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PB realiza exames 
para detectar o 
novo coronavírus
Anúncio foi feito pelo governador João Azevêdo após uma visita ao Lacen-PB, 
onde estão sendo feitos os estudos das amostras coletadas no Estado. Página 5

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado

Polícia fecha o cerco às “fake news” 
e quem cria notícias falsas irá 
responder perante a Justiça. Página 6
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PB tem três casos confirmados, e descartou doença em 
três mortes suspeitas. Página 5

Em João Pessoa, motoristas de aplicativos 
reclamam de prejuízos causados 
pelo isolamento social. Página 8

NA PARAÍBA

A crise em números
MORTES

NO BRASIL MORTES

NO MUNDO

MORTES

3
2.201

417.663

0
46
18.605

*Números confirmados até as 21h de ontem

CASOS

CASOS

CASOS

Coronavírus pode significar um 
“impacto sem precedentes” na economia, 
avalia especialista. Página 12

Prefeituras de Cabedelo e Patos 
suspendem festejos juninos em função 
da pandemia de coronavírus. Página 4
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Artistas paraibanos seguem fazendo apresentações virtuais; 
hoje à noite tem Toninho Borbo no Youtube. Página 10
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Olimpíadas de Tóquio 
ficam para 2021
Pela primeira vez na história, Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos têm datas alteradas. Página 16
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Esportes

Adeildo Vieira anuncia 
novo single para maio
‘O presente’ vai ser lançada nas plataformas 
digitais pelo músico paraibano, que já faz planos 
para turnê após a crise do coronavírus. Página 11

Cultura

Em São Sebastião do Umbuzeiro Rompimento de açudes alagam casas e prejudicam famílias. Página 8

Foto: Secom/São Sebastião do Umbuzeiro
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Criador da Marca 
de Fantasia lança 
livro de memórias
Inspirado em música de Raul Seixas, 
Henrique Magalhães publica 
‘Cercas que Separam Quintais’, 
coletânea com 15 textos . Página 9



Apesar de todo o esforço que 
vem sendo empreendido pelas 
autoridades, no sentido de cons-
cientizar a população quanto à 
necessidade de evitar o máximo 
possível a circulação e aglome-
ração de pessoas, cidadãs e ci-
dadãos, inclusive muitos idosos, 
ainda teimam em sair às ruas 
sem que haja necessidade.

Há pessoas que justificam as 
atitudes levianas, dizendo, por 
exemplo, que não conseguem fi-
car em casa ou, o que é pior, que 
os perigos relacionados à pande-
mia estão sendo superdimensio-
nados. Na verdade, são pessoas 
que não têm respeito para com a 
comunidade, menos ainda para 
consigo mesmas.

Uma teimosia que pode com-
prometer seriamente todo um 
sistema arquitetado de maneira 
multidisciplinar, para que o ví-
rus encontre o máximo possí-
vel de obstáculos, impedindo-o, 
portanto, de proliferar em alta 
velocidade, contaminando pes-
soas ao ponto de provocar co-
lapso nas redes hospitalares.

Por outro lado, ninguém 
pode alegar desinformação. Os 
meios de comunicação e os ór-
gãos públicos da área de saúde 
vêm dando a maior publicidade 
possível à pandemia. Todo santo 
dia se tem notícia, de uma forma 
ou de outra, de ações destinadas 
a orientar as pessoas a agirem 
de acordo com as circunstân-
cias.

Em situação de crise, o poder 
público deve agir com o máximo 
rigor, de modo a colocar o inte-
resse coletivo acima do indivi-

dual. Se uma determinada pes-
soa decide descumprir por conta 
própria as normas de segurança 
relacionadas ao coronavírus, 
cabe às autoridades impedi-la 
de cometer esse contrassenso.

É este o sentido da nota con-
junta, divulgada ontem pelo 
Governo do Estado, Ministério 
Público da Paraíba, Ministério 
Público Federal e Ministério Pú-
blico do Trabalho, “alertando a 
sociedade de que o isolamento 
social é obrigatório, tendo em 
vista a emergência causada pela 
pandemia da Covid-19”.

De acordo com as novas dire-
trizes, as forças policiais parai-
banas têm autorização expressa 
para fechar bares, restaurantes 
e quaisquer outros estabeleci-
mentos que, em todo território 
estadual, persistam no descum-
primento das orientações deter-
minadas pelos poderes públicos.

Eis a filosofia que rege a 
nota: “Se cada um fizer a sua 
parte, a pandemia será contida 
e vencida”. Este é o caminho a 
ser seguido pela sociedade, nes-
te momento tão delicado da vida 
nacional. Obedecer às determi-
nações de autoridades e espe-
cialistas em saúde é a forma de 
controlar a doença.

Dizem que o brasileiro só fe-
cha a porta depois que é rouba-
do. Essa máxima não se aplica 
ao caso do coronavírus. Gover-
nadores e prefeitos anteciparam 
rigorosas medidas profiláticas, 
e até o Governo Federal, tão re-
ticente, de início, dobrou-se à 
nova realidade do país, delinea-
da pelo surto da Covid-19.
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Destino casa

“A noite desceu so-
bre a terra” é uma ex-
pressão tão comum, 
dando letra a alguma 
canção do tempo em 
que música e prosa se 
completavam. 

Mas na verdade é 
o que vejo no anoite-
cer de uma segunda ou terça-fei-
ra tão exilada de gente e dos ru-
mores que elas produzem quanto 
o mais solitário fim de tarde de 
um domingo.

Da vez que vi a treva apagar 
num instante o clarão forte da 
manhã, tudo se tornou possível. 
Inclusive o mundo se acabar. 

Eu tinha 9 anos e, menino de 
sítio a escutar sozinho os relatos 
assombrosos das profecias nar-
rados por minha mãe enquanto 
cozinhava, me acostumei com a 
facilidade como o mundo pode 
sucumbir. A primeira vez com 
água, um bicho de cada espécie 
chamado a se confinar na arca de 
Noé. A segunda vez com os peca-
dos do mundo a arderem no fogo.  

Não acabou no eclipse de 
1942, ficou no susto. Mas um 
ano depois, quando nos muda-
mos para a nossa pequena cida-
de, de olhos no visor do rádio de 
Seu Nequinho, eu via a hora tudo 
acabar nas ruínas trazidas pela 
força da narração da Segunda 
Guerra. Era um rádio, um visor 

de linhas multico-
res, mas o cinema, 
anos depois, não me 
envolveu mais for-
temente. Numa das 
vezes caí em mim 
quando disseram a 
meu pai, ali perto: 
“A sorte é que fica 

tudo muito longe”. 
Realmente, na real como ain-

da se diz hoje, o menino Luiz es-
tava muito perto, vendo as tro-
pas sob as labaredas. 

Na Cruzada e na missa ro-
gava-se pela sorte do soldado 
Adelino, bem maior, rapaz feito, 
apegado à mãe, também filho de 
criação como eu. Por pouco eu 
não o abraçava, não subia com 
ele a Montesi,  através do visor 
relampejante do rádio. 

Depois, bem depois, veio a re-
alidade. O rádio perdera os seus 
poderes mitológicos, Adelino lu-
tava por um soldo de guerra que 
a pequena agricultura lhe negava. 

A esperança universal pelo 
fim da guerra tornara-se real. 
Uma realidade, esta sim, que 
nunca terá fim. 

Esse deserto do corona, que 
nos chega pela janela, em dois ou 
três meses vai acabar. Rendo-me 
à sua prisão, mas sei que um dia 
ele acaba. Já a dura realidade na 
qual voltarei a pisar, esta nunca 
terá fim. 

O mundo não vai acabar
Esse deserto do corona, 

que nos chega pela janela, 
em dois ou três meses vai 
acabar. Rendo-me à sua 
prisão, mas sei que um 

dia ele acaba   

 Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com
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Ontem, na Arapuan FM, o governador João 
Azevêdo não descartou a possibilidade, 
quando indagado sobre o tema, de solici-
tar o cancelamento do ‘Maior São João do 
Mundo’, se necessário for. “Não significa 
dizer que cancelar um São João como o de 
Campina Grande seja o final dele”. A prefei-
tura adiou a festa para outubro. Mas tudo 
vai depender da retração do Coronavírus.

Ex-senador, Cícero Lucena 
que, teoricamente, está afas-
tado da política, defende que 
as eleições municipais deste 
ano sejam adiadas para 2022 
– na prática, a ideia propõe 
que o pleito seja unificado às 
eleições gerais daquele ano, 
quando a população vai ele-
ger presidente da República, 
senadores e deputados fede-
rais e estaduais.

E o exame realizado no senador José Maranhão, 
na última sexta-feira, deu negativo para Coro-
navírus. O parlamentar, que é o mais idoso do 
Senado, apresentava sintomas comuns de gripe, 
por isso foi submetido ao teste, por precaução, de 
acordo com a sua assessoria. Outro motivo para a 
realização do exame foi o fato de o presidente da 
casa, Davi Alcolumbre, ter sido infectado.

Deu negativo

Para 2022

aDiamento Das eleições: “Debate Precoce”, Diz rosa Weber

interDição reforma tributária

“se caDa um fizer a sua Parte, a PanDemia será venciDa”

A 5ª Vara Mista da comarca de 
Patos, por meio do juiz Luiz 
Gonzaga Pereira, determinou 
que a Agência Executiva de Ges-
tão de Águas da Paraíba (AESA) 
declare interditada para visita-
ção pública a Barragem da Fa-
rinha – como medida preventiva 
à propagação do Coronavírus. 
Pessoas estariam se aglome-
rando no local, depois que a 
barragem começou a sangrar.   

Líder da maioria na Câmara dos 
Deputados e relator da reforma 
Tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP) 
defende o adiamento das discus-
sões sobre a proposta: “A reforma 
é necessária, mas estamos diante 
de uma crise que não sabemos a 
dimensão. O parlamento neste 
momento tem de estar pronto para 
aprovar todas as medidas necessá-
rias, seja na economia seja no pro-
tocolo sanitário”, explicou.

Esse debate sobre o adiamento das eleições municipais, programadas para o mês de outubro, tem ga-
nhado força entre políticos, nos últimos dias, por causa do Coronavírus. A presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, emitiu sua opinião, em nota à imprensa: “Quanto ao adiamento das 
eleições municipais 2020, entendo cuidar-se de debate precoce, não sendo demais repisar que tem como 
objeto matéria prevista expressamente no texto constitucional e na legislação infraconstitucional”.

cancelamento

Há quem pense – uma minoria, infelizmente – que as decisões adotadas por autoridades contra a 
pandemia do Coronavírus são exageradas. E, assim, alguns, incrédulos quanto à gravidade da situação, 
insistem em descumprir as medidas emergenciais determinadas pelo Governo do Estado o que, como 
aqui já registramos, pode caracterizar crime. Ontem, o Ministério Público da Paraíba, o Ministério Pú-
blico Federal e o Ministério Público do Trabalho, em conjunto com o governo, emitiram nota, sob o título 
“Isolamento social é obrigatório”, em que referendam a importância do recolhimento das pessoas em 
casa, ao mesmo tempo em que “alertam a sociedade de que as forças policiais do Estado estão autori-
zadas a fechar bares, restaurantes e outros estabelecimentos que insistam em descumprir as medidas”, 
ressaltando “que os responsáveis pelos estabelecimentos descumpridores da determinação podem ser 
penalizados nos termos da lei”. A última frase da nota expressa a verdade que pode ser fundamental 
nesse período da crise: “Se cada um fizer a sua parte, a pandemia será contida e vencida”.

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com
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População idosa aposentada e pensionista do INSS deve usar cartões para obter benefícios e evitar aglomerações

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Banco orienta pagamento em 
débito para proteger idosos

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

O Banco do Brasil reali-
za hoje até o dia 7 de abril, 
o pagamento destinado aos 
aposentados e pensionistas 
beneficiários do INSS. De 
acordo com o superinten-
dente regional da Gerên-
cia Regional de Varejo da 
instituição financeira em 
João Pessoa, Adriano Maia, 
a recomendação é que o 
idoso não vá ao banco nos 
primeiros dias e utilize o 
débito para realizar as com-
pras necessárias. A ideia é 
evitar ao máximo os deslo-
camentos, respeitar o isola-
mento social a fim de pre-
venir o contágio pelo novo 
Coronavírus(Covid-19), 
principalmente para os 
maiores de 60 anos. 

“Com o decreto do go-
vernador, a maior parte 
das nossas agências não 
está fazendo atendimento 
presencial, mas as salas de 
autoatendimento estão fun-
cionando. Os aposentados 
do INSS são todos idosos e 
são do grupo de risco. Eles 
correm mais riscos do que 
os jovens. Por isso, a gente 
recomenda que eles não fa-
çam saques imediatamente 
e que esperem passar os 
dias”, alerta o superinten-
dente. 

Segundo o represen-
tante do Banco do Brasil na 
Capital paraibana, o ideal é 
que o idoso não vá sacar o 
dinheiro nas primeiras ho-
ras de hoje ou no início do 
prazo porque o aposentado 
deve evitar aglomerações, 
além do próprio contágio 
pelo dinheiro. “O Banco 
do Brasil garante que as 
nossas máquinas vão ter 
dinheiro, vão ser reabaste-
cidas. Não vai faltar dinhei-

ro, ele vai estar lá, a pessoa 
pode ir ao banco sacar de-
pois”, informou.

O superintendente 
aconselha ainda que para 
evitar os saques, uma so-
lução para o idoso seria 
utilizar o cartão que ele já 
possui para ir ao super-
mercado, farmácia ou outro 
estabelecimento e pagar a 
conta usando a função dé-
bito. Basta apresentar o 
cartão e digitar a senha (a 
mesma utilizada para reti-
rar dinheiro nos terminais).

“Pode utilizar o débito 
que não tem custo para essa 
pessoa. Se precisar ir ao 
banco para depois comprar 
remédio, vai à farmácia pega 
o remédio e passa o cartão. 
Ela não vai se expor a riscos 
desnecessários como aglo-
meração e o próprio dinhei-
ro não é recomendado que 
se pegue nele. Com o passar 
dos dias e o movimento dos 
bancos for reduzindo, ele 
finalmente pode fazer o sa-
que presencial, da quantia 
que ele vai precisar”, pon-
tuou. 

Além disso, o atendi-
mento presencial nas agên-
cias pode estar restrito ou 
indisponível, o que pode 
atrapalhar o saque das pes-
soas que não sabem operar 
as máquinas e necessitam 
da ajuda de funcionários.  
Por isso, Adriano Maia ex-
plica que, caso o benefici-
ário saiba usar o terminal, 
ele ainda pode tentar ir. Se 
não souber, melhor não se 
deslocar porque conforme a 
medida de segurança da ins-
tituição, não existirá auxílio 
nos terminais para proteger 
os clientes e colaborado-
res. Neste caso, outra opção 
seria levar uma pessoa de 
confiança para auxiliar na 
operação. 

"Imagina um jovem 
que vai ajudar 50 pessoas 
por dia. Se ele tiver doente, 
pode passar para 50 pesso-
as, inclusive idosos, e é um 
risco muito grande. Por isso, 
a gente recomenda que não 
se faça essa ajuda na máqui-
na porque a gente tem que 
estar muito perto da pessoa 
quando vai ajudar alguém 
no terminal e é muito ruim”, 
completou. 

O gestor defendeu ain-
da que o saque deve ocorrer 
em caso de extrema neces-
sidade e que para isso, não 
precisa ir à agência especi-
ficamente, podendo assim 
utilizar os terminais eletrô-
nicos ou correspondente 
bancário mais próximo, ou 
seja, o dinheiro pode ser 
retirado em qualquer ter-
minal do Banco do Brasil ou 
nos terminais do Banco 24h, 
sem cobrança de tarifa. 

Lembrando que o paga-
mento das aposentadorias e 
pensões será escalonado e 
que o INSS não bloqueará os 
benefícios daqueles que não 
realizarem a Prova de Vida 
nos próximos 120 dias, pois 
o Banco do Brasil irá pagar 
o benefício normalmente. 
Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, as agên-
cias poderão estar fechadas 
ou com horários de atendi-
mento diferenciados.  

Os atendimentos pre-
senciais só serão realiza-
dos em casos de extrema 
necessidade, isto é, que não 
podem ser deixados para 
depois ou não tenham con-
dições de serem soluciona-
dos pelo site bb.com.br e 
outros canais eletrônicos. 
Os clientes podem também 
pagar faturas, consultar li-
mites e realizar outras tran-
sações por meio do whatsa-
pp (61) 4004-0001.

Foram dados prazos para apresentação de documentação para concessão de isenção do IPVA  das placas 3, 4 e 5

Foto: Marcos Russo

IPVA

Sefaz prorroga prazos de 
entrega de documentos

A Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz) pror-
rogou os prazos para apre-
sentação de documentação 
para concessão de isenção 
do IPVA (Imposto sobre 
Propriedade Veicular e Au-
tomotores) das placas 3, 4 
e 5, do exercício de 2020, 
para os contribuintes parai-
banos. Essa medida é válida 
apenas aos cidadãos que so-
licitaram a isenção de IPVA 
de seu veículo até o mês de 
dezembro do ano passado 
nas repartições fiscais do 
Estado (veja o quadro abai-
xo com as novas datas).   

A prorrogação foi pu-
blicada em portaria no 
Diário Oficial Eletrônico 
(DOE-Sefaz), com base nas 
disposições dos Decre-
tos Estaduais nº 40.122 e 
40.136, de 13 e 22 de março 
de 2020, respectivamente, 
que suspendeu o expedien-
te presencial em todas as 

Fonte: Portaria nº 56 de 23 de março de 2020  (DOE-Sefaz)

PLACA
Final 3
Final 4
Final 5

DATA ATUAL
31 de março
30 de abril
29 de maio

NOVA DATA
30 de junho
31 de julho
31 De agosto

PRAZOS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS

unidades de atendimento, 
repartições fiscais, gerên-
cias e postos fiscais da Sefaz 
até o dia 3 de abril de 2020. 

Ela também leva em 
consideração o Estado de 
Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacio-
nal (ESPIN) decretado pelo 
Ministério da Saúde por 
meio da Portaria nº 188, de 
3 de janeiro de 2020, em vir-
tude da disseminação global 
da infecção humana pelo co-
ronavírus (Covid-19). 

Segundo a portaria da 
Sefaz, a placa dos veículos 
com final 3 das pessoas que 

solicitaram isenção do IPVA 
terá prazo agora até o dia 30 
de junho. O prazo anterior 
era 31 de março. Para a pla-
ca com final 4, o prazo foi es-
tendido para o dia 31 de ju-
lho. O prazo anterior era 30 
de abril. Enquanto a placa 
com final 5, as pessoas terão 
agora até o dia 31 de agosto.  

Para usufruir da isen-
ção do IPVA do exercício 
2020, a Sefaz reitera que é 
necessário que o pedido da 
isenção tenha sido proto-
colizado até o dia 31 de de-
zembro de 2019 nas repar-
tições fiscais.

O Governo do Estado 
da Paraíba, por meio da Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES), iniciou ontem as 
inscrições para a seleção 
simplificada de profissio-
nais de saúde. As vagas são 
para os municípios de Ca-
jazeiras, Campina Grande, 
João Pessoa, Mamanguape, 
Patos e Pombal, e visam 
suprir as demandas dos 
hospitais, provenientes da 
pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19). As inscri-
ções podem ser realizadas 
até o dia 27 de março no 
site www.portaldacidada-
nia.pb.gov.br. O contrato 
de trabalho terá valida-
de de 90 (noventa dias) e 
pode ser prorrogado por 
igual período.   

O edital, publicado no 
Diário Oficial desta terça-
feira, prevê 346 vagas para 
médicos, 1.606 para pro-
fissionais da enfermagem, 
336 para Fisioterapeutas, 
10 vagas para o Lacen-PB, 
100 vagas para técnico em 
vigilância em saúde, 50 para 

técnico em análises clínicas 
e 5 vagas para videofonista. 
Algumas destas vagas serão 
destinadas ao Complexo 
regulador estadual para Co-
vid-19. O candidato só po-
derá se inscrever uma vez. 
Constatada mais de uma 
inscrição o candidato será 
excluído do processo.  A re-
muneração varia de um sa-
lário mínimo até R$ 14 mil. 

A Chamada Pública 
será feita de forma regio-
nalizada, na qual o candi-
dato concorrerá apenas à 
vaga da Gerência Regional 
de Saúde para a qual se 
inscreveu. Os plantões se-
rão realizados em 40 ho-
ras semanais e, de acordo 
com o secretário estadual 
de saúde, Geraldo Medei-
ros, as medidas respeitam 
legislação em vigor e pro-
tegem o profissional de 
saúde.

As chamadas serão 
realizadas de forma grada-
tiva, de acordo com a am-
pliação de leitos nas ondas 
de combate ao coronavírus.

Inscrições abertas para 
profissionais de saúde

Cagepa reforça manutenção e faz
novo pedido para uso racional da água

Com os paraibanos em 
casa durante o período de qua-
rentena e medidas de higiene 
sendo reforçadas, o consumo 
de água no Estado cresceu 
acima do normal na última se-
mana. Diante desse quadro, a 
Companhia de Água e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa) apela aos 
seus usuários para que façam o 
uso racional em casa. Segundo 
a companhia, não há risco de 
racionamento ou desabaste-
cimento total na Grande João 
Pessoa, mas a importância da 
água tratada para a higiene 
neste momento de pandemia 
exige medidas de economia.

O presidente da Cagepa, 
Marcus Vinícius Fernandes 
Neves, explicou que o alto con-
sumo tem implicado em inter-
rupções pontuais no abaste-
cimento de água em algumas 
localidades, principalmente na 
Grande João Pessoa. “Temos 
que ponderar o equilíbrio entre 
oferta e demanda. O consumo 
desenfreado pode baixar o ní-
vel dos reservatórios. Mas esta-
mos com 100% de nossas equi-
pes de operação e manutenção 
para monitorar os sistemas de 

abastecimento e consertar ra-
pidamente os vazamentos de 
água. Entendemos que somos 
um serviço essencial neste mo-
mento de pandemia”, afirmou.

O senso coletivo da popu-
lação é imprescindível nesse 
processo, segundo Marcus Vi-
nícius. O presidente alertou so-
bre a necessidade de priorizar 
o uso da água apenas para ativi-
dades essenciais. “Em tempos 
de coronavírus, quando lavar 
as mãos com frequência vira 
recomendação geral, a orienta-
ção é para que a água seja usa-
da prioritariamente para higie-
nização das mãos e em banhos 
rápidos. Além disso, a máquina 
de lavar roupa deve ser aciona-
da só quando estiver cheia. Não 
podemos abusar, agora mais do 
que nunca”, advertiu. 

As equipes de manuten-
ção e operação da Cagepa se-
guem trabalhando com os de-
vidos protocolos de prevenção 
contra a Covid-19, com farda-
mentos e acessórios de traba-
lho devidamente higienizados, 
proteção com luvas e máscaras, 
portando álcool em gel e evi-
tando contato pessoal.

Como EConomIzAr ágUA SEm dESCUIdAr dA lImpEzA?
n Feche bem as torneiras durante o ensaboamento 
das mãos e após o uso. Torneira aberta em 1 minuto 
gasta 3 litros de água;
n Feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz 
a barba;
n Evite banhos demorados. O chuveiro aberto em 15 
minutos gasta 60 litros de água;
n Antes de lavar a louça, remova restos de comida 
dos pratos e das panelas, ensaboe e só abra a tor-
neira para o enxague;
n Evite lavar as calçadas com mangueira. Elas podem 
ser varridas;
n Molhe plantas e jardins ao entardecer ou amanhe-
cer. Isso evita a evaporação rápida da água. Utilize 
regador em vez de mangueira;
n Evite que as crianças brinquem de tomar banho 
com mangueira;
n Fique atento aos vazamentos em pias, chuveiros e 
vasos sanitários;
n Conserte imediatamente os vazamentos, trocando 
as partes danificadas das canalizações. Não faça re-
mendos provisórios.

CAnAIS dE ATEndImEnTo
n Teleatendimento 115
n Redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram)
n Agência virtual (www.cagepa.pb.gov.br)
n App Cagepa, que está disponível para smart-
phones com sistema Android



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de março de 2020

Presidente criticou as medidas de prevenção ao novo coronavírus e pediu a reabertura do comércio e das escolas

Bolsonaro contraria cientistas 
e pede fim do “confinamento”

Em pronunciamento, on-
tem à noite, em rede nacional 
de rádio e televisão, o presiden-
te Jair Bolsonaro pediu a rea-
bertura do comércio, das esco-
las e o fim do que ele chamou 
de “confinamento em massa”. 
Tais medidas foram tomadas 
em conformidade com orien-
tações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) no enfrenta-
mento da pandemia do novo 
coronavírus, que até a noite 
dessa terça-feira contabilizava 
quase 80 mortes e mais de 2,2 
mil casos confirmados.

Em tom de deboche, o 
presidente disse que, pelo 
seu porte de atleta, se fosse 
acometido pela Covid-19, não 
pegaria mais que uma “gri-
pezinha” ou “resfriadinho”. O 
pronunciamento, de pouco 
mais de cinco minutos, reper-
cutiu nas redes sociais e em 
poucos minutos já era o assun-
to mais falado no Twitter, com 

muitas críticas às falas de Jair 
Bolsonaro, o terceiro pronun-
ciamento do presidente sobre 
o tema realizado em menos de 
20 dias.

“Algumas poucas autori-
dades estaduais e municipais 
devem abandonar o conceito 
de terra arrasada, a proibição 
de transportes, o fechamento 
de comércio e o confinamento 
em massa. O que se passa no 
mundo tem mostrado que o 
grupo de risco é o das pessoas 
acima de 60 anos. Então, por 
que fechar escolas?”, questio-
nou o presidente

Em outro momento do 
pronunciamento, Bolsonaro 
comentou: “O vírus chegou. 
Está sendo enfrentado por nós 
e brevemente passará. Nossa 
vida tem que continuar. Os em-
pregos devem ser mantidos. O 
sustento das famílias deve ser 
preservado. Devemos, sim, 
voltar à normalidade”. Em pronunciamento ontem à noite no rádio e na TV, Bolsonaro disse que, se contraísse o coronavírus, não pegaria mais do que uma “gripezinha”

Sindalcool irá disponibilizar para os hospitais 31,4 mil litros de álcool 

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação

Os usuários que estão 
participando da televisita e do 
plantão de notícia familiar do 
Hospital Estadual de Emergên-
cia e Trauma Senador Hum-
berto Lucena, em João Pessoa, 
estão aprovando e apoiando 
os novos métodos de infor-
mação sobre os pacientes. As 
medidas pioneiras foram cria-
das mediante a suspensão de 
todas as visitas aos pacientes 
da unidade de saúde, por tem-
po indeterminado, e seguem a 
determinação do Governo do 
Estado, como parte da estraté-
gia para evitar a propagação do 
novo coronavírus (Covid-19). 

Segundo Rafaela Carva-
lho, chefe do Núcleo de Ações 
Estratégicas, tanto a televisita 

como o plantão de notícia fa-
miliar foram criados para tran-
quilizar os familiares. “Visam 
preservar toda a população, e 
sobretudo nossos pacientes e 
profissionais”, explicou.

O Plantão de Notícias Fa-
miliar funciona 24h, todos os 
dias da semana e feriados. Já 
as televisitas acontecem com 
os médicos intensivistas e clí-
nicos em horários previamente 
determinados e com chamadas 
de videoconferência, ou seja, 
chamada de vídeo a beira lei-
to. “É importante ressaltar que 
através deste telefone 98845-
3516, os familiares terão aces-
so à informação em tempo real 
e poderão tirar todas as suas 
dúvidas”, explicou.

Usuários aprovam as 
televisitas no Trauma

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Depois de Campina Grande

Patos e Cabedelo anunciam 
mudanças nas festas juninas

Depois de Campina 
Grande, os municípios de 
Patos e Cabedelo anuncia-
ram ontem mudanças nos 
festejos juninos por causa 
da crise do coronavírus. Em 
Cabedelo, a Prefeitura Mu-
nicipal decidiu cancelar os 
festejos e reverter os recur-
sos para ações de combate 
à Covid-19. No total, R$ 450 
mil que seriam investidos 
no Arraiá do Litoral serão 

utilizados nas ações sociais 
e de saúde.

Com o cancelamento 
da festa devido à pandemia, 
a gestão pretende concen-
trar os valores em medidas 
de contenção, prevenção 
e cuidados ao Covid-19. 
Entre elas, a aquisição de 
equipamentos para as uni-
dades de saúde e proteção 
aos trabalhadores da área, 
bem como, ações assisten-
ciais voltadas às pessoas 
em situação de rua.

A Prefeitura informou 

ainda que vem adotando 
ações emergenciais para 
evitar o contágio e a dissemi-
nação do coronavírus em Ca-
bedelo, como devolução de 
veículos alugados e o uso dos 
recursos na saúde. Outra me-
dida é a atuação junto à po-
pulação de rua, oferecendo 
refeições diárias. Além disso, 
o Poder Executivo determi-
nou, via decreto, o fechamen-
to do comércio e a suspensão 
das aulas na rede municipal 
e do atendimento presencial 
nas repartições públicas.

Patos
Em Patos, o prefeito inte-

rino, Ivanes Lacerda, por meio 
da assessoria de comunicação 
do município, informou que a 
tradicional festa de São João 
da cidade seria adiada, mas 
não divulgou a nova data. Se-
gundo o prefeito interino, por 
solicitação do sindicato do co-
mércio, da Associação Comer-
cial, da Câmara de Dirigentes 
Lojistas e de outros setores, a 
festa não será cancelada, mas 
apenas adiada, assim como 
em Campina Grande.

O Sebrae tem feito uma 
série de transmissões ao 
vivo, que acontecem diaria-
mente às 11h, em seu perfil 
do Instagram para discutir 
quais os impactos do novo 
coronavírus, o Covid-19, 
nos pequenos negócios. 
Ontem, o perfil convidou a 
presidente da Associação 
Brasileira das Agências de 
Viagens (ABAV), Magda 
Nassar, para conversar so-
bre os impactos que o se-
tor do Turismo está tendo 
frente a esta crise e quais os 
possíveis caminhos de ago-
ra em diante.

Para Magda, é neces-
sário que a os agentes de 
viagens pensem em como 
redesenhar os negócios a 
partir de agora, além de 
destacar a importância de 
o Governo Federal aprovar 
a Medida Provisória vol-
tada para o Turismo, que 
foi apresentada no dia 19 

de março pelo ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, a Paulo Guedes, 
ministro da Economia.

A presidente da ABAV 
pontuou que “os agentes de 
viagens também são gran-
des heróis nessa crise”, de-
vido ao trabalho prestado 
junto aos hóspedes em ho-
téis e tantos outros viajantes 
que estão longe das famílias 
e cidadãos que precisam 
de auxílios quanto as suas 
viagens. Aos que podem, a 
recomendação da Associa-
ção é de que se faça trabalho 
remoto, a partir de home 
office, e que os agentes apro-
veitem o período “de forma 
educacional”, como disse 
Magda, para fazer cursos on-
line, por exemplo.

Atendimentos vir-
tuais e respeitar todos os 
procedimentos de higiene 
e cuidados pessoais reco-
mendados pelos órgãos sa-
nitários, Ministério da Saú-
de e Organização Mundial 
da Saúde (OMS) também 

são algumas das orienta-
ções que a ABAV destina 
aos seus associados e pro-
fissionais da área.

Em um cenário pós
-pandemia do Covid-19, a 
presidente da Associação 
acredita que surgirá uma 
grande demanda reprimida 
e que o período de quaren-
tena fará “com que as via-
gens sejam o primeiro de-
sejo do brasileiro”, que vai 
sentir vontade de “conhecer 
o mundo, compartilhar sua 
vida com outras pessoas e 
tocar outras pessoas”, afir-
mou Magda Nassar durante 
a transmissão ao vivo.

O momento é de que 
“haters e lovers se unam”, 
reforçou Nassar, para mos-
trar a força e a importância 
dos agentes de viagens. 
Para se manter informado 
sobre o setor do Turismo, o 
site do Ministério do Turis-
mo é a principal indicação 
de Magda, além das redes 
sociais da ABAV (@abavna-
cional no Instagram).

Sebrae analisa impactos da 
pandemia sobre o turismo
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Renata Ferreira

Usinas começam a distribuir 
álcool com a rede hospitalar

Teve início ontem a 
força-tarefa montada pelo 
Sindicato da Indústria de 
Fabricação de Álcool no 
Estado da Paraíba (Sindal-
cool) para a entrega de ál-
cool 70% aos hospitais da 
rede pública estadual e enti-
dades ligadas ao Comitê de 
Gestão de Crise Covid-19. 
A primeira dispensação de 
mil litros foi destinada para 
o Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW), 
na capital.

Toda a operação foi 
planejada com todos os re-
quisitos de segurança, por 
conta do produto ser volátil 
e inflamável, e contou com 
a parceria da Superinten-
dência da Polícia Rodoviá-
ria Federal na Paraíba, ao 
disponibilizar uma viatura 
com agentes destinada à es-
colta, desde a dispensação 
do produto, na Agroindus-
trial Tabu, em Caaporã, ao 
destino final no HULW.

Segundo o presidente 
executivo do Sindalcool, Ed-
mundo Barbosa, as embala-
gens foram acondicionadas 

em vasilhames recomenda-
dos pelas autoridades com-
petentes e o rótulo segue 
orientação da Anvisa, com 
informações como a indica-
ção de uso, formulação qua-
litativa, advertências, entre 
outras.

A ação solidária do sin-
dicato é fruto de uma parce-
ria com a Secretaria de Es-
tado da Saúde e envolve as 
seis usinas de cana-de-açú-

car associadas à entidade: 
Usinas Miriri, Giasa, Japun-
gu, Monte Alegre, Tabu e D 
Pádua.

Até o final da ação, se-
rão ofertados 31.460 litros 
de álcool 70%, que deve-
rão ser utilizados confor-
me acordo expresso nas 
orientações do rótulo, para 
a limpeza e assepsia de su-
perfícies, ambulâncias e 
materiais hospitalares.
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Chuvas no Cariri
Cerca de 92 famílias tiveram suas casas atingidas pela força 
das águas no município de São Sebastião do Umbuzeiro, 
Cariri paraibano. Previsão é de mais chuvas. Página 8
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Objetivo é fazer com que resultados saiam em tempo hábil e agilizar tratamento adequado a possíveis casos

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

PB começa a realizar exames 
para diagnóstico de Covid-19

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

A Paraíba iniciou a reali-
zação de exames para diagnós-
tico do novo coronavírus no 
Laboratório Central da Paraí-
ba (Lacen-PB) no começo da 
semana. A medida anunciada 
pelo governador João Azevêdo, 
ontem, irá agilizar o diagnós-
tico da doença em casos sus-
peitos no estado e aumentar 
a efetividade da ação médica 
preventiva. Antes da liberação 
do Lacen-PB, os exames coleta-
dos no estado estavam sendo 
realizados no Instituto Evan-
dro Chagas, no Pará.

Na manhã de ontem, o 
governador informou que 22 
amostras já haviam sido testa-
das. Destas, 21 foram descarta-
das e um caso foi confirmado 
como o terceiro caso no Esta-
do. O Lacen-PB dispõe de kits 
suficientes para testes até o 
mês de abril. 

O Estado, no entanto, rea-
lizou a aquisição de mais testes 
para cobrir toda a população 
que apresentar sintomas da 
específicos da doença. João 
Azevêdo ressaltou ainda a im-
portância em apoiar a saúde 
pública do estado como uma 
maneira de dar uma resposta 
mais rápida para a população.

A diretora técnica do La-

cen, Dalane Loudal, destacou o 
preparo técnico da equipe para 
executar os estudos das amos-
tras. “A nossa equipe fez capaci-
tação no Instituto Evandro Cha-
gas, que é nossa referência e 
estamos habilitados, tanto que 
não precisaremos encaminhar 
amostras para contraprova. 

De agora em diante, vamos in-
corporar esses exames à nossa 
rotina e temos a capacidade de 
realizar até 48 testes por dia”, 
explicou.

Testes
A oferta dos testes, no en-

tanto, não significa que todas as 

pessoas com sintomas gripais 
serão testadas. O Secretário de 
Estado da Saúde, Geraldo Me-
deiros, pediu a conscientização 
da população. 

“Pedimos a conscientiza-
ção das pessoas, pois nem todo 
mundo precisa fazer o exame, 
existem critérios técnicos e 

apenas os pacientes que estão 
internados ou em estado grave 
nos hospitais é que necessitam 
realizá-los. Os demais pacien-
tes que apresentam síndrome 
gripal deverão permanecer 
em casa e permanecer 14 dias 
em isolamento domiciliar, sem 
contato com as pessoas”, orien-

tou o secretário.
Segundo informações do 

professor adjunto da Escola 
Técnica da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), João 
Bezerra, o tempo de análise das 
amostras até a divulgação dos 
resultados no Lacen-PB duram 
entre 48 e 72 horas.

Na manhã da terça-feira, o governador João Azevêdo informou que 22 amostras já haviam sido testadas. Destas, 21 foram descartadas e um caso foi confirmado como o terceiro caso no Estado

Paraíba descarta três mortes com suspeita de contaminação pelo coronavírus
Até o momento, a Pa-

raíba confirmou três casos 
de Covid-19 e já descartou 
100. Entre os casos des-
cartados estão três que 
vieram a óbito e a suspeita 
era de coronavírus: uma 
mulher de 29 anos, outra 
de 34 anos e um homem 
de 67 anos.

A mulher de 34 anos 
era assessora administra-
tiva da Maternidade Frei 
Damião, Quézia Leite Ba-

tista, que estava internada 
em um hospital privado 
em João Pessoa e morreu 
na segunda-feira. Por cau-
sa da suspeita, a SES divul-
gou ontem que iniciou um 
processo de desinfecção 
da Maternidade.

Caso confirmado
O terceiro caso con-

firmado de coronavírus na 
Paraíba, divulgado ontem, 
trata-se de uma mulher, 

de 31 anos, que esteve 
em São Paulo no dia 14 
de março e retornou a 
João Pessoa, onde resi-
de, no dia 16. A mulher 
apresentou sintomas e 
entrou em contato com a 
Secretaria do Estado da 
Saúde (SES) através do 
plantão de dúvidas e, em 
seguida, a coleta foi rea-
lizada. A paciente segue 
em isolamento domiciliar 
e está sendo monitorada 

pela vigilância de saúde 
do município. 

“Ela está bem clinica-
mente e pertence aquele 
grupo de 80% de pessoas 
com sintomas leves e que 
regridem espontaneamen-
te”, informou o secretário 
Geraldo Medeiros.

Com três casos con-
firmados, a Paraíba é o 
estado do Nordeste com 
menos confirmações de 
casos e vem cumprindo 

medidas severas de pre-
venção e combate ao co-
ronavírus com as medidas 
de paralisação de serviços 
e de isolamento domiciliar 
decretado pelo Governo 
do Estado. 61 casos foram 
descartados até o momen-
to. O número de suspeitos, 
no entanto, não será mais 
divulgado como medida 
do Ministério da Saúde.

A SES reforça a reco-
mendação de que as pes-

soas, acima de 60 anos, 
diabéticas, hipertensas, 
enfisematosas, renais crô-
nicas, cirróticas, com cân-
cer, na fase de quimiotera-
pia, portadores de lúpus, 
artrite reumatóide e que 
utilizam corticóides de-
vem permanecer em casa, 
evitando aglomerações. A 
vacina contra a influenza 
está sendo ofertada em 
todo o estado para idosos 
desde segunda-feira.

Pesquisa

Laboratórios da UFPB vão auxiliar no diagnóstico
A Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) vai dis-
ponibilizar dois laboratórios 
para a realização de exames 
de diagnóstico do novo co-
ronavírus no Estado. Serão 
eles: o laboratório de Biolo-

gia Molecular, no Centro de 
Ciências Médicas (CCM) e o 
de Endemias, localizado no 
Centro de Ciências da Saúde 
(CCS). Para isso, a Comissão 
de Enfrentamento ao novo 
coronavírus da instituição 

está recebendo o apoio da 
Secretaria de Estado da Saú-
de e de instituições privadas 
que vão financiar os ajustes 
necessários aos laboratórios.

De acordo com Eduardo 
Sérgio Soares, presidente da 

Comissão de Enfrentamento 
e diretor do CCM, estão sen-
do disponibilizados os luga-
res, os aparelhos e os pro-
fissionais para a realização 
dos testes. Quanto aos labo-
ratórios, “precisamos fazer 
alguns ajustes com relação à 
biosegurança do material a 
ser analisado e o material de 
proteção para os professores 
e técnicos que estão fazendo 
os exames”, afirmou.

A empresa de calçados 
Alpargatas é uma das par-
ceiras da UFPB no enfren-
tamento ao coronavírus. 
Segundo Eduardo Sérgio, a 
empresa contatou a Comis-
são para saber quais as ne-
cessidades e decidiram doar 
100 mil reais para auxiliar 
na execução dos exames de 
diagnóstico. 

Outra empresa que se 

dispôs a apoiar a Comissão 
de Enfrentamento e as ações 
de combate ao coronavírus 
no Estado da Paraíba foi o 
Grupo Holanda, que atua 
como construtora, imobi-
liária e incorporadora. De 
acordo com o presidente da 
Comissão de Enfrentamen-
to ao Coronavírus da UFPB, 
o grupo falou com eles para 
“fazer as reformas neces-
sárias nas salas para que a 
pesquisa possa ser feita, os 
exames possam ser feitos”, 
esclareceu.

Eduardo Sérgio também 
explicou que a ideia para os 
laboratórios é de realizar 
uma média de 60 exames 
diários que teriam os resul-
tados em 24 horas. “Pense 
no quanto poderíamos bene-
ficiar, se já estivéssemos fun-
cionando? Temos cerca de 40 

pessoas internadas, mas um 
número muito maior que tal-
vez precise desse resultado 
para poder definir condutas, 
medicamentos e isolamen-
tos, por exemplo. Daí porque 
estamos tão empenhados em 
possibilitar esses exames”, 
finalizou o presidente da Co-
missão.

A Comissão de Enfren-
tamento ao coronavírus da 
UFPB, criada no dia 12 de 
março, é composta, além de 
Eduardo Sérgio, pelo dire-
tor do Centro de Ciências da 
Saúde, João Euclides; pela 
superintendente do Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley (HULW), Flávia Pimenta; 
o gerente de saúde do HULW, 
Moisés Lima e por Francisco 
Silva e Luciana Simões, infec-
tologistas também do Hospi-
tal Universitário.Integrantes da Comissão de Enfrentamento ao Covid-19 da UFPB que vai gerir ações dos dois laboratórios

Foto: Angélica Lúcio

Foto: Franscisco França
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Homem que espalhou notícias falsas e foi pego pela Civil irá responder por crime previsto na Lei de Contravenção Penal

Polícia investiga e criadores 
de ‘fake news’ serão punidos

Editoração: Lênin BrazEdição: Alexandre Macedo

A Polícia Civil ouviu, na 
manhã de ontem, em João 
Pessoa, as declarações de 
um homem que estava sen-
do investigado por espalhar 
“fake news” sobre casos de 
coronavírus na Paraíba. Ele 
confirmou que praticou o 
delito e se disse arrependi-
do, aconselhando que outras 
pessoas não façam o mesmo 
em hipótese alguma. 

Para se retratar, o ho-
mem gravou outro vídeo di-
zendo que foi influenciado a 
produzir a “fake news” por-
que tinha recebido muitos 
áudios informando que ha-
via várias pessoas morren-
do no Hospital Clementino 
Fraga, que é referência no 
tratamento da doença em 
João Pessoa. No mesmo ins-
tante do recebimento dos 
áudios, segundo a delegada 
Karina Torres, o homem não 
buscou checar as informa-
ções, gravou o vídeo e en-
viou no grupo de WhatsApp 
da igreja que faz parte. A 
partir daí, o vídeo viralizou 
nas redes.

Em suas declarações, o 
homem disse que trabalha 
na área de saúde há 24 anos 
e, ao receber áudios sobre 
a suposta superlotação do 
Clementino Fraga, entrou 
em pânico e resolveu gravar 
o vídeo. “Eu fui levado pelas 

circunstâncias, muito mais 
pelos áudios que recebi do 
que pela situação que es-
tava ocorrendo de fato. Na 
verdade, não existia nada 
de pânico no hospital e es-
tava tudo sob controle no 
Clementino. Eu não chequei 
a informação e fui logo gra-
vando um vídeo. Pelo que 
estou passando agora, não 
aconselho ninguém a fazer 
isso, até porque estamos 
sabendo que isso é crime”, 
alertou.

Mesmo arrependido 
e gravando um vídeo para 
desmentir a fake news, a 
delegada Karina Torres, que 
tomou suas declarações, in-
formou que ele assinou um 
Termo Circunstanciado de 
Ocorrência (TCO) e vai res-
ponder pelo crime previsto 
no Art. 41 da Lei de Contra-
venção Penal (LCP) por pro-
vocar alarme, anunciando 
desastre ou perigo inexis-
tente, ou praticar qualquer 
ato capaz de produzir pâni-
co ou tumulto à população, 
com pena que pode ir de 
prisão simples, de quinze 
dias a seis meses, ou multa. 
“Ele pediu desculpas, estava 
bastante triste, mas ele vai 
responder por isso. O legal é 
que ele admitiu o erro e gra-
vou o vídeo para se retra-
tar”, informou a delegada.

A população pode utilizar 
o aplicativo ‘SOS Cidadão’ para 
indicar às forças de segurança 
os locais onde ainda perma-
necem aglomerações de pes-
soas, mesmo diante da pande-
mia do coronavírus, na região 
metropolitana de João Pessoa. 
O aplicativo de celular é mais 
um meio de denúncia, além 
dos números 190 e 193, tam-
bém disponíveis para atender 
os cidadãos paraibanos. 

De acordo com o coorde-
nador do Centro Integrado de 
Operações (Ciop), coronel PM 
Júlio César de Oliveira, os pon-
tos indicados terão a presença 
da Polícia Militar, Polícia Civil 
e Corpo de Bombeiros Militar, 
a fim de conscientizar sobre 
a necessidade de isolamento 
domiciliar. As ações de pre-
venção por parte dos órgãos 
operativos da Segurança e da 
Defesa Social (Sesds) já vêm 
sendo colocadas em prática, 
do litoral até o sertão do Es-
tado, em diversos municípios, 
desde a noite de sexta-feira 
(20). No aplicativo, a aglome-
ração de pessoas se caracteri-
za como ‘Denúncia – Relação 
com Evento Criminoso’. 

O aplicativo ‘SOS Cidadão’ 
funciona em smartphones e 
tem o objetivo de estender o 
atendimento à população pelo 
Centro Integrado de Opera-
ções (CIOP). O serviço permite 
que as pessoas possam fazer 
chamadas à polícia e bombei-
ros. Segundo o coronel Arnal-
do Sobrinho, coordenador do 
Ciop em João Pessoa, após fa-
zer download, o usuário deve 
realizar um cadastro, que será 
validado pelo Centro Integra-
do, isso com o registro de CPF e 
outros dados pessoais. A partir 
disso, será possível fazer a cha-
mada, informando detalhada-
mente o motivo do registro da 
ocorrência na plataforma. 

Diante da atual situa-
ção de calamidade pública 
decorrente do novo coro-
navírus (Covid-19), o Cor-
po de Bombeiros Militar da 
Paraíba (CBMPB) informa 
que, através de ato, suspen-
deu as etapas do Concurso 
Público para o Curso de 
Formação de Oficiais 2020 
por tempo indeterminado, 
com base no Decreto nº 
40.134, de 20 de março de 
2020, publicado no Diário 
Oficial nº 17.081 de 21 de 
março de 2020.

A Comissão Organiza-
dora recomenda aos can-
didatos que fiquem atentos 
às publicações no site da 
Corporação e no Diário Ofi-
cial para se informarem so-
bre as novas datas para os 
exames que foram adiados.

Aplicativo 
vai auxiliar 
forças de 
segurança

Corpo de 
Bombeiros 
suspende 
concurso

GOE cria grupo para 
tratar das denúncias

Após assinar o TCO, o homem fez um 
apelo à população: “Esse vírus é muito con-
tagioso e as pessoas não estão levando em 
conta que ele é agressivo. Então, peço a vo-
cês que quando receberem umas mensagens 
dessas de áudio não cometam o mesmo erro 
que eu cometi, passar informações sem veri-
ficar a veracidade dos fatos para não serem 
punidos como eu fui. Antes de fazer um vídeo 
ou gravar um áudio, verifique as informações 
para não passar informação errada e não 
deixar a população em pânico”, solicitou.

Segundo a delegada Karina Torres, o 
caso foi o primeiro recebido pelo Grupo de 
Operações Especiais (GOE) de “fake news” 
durante a pandemia de coronavírus. Karina, 
no entanto, reconhece que esta não foi a 
única notícia falsa a circular nas redes e de-
clarou que a Polícia Civil estará investigando 
as denúncias. 

A Polícia Civil alerta para a população 
que provocar pânico, espalhar alerta falso ou 
criar situações de terror entre a população é 
crime. Casos como este estão acontecendo 
em várias partes do país por meio de áudios 
e vídeos postados em redes sociais e pelo 
WhatsApp, mas se configura como crime 
passível de prisão de 15 dias a seis meses.

Além do artigo 41 da Lei de Contravenção 
Penal (LCP), os casos de disseminação de fake 
news também se enquadram no Artigo 268 
do Código Penal Brasileiro (CPB) que trata da 
desobediência da população à determinação 
de autoridades para impedir a propagação 
de doença contagiosa e diz que infringir 
determinação do poder público, destinada a 
impedir introdução ou propagação de doença 
contagiosa também é crime e pode ter pena 
de detenção de um mês a um ano e multa.

Para denunciar a prática de fake news na 
Paraíba basta ligar para o Disque-Denúncia 
da Polícia Civil (197) ou registrar um B.O 
sem sair de casa, pela Delegacia on-line, no 
seguinte endereço: www.delegaciaonline.
pb.gov.br.

De volta ao cárcere

Polícia recaptura foragidos da 
cadeia de São João do Cariri

Em menos de duas ho-
ras, a Polícia Militar da Pa-
raíba recapturou os três pre-
sos que fugiram da Cadeia 
Pública de São João do Cari-
ri, na tarde de segunda-feira 
(23). Eles foram intercepta-
dos em um carro, durante 
cerco montado em uma es-
trada que fica na zona rural 
de cidade de Soledade.

Com os presos, que 
respondem por crimes de 
roubos e furtos, foram recu-
peradas cinco armas de fogo 
que eles levaram da cadeia, 
durante a fuga. O veículo que 
eles estavam também era 

roubado, conforme contou 
o aspirante a oficial Denizar 
Rodrigo, da 4ª Companhia 
do 15º Batalhão.

“Assim que soubemos 
da fuga, começamos a com-
partilhar informações com 
os policiais do 11º Batalhão 
e fechamos todas as rotas 
de fuga possíveis dos pre-
sos. Em uma delas, na zona 
rural de Soledade, con-
seguimos interceptar um 
carro com os três acusados 
dentro, em menos de duas 
horas após o fato. Eles esta-
vam com uma espingarda, 
um revólver e três pistolas, 

armas que foram levadas 
durante a fuga. O carro já 
era o terceiro veículo usa-
do por eles para fugir, com 
o objetivo de não serem 
identificados, pois eles pe-
garam um carro que estava 
estacionado do lado de fora 
da cadeia, abandonaram e 
tomaram uma moto por as-
salto. Depois, abandonaram 
a moto e roubaram esse veí-
culo que eles foram presos”, 
detalhou.

Os apenados foram 
apresentados na delegacia 
de polícia civil, em Espe-
rança.

Foto: Divulgação

Na ação, foram recuperadas cinco armas de fogo que eles levaram da unidade prisional durante a fuga

Nota conjunta de instituições 
alerta sobre isolamento social

O Governo do Estado di-
vulgou ontem nota conjunta 
com o Ministério Público da 
Paraíba, o Ministério Publico 
Federal e o Ministério Público 
do Trabalho alertando a so-
ciedade de que o isolamento 
social é obrigatório, tendo em 
vista a emergência causada 
pela pandemia da Covid-19, e 
que, por isso, as forças policiais 
do Estado estão autorizadas 
a fechar bares, restaurantes e 
outros estabelecimentos que 
insistam em descumprir as 
medidas determinadas.

 De acordo com a nota, os 
donos dos estabelecimentos 
que descumprirem as medi-
das contidas nos decretos go-
vernamentais podem ser pe-
nalizados nos termos da lei. 
A população também é orien-

tada a sair de casa somente 
nos casos de real necessidade, 
evitando aglomerações de 
qualquer tipo. “Se cada um 
fizer a sua parte, a pandemia 

será contida e vencida”, res-
salta a nota.

 
Confira o comunidade 

na íntegra:

Determinação prevê penalizações por descumprimento 
Considerando a emergência causada pela pandemia da 
Covid-19, o Ministério Público da Paraíba, o Ministério Pu-
blico Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Governo 
do Estado alertam a sociedade de que as forças policiais 
do Estado estão autorizadas a fechar bares, restaurantes 
e outros estabelecimentos que insistam em descumprir as 
medidas de isolamento social. 
 Os órgãos comunicam, ainda, que os responsáveis pelos 
estabelecimentos descumpridores da determinação podem 
ser penalizados nos termos da lei.
 Também orientam a população que só saia de casa nos 
casos de real necessidade; não lote supermercados, feiras 
livres e farmácias; evite aglomerações de qualquer tipo; e 
reforce as medidas de higiene.

PM prende homens por porte 
ilegal de armas, no Bessa

A Polícia Militar pren-
deu dois homens em fla-
grante, na última segunda-
feira, por porte ilegal de 
arma de fogo, no bairro do 
Bessa, em João Pessoa. Com 
os suspeitos foram apreen-
didos uma espingarda arte-
sanal calibre 12, um simula-
cro de pistola e uma faca. Na 
ação, também foi recupera-
da uma motocicleta que es-
tava com restrição de roubo 
desde o último dia 19.

Os policiais do Bata-
lhão Especializado de Poli-
ciamento com Motocicletas 
(BEPMotos) relataram que 
estavam realizando rondas 
no bairro, quando se depa-
raram com dois suspeitos 
em uma motocicleta. Na 
tentativa de abordagem, 
eles tentaram fugir e, du-
rante a perseguição, um 
deles apontou uma arma de 
fogo para os policiais que 
revidaram.

Os suspeitos caíram da 
moto, momento em que o 
garupa empreendeu fuga, 
mas foi capturado mais à 
frente por um cabo da Po-
lícia Militar, que estava de 
folga e percebeu a ação. O 
segundo indivíduo, condu-
tor da motocicleta, foi preso 
pela viatura.

Os suspeitos e o mate-
rial apreendido foram enca-
minhados para a Central de 
Flagrantes.
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Iniciativa pretende evitar aglomeração de pessoas que vão receber vacina contra influenza nos ginásios e escolas

Uma nova forma de evi-
tar aglomerações foi adotada 
para ajudar os idosos a se 
vacinarem contra a influenza 
em segurança. Os pontos de 
“drive thru” em João Pessoa 
permitem que essa população 
seja atendida dentro de seus 
próprios veículos. A iniciati-
va começou ontem e vai até o 
próximo dia 3 de abril, das 8h 
às 16h, nos estacionamentos 
dos Shoppings Mangabeira e 
Manaíra, e no Parque da Bica.

Apesar dessa primeira 
fase de vacinação ser desti-
nada a idosos e profissionais 
de saúde, os drives thrus são 
exclusivos para a população 
acima de 60 anos. Para serem 
atendidos, é necessário que 
eles estejam dentro de seus 
carros. Pessoas com motoci-
cleta, a pé ou com bicicletas, 
serão encaminhadas para um 
dos 68 pontos de vacinação 
instalados em ginásios de es-
colas municipais e estaduais 
de João Pessoa, que funcio-
nam de segunda a sexta-feira, 
das 13h às 18h. 

Apenas no ponto de vaci-
nação do Manaíra Shopping, 
mais de mil idosos foram va-
cinados ontem. A coordena-
dora de vacinação do local, 
Naedina Gomes da Silva, ex-
plicou que essa tem sido uma 
das formas mais seguras de se 
vacinar em meio à pandemia 
de coronavírus. “Eles abrem a 
porta do carro, o profissional 
vacina o idoso e assim eles 
seguem. A gente vai passando 
para organizar a fila. Estamos 
com um suporte para vacinar 
toda a população idosa de 
João Pessoa”, disse. 

A coordenadora comen-
tou que muitas pessoas fora 
do grupo prioritário têm 
procurado o ponto para se 
vacinar. No entanto, a pro-
fissional de saúde enfatizou 
que é importante o grupo de 
risco do coronavírus ser va-
cinado primeiro, para evitar 
confusões na hora do diag-
nóstico, já que os sintomas 
da H1N1 são parecidos com 

a Covid-19. “Estamos em um 
período sazonal. O Ministério 
da Saúde antecipou a vacina 
justamente para a gente pre-
venir a população do risco da 
H1N1. Não é vacina contra o 
coronavírus, é o H1N1, esta-
mos prevenindo justamente 
para que as pessoas não se 
confundam, porