30/03/2020, na sala de reunião 
da CPL, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho 
– PB, ao lado da sede da Prefeitura. saobentinhopb.licitacoes@gmail.com.

São Bentinho - PB, 16 de Março de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção e hidráulico destinado as diversas 
secretarias do município de São Bentinho e ao Fundo Municipal de Saúde. Data e local, as 15:30 
horas do dia 30/03/2020, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, 
Centro, São Bentinho - PB. saobentinhopb.licitações@gmail.com.

São Bentinho - PB, 16 de Março de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIA Nº 021/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais para 

atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/PB. Data e local, as 
08:30 horas do dia 31/03/2020, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, 
Centro, São Bentinho - PB. Ao lado do prédio da Prefeitura.  saobentinhopb.licitacoes@gmail.com.

São Bentinho - PB, 16 de março de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros e gêneros alimentícios perecíveis, desti-
nados as diversas secretarias do município de São Bentinho/PB. Data e local, às 14:00 horas do 
dia 31/03/2020, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São 
Bentinho – PB, ao lado da sede da Prefeitura. saobentinhopb.licitacoes@gmail.com.

São Bentinho - PB, 16 de Março de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico destinado as diversas secretarias do município 
de São Bentinho e ao Fundo Municipal de Saúde. Data e local, as 15:30 horas do dia 31/03/2020, 
na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. 
saobentinhopb.licitações@gmail.com.

São Bentinho - PB, 16 de Março de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09h00min do dia 30 de março de 2020, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peixes Congelados, para serem 
distribuídos com famílias carentes deste Município durante o período da semana santa. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3275-1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 16 de março de 2020.
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 08h30min do dia 01 de abril de 2020, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços de Confecção de 
Próteses Dentárias de acordo com as especificações da Portaria nº 1.825/GM/MS de 24 de agosto 
de 2012, destinadas à população carente desta cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 002/2009. Informações: no 
horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-
1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 16 de março de 2020.
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09h30min do dia 01 de abril de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parcelada de Materiais de Limpeza 
e Higiene destinados à todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Ser-
raria/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/ 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 16 de março de 2020.
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Pregão Presencial nº 001/2020
Processo n° 015/2020

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial torna público aos inte-
ressados no Pregão Presencial em epígrafe, que todas as propostas comerciais apresentadas na 
sessão do dia 13 de março de 2020 foram desclassificadas. Em vista disso, a Pregoeira abre um 
prazo de 8 (oito) dias úteis, conforme preceitua o artigo 48, parágrafo terceiro, para que todas as 
empresas credenciadas, apresentem a proposta, conforme exigida no instrumento convocatório. A 
sessão para a entrega da proposta comercial e ao mesmo tempo a continuação do certame será 
no dia 25 de março de 2020, às 12:30h, na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Santa Rita, PB, Praça Getúlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB. 

Santa Rita, 16 de março de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira Oficial - PMSR

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 13:30 horas do dia 30 de 
Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de pessoa jurídica ou pessoa física para locação de transporte escolar para atender aos alunos da 
rede Municipal no ano letivo de 2020 da secretaria de Educação do Município de São João do Rio 
do Peixe. 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 
003/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 16 de Março de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 09:30 horas do dia 30 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CARNES. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/13; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352-
1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2020
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial
 

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

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO 
DA PISTA DE CAMINHADA NAS SAÍDAS DE CAJAZEIRAS E BREJO DAS FREIRAS NO MUNI-
CIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. LICITANTE HABILITADO: CRV CONTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: AM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES EIRELI; 
INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25/03/2020, às 10:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 16 de Março de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 11:30 horas do dia 30 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: TRANSPORTE ESCOLAR. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/13; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352-
1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2020
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até as 11:30 horas do dia 04 de Abril, na sala da referida comissão, sediada na Rua Pedro Feitosa, 
06 - Centro - São João do Tigre - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão 
pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3352-1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. 

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2020
ZENON FLORÊNCIO LIMA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352-
1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2020
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00021/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00021/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da 
Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 
10.520/02, por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará 
no dia 01 de Abril de 2020, 09h00min (Nove Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

 OBJETO: Locação de Veículo Automotivo do tipo Van Destinado ao Atendimento das Atividades 
da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB.      

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

 Salgadinho-PB, 16 de Março de 2020. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00022/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00022/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da 
Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 
10.520/02, por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará 
no dia 01 de Abril de 2020, 11h00min (Onze Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

 OBJETO: Locação de Veículo Automotivo do tipo Van Destinado ao Atendimento das Atividades 
da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB.      

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

 Salgadinho-PB, 16 de Março de 2020. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00022/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00022/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da 
Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 
10.520/02, por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará 
no dia 01 de Abril de 2020, 11h00min (Onze Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

 OBJETO: Locação de Veículo Automotivo do tipo Van Destinado ao Atendimento das Atividades 
da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB.      

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

Salgadinho-PB, 16 de Março de 2020. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020 

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais de Expedientes e Didáticos diversos, para atender aos Programas Federais e demais 
setores [Secretarias e Departamentos] que compõem a Administração Municipal; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 
- R$ 2.395,00; ORLANDO BARACHO DE SOUZA - R$ 184.958,00. 

Sertãozinho - PB, 16 de Março de 2020
 JOSE DE SOUSA MACHADO

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios diversos, mediante requisição diária e periódica, destinados à composição de 
Cestas Básicas para distribuição gratuita à população comprovadamente em situação de vulnera-
bilidade social deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: JOSE ANTONIO FILHO - R$ 218.000,00.

Sertãozinho - PB, 16 de Março de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

 Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos, mediante requisição diária e periódica, des-
tinados à composição de Cestas Básicas para distribuição gratuita à população comprovadamente 
em situação de vulnerabilidade social deste Município; DESIGNO os servidores Karolina da Silva 
Machado Vasconcelos, Secretário(a), como Gestora; e Josenildo Francisco, Secretario de Governo, 
para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00012/2020, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Sertãozinho - PB, 16 de Março de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

RESULTADO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações: 
COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA - Valor: R$ 8.644,00; COPAF- 
COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAM - Valor: R$ 33.700,00; JOEL 
CLEMENTINO DE PONTES NETO-DAP:SDW0066416004241706191024 - Valor: R$ 10.800,00. 

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS: os participantes declarados pre-
viamente vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da datada ultima publicação 
e circulação deste aviso , para apresentarem suas amostras no endereço contido neste  aviso 
para serem avaliados pela nutricionista. O resultado da análise das amostras será publicado na 
imprensa oficial.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua João de 
Freitas Mouzinho, sn - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3685-1073.
E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. .

Sertãozinho - PB, 13 de Março de 2020
MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:30 horas do dia 02 de abril de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO 
E EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, CONFORME SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 9412/18; Decreto Municipal nº 11/2009/99; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
35391369. E-mail: cpltriunfo@gmail.com. Edital: http://www.triunfo.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 12 de Março de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Pregoeiro Oficial

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 23
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de 
fevereirode 2020, INTIMAo representante da EMPRESA KAIRÓIS SEGURANÇA LTDAa comparecer 
perante esta Comissão no dia 24de marçode 2020, às 08h:30min, a fim de participar de AUDIÊNCIA 
na condição deINVESTIGADO no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021996-0/2019,processo 
de Instrução nº 0021996-0/2019,que objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades na 
prestação de serviços sem cobertura contratual.

Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do 
processo estão à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se 
fazerem acompanhados de advogado.

João Pessoa, 10de marçode 2020
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 24
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 
de fevereirode 2020, INTIMAo representante da EMPRESA OPTIMUS SEGURANÇA PRIVADA 
LTDAa comparecer perante esta Comissão no dia 24de marçode 2020, às 08h:30min, a fim de 
participar de AUDIÊNCIA na condição deINVESTIGADO no Processo Administrativo Disciplinar 
n° 0021996-0/2019,processo de Instrução nº 0021996-0/2019,que objetiva apurar denúncia de 
supostas irregularidades na prestação de serviços sem cobertura contratual.

Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do 
processo estão à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se 
fazerem acompanhados de advogado.

João Pessoa, 10de marçode 2020
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB
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COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 25
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de 
fevereirode 2020, INTIMAo representante da EMPRESA JOSÉ DÉZIO DANTAS - MEa comparecer 
perante esta Comissão no dia 24de marçode 2020, às 08h:30min, a fim de participar de AUDIÊNCIA 
na condição deINVESTIGADO no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021996-0/2019,processo 
de Instrução nº 0021996-0/2019,que objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades na 
prestação de serviços sem cobertura contratual.

Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do 
processo estão à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se 
fazerem acompanhados de advogado.

João Pessoa, 10de marçode 2020
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 26
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de 
fevereirode 2020, INTIMAo representante da EMPRESA COOPETRANS COOPERATIVA DE 
TRANSPORTEa comparecer perante esta Comissão no dia 24de marçode 2020, às 08h:30min, a 
fim de participar de AUDIÊNCIA na condição deINVESTIGADO no Processo Administrativo Disci-
plinar n° 0021996-0/2019,processo de Instrução nº 0021996-0/2019,que objetiva apurar denúncia 
de supostas irregularidades na prestação de serviços sem cobertura contratual.

Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do 
processo estão à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se 
fazerem acompanhados de advogado.

João Pessoa, 10de marçode 2020
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO - CPI

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 27
Processo Administrativo Disciplinar n°0007718-5/2019

Processo de Instrução n°0013576-4/2019
A Comissão Permanente de Inquérito, instada pela portaria n° 787 de 30 de maio de 2019, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 07 de julho de 2019, nos termos do Art. 149, § 1°da Lei 
complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo(a) servidor(a)SÉRGIO LUIZ VIEIRA DA ROCHA – matrícula nº 153.173-5 para apre-
sentar na Comissão Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima 
publicação deste, DEFESA ESCRITAem relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO DE 
INDICIAÇÃOpresente no supracitado processo.

É assegurado ao(a) servidor(a)vistasaos autos, na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 16de março de 2020.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020

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, 
pelo Decreto Estadual nº 24.649/03, Decreto Federal nº 5.450/2005 e subsidiariamente pela Lei nº 
8.666/93 e suas alterações realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico por meio do Portal 
de Compras do Governo Federal através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 
30/03/2020, às 09:00 horas (horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
(HORTIFRUTIGRANJEIRO), destinado a SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, 
conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13:30min às 16:30min, situada a Rua 
João da Mata S/N, Jaguaribe, CEP: 58015-020, João Pessoa/PB, telefone: (083) 3208-9839 e no 
site www.centraldecompras.pb.gov.br. 

CADASTRO CGE Nº 20-00160-4
João Pessoa, 16 de março de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitações

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. 

Min. José Américo de Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, a seguinte licitação do tipo Menor Preço:

Modalidade Data Hora Objeto

CONVITE  Nº 04/2020
Regis t ro  CGE Nº 20-
00202-3

26/03/2020 15:00

Recuperação e Alongamento da Passagem 
Molhada localizada na Travessia do Rio 
Paraíba na Rodovia PB-160, trecho: Barra 
de São Miguel / Cabaceiras
Valor estimado da obra: R$ 228.769,98
Prazo de execução :  90  dias

O respectivo Edital deverá ser solicitado, exclusivamente, pelo email cpl@der.pb.gov.br, infor-
mando os dados cadastrais da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, 
telefone e email ); outras informações poderão ser obtidas pelo telefone  (83) 3216 2885 e pelo 
site www.der.pb.gov.br.

João Pessoa,  16  de março de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA/ORDINÁRIA
COOPERATIVA DOS MEDICOS VINCULADOS A LABORATORIOS DE JOAO PESSOA

CNPJ: 03.046.982/0001-40
O Presidente da COOPERATIVA DOS MEDICOS VINCULADOS A LABORATORIOS DE JOAO 

PESSOA, CNPJ 03.046.982/0001-40, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca 
os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária/Ordinária que se 
realizará na COOPERLAB situado na av. Ministro José Américo de Almeida n° 1450- Torre no 3° 
andar do hospital de Unimed  no dia 15/04/2020, em primeira convocação às 10:00 horas, com a 
presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 10:15 horas, no mesmo dia e local, 
com a presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum 
legal, em terceira e última convocação, às 10:30 horas, com a presença mínima de 07 cooperados, 
nos termos do art. 1.066 do Código Civil, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

AGE
I – Reforma dos artigos 5o, 28o, 45o, 46o, 47o, 48o, 49o, 50o, 51o 52o, 53o, 54o, 55o, 56o, 

57o, 58o, 59o e 60o.
AGO
I – Prestação de Contas do exercício de 2019 compreendendo: 
a) Relatório de Gestão; 
b) Balanço Patrimonial; 
c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais Demonstrações; 
d) Parecer de Auditoria, 
e) Relatório do Conselho Fiscal; 
II – Destinação do resultado; 
III – Eleição dos componentes do Conselho de Administração/Diretoria;
IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 
V – Plano de Trabalho para o ano de 2020;
VI – Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa, 14 de março de 2020
DR. FÁBIO ANTÔNIO DA ROCHA DE SOUZA

PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações no Estado do Paraíba -CNPJ:
08.301.707/0001-40, com sede na rua Rodrigues de Aquino, 290, Centro- João Pessoa –PB, CEP: 

58.013-030, Sr. Wallace de Oliveira Pereira, CPF: 518.571.204-00 PIS: 123.49101-13.6, convoca  
pelo  presente  EDITAL,  toda  a  categoria  dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviços 
e Instaladoras de Sistemas e Redes de TV por Assinatura Cabo MMDS DTH E Telecomunicações, 
com abrangência territorial no estado da PB e representados no âmbito do segmento patronal pelo 
SINSTAL, para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia  19.03.2020  às  18:00  horas,  
em  primeira  convocação,  e  não  havendo  quórum,  em  segunda convocação às 18:30 horas, com 
os trabalhadores(as)  presentes na sede do SINTTEL-PB, localizado na Rua Rodrigues de Aquino, 
290 – Centro João Pessoa, na  Paraíba-PB, para deliberar sobre a seguinte Pauta: a)   Debater e 
deliberar sobre a Proposta negociada com o Sindicato Patronal para celebrar a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2020/2021; b)   Debater e deliberar sobre outros assuntos que a Assembleia decidir.

João Pessoa, 16 de Março de 2020
Wallace de Oliveira Pereira

Coordenador GeralSinttel-PB

COOPERATIVA INTERESTADUAL DE CONSUMO DOS GERENTES, PROPAGANDISTAS 
E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS NOS ESTADOS DA PB, PE E RN - 

COOPFARMA.
ENDEREÇO: Av. Vasco da Gama, nº 350, Sala 105, Jaguaribe, João Pessoa/PB

CEP 58015-180
CNPJ 22.823.733/0001-69

NIRE 25 40000 971 5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente da Cooperativa Interestadual de Consumo dos Gerentes, Propagandistas e Vende-

dores de Produtos Farmacêuticos nos Estados da PB, PE e RN – COOPFARMA, no uso das suas 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data somam-se 
35 (trinta e cinco), em pleno gozo de seus direitos sociais para participarem da Assembleia Geral 
Ordináriaque se realizarana sede da cooperativa,Avenida Vasco da Gama, 350 – sala: 105 – Bairro: 
Jaguaribe – João Pessoa – PB – CEP: 58.015-180, no dia 28 de março de 2020.A Assembleia Geral 
Ordináriarealizar-se-á em primeira convocação às 16:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados, às 17:00 horas, em segunda convocação com a presença de metade mais um dos 
associados e às 18:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 
(dez) associados, para deliberarem a seguinte ordem do dia:

Pauta da AGO:
1. Prestação de contas do exercício 2019, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal;
2. Rateio das Sobras;

3. Eleição para preenchimento do cargo vago de Diretor Financeiro;
4. Eleição para os membros do Conselho Fiscal;
5. Outros assuntos de interesse social. 

João Pessoa/PB, 17de Março de 2020.
Sérgio Alexandre Martins Camelo

Presidente

 ESTADO DA PARAÍBA - PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE PICUÍ - PARAÍBA
CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL

 1ª Serventia Extrajudicial
Rua 24 de Novembro, nº 36 – Centro - CEP 58.187 - 000  -   PICUÍ – PARAÍBA

Telefone: (83) 3371 2120 – e-mail: cartoriodo1oficiopicuipb@hotmail.com
E D I T A L

Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Cartório de Registro Imobiliário tramita o pedido de retificação de área requerido por JOSENIR 
ARAÚJO DE OLIVEIRA, portador do(a) RG - Cédula de Identidade de Registro Geral de número 
2.143.096 - 2ª via, Órgão Emissor SSDS/PB, e, do CPF/MF de número 050.362.954-55, residente 
e domiciliado na(o) Rua Ernestina Elenita Dantas, número 5, nesta cidade de Picuí, no Estado da 
Paraíba, onde no qual solicita a retificação de área e limites, unificação dos imóveis e fusão das 
matrículas, bem como a inserção de coordenadas georeferenciadas do imóvel rural Caraibeira, lo-
calizado no município de Picuí-PB, medindo dez (10) hectares, que após o levantamento topográfico 
apurou-se uma área de 21,9715 hectares, e como a MINERAÇÃO PARAIBANA ONE, confrontante 
do lado Sul, cujo representante encontra-se em lugar desconhecido, o presente edital tem por 
finalidade NOTIFICÁ-LO dos termos do referido pedido de retificação de área e limites, unificação 
dos imóveis e fusão das matrículas, bem como a inserção de coordenadas georeferenciadas, 
juntamente com a documentação acostada neste cartório, para no prazo de quinze (15) dias se 
manifestar por escrito aos termos do pedido dos requerentes, contados da última publicação deste 
edital em jornal de grande circulação, que será publicado por duas vezes nos termos do artigo 213, 
§ 3º da lei 6.015/73 e art. 941 do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça 
da Paraíba. Dado e passado nesta cidade de Picuí, Estado da Paraíba, aos 10 de março de 2020.

   Edilana Maria de Lima
Escrevente Designada

COOPERATIVA DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DA PARAÍBA COOMEV – PB
R. Bananeiras, 361, Sala 101 Cxpst 126, Manaíra, João Pessoa/PB, CEP 58038-170

CNPJ nº 35.840.888/0001 – 55 
NIRE 25400010357

ERRATA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A COOMEV – PB vem retificar o Edital de Convocação da AGO publicado no Jornal A União 
no dia 13 de março de 2020, na página 28, para dele fazer constar a alteração a seguir indicada: 
onde se lê na data de realização dia 23 de março de 2020 leia-se 24 de março de 2020. As demais 
informações ficam inalteradas. 

 João Pessoa, 16 de março de 2020.
Diretor Presidente

Fernando Nonato Ferreira Lordão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA GERAL

A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviço de Combustíveis e Derivados 
de Petróleo no Compartimento da Borborema (SINDECPETRO-PB), com sede própria na Rua Iara 
Amaral n.º 385, Dinamérica, na cidade de Campina Grande-PB, no uso de suas atribuições que são 
conferidas pelo estatuto da entidade, vem convocar todos os associados e demais Empregados na 
Distribuição, Comércio e Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo; Empregado 
na Distribuição, Comércio e Posto de Serviço de Biocombustíveis; Distribuição, Comércio e Ser-
viços de Óleo Lubrificante; Empregado na Distribuição, Comércio e Posto Serviço de Gás Natural 
Veicular (GNV), Empregado na Distribuição, Comércio e Posto de Serviço de Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP), Empregados em Lojas de Conveniências em Postos de Serviços de Combustíveis 
e Derivados de Petróleo; Empregado Terceirizado na Distribuição, Comércio e Posto de Serviço 
de Combustíveis e Derivados de Petróleo; Empregado em Posto de Abastecimento de Aeronave 
(PAA); Empregado em Posto de Abastecimento de Veículos Automotores Elétricos (Eletroposto); 
Lava-Jato; Empregado em Estacionamento e Garagens. Para se fazerem presentes na Assembleia 
Geral, que será realizada no próximo dia 28 de Março de 2020, ou seja, (Sábado), sendo que à 
primeira convocação ás 9h00min, a segunda as 9h30min e em terceira e última convocação ás 
10h00min, com número que si fizerem presente, a ser realizada em sua sede localizado na Rua 
Iara Amaral n.º 385, Dinamérica, Campina Grande – PB, cujo objetivo é deliberar sobre:  a) A Pre-
visão Orçamentária para o Exercício 2020 referente a Receitas; b) A Previsão Orçamentária para 
o Exercício 2020 referente a Despesas; c) Aprovação do aumento dos honorários do contador; 
d) Aprovação das cláusulas das propostas para negociação 2020/2021 com a classe patronal; e) 
Aprovação da contribuição assistencial e confederativa nos termos da alínea “e” do artigo 513 da CLT, 
com autorização prévia e coletiva do desconto destas contribuições, incondicionalmente de todos 
os empregados; f) aprovação do descontos da contribuição sindical conforme nova redação da lei 
13.467/2017; g) concessão de amplos poderes à Diretoria do Sindicato para estabelecer negociações 
com o respectivo sindicato patronal a respeito das reivindicações aprovadas, bem como adotar as 
medidas que se fizerem necessárias, para a defesa dos interesses dos trabalhadores, suscitando, 
no caso de malogro das negociações, o competente Dissídio Coletivo, podendo, também, celebrar 
acordo nos autos do mesmo para negociação 2020/2021; h) Aprovação do parecer do conselho fiscal 
das contas do exercício 2019 da Diretoria Executiva e i) Discursão da medida provisória 905/2019 
do Governo Federal. Campina Grande – PB, 17 de Março de 2020.

Vera Lucia Almeida de Araújo
Presidente 

FERNANDO ANTONIO LIMA DE SOUZA FILHO, CPF: 061.882.554-14 torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação 
para construção de residencial unifamiliar Situado no condomínio Bosque de Intermares, Quadra 
A, Lote 40, Amazon Park. CEP 58310-000 (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

A FURTADO LIMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.489.679/0001-85, torna 
público que requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/
PB – a licença ambiental de OPERAÇÃO para o CONDOMÍNIO COMERCIAL, do tipo GALPÕES, 
construído na Rua Severino Luiz de França, s/nº (lote 01M | quadra 10 | loteamento Jardim Gama), 
no bairro Jardim América, em Cabedelo (PB).

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a renovação da Licença de Instalação N° 1177/18 PROC. 18-1605= SISTEMA 
ADUTORSAULO MAIA =IT:9.433.104,43= AC: 2.500M² = NE: 25=L/ATV:AREIA - PB.Processo: 
2020-002089/TEC/LI-7275.
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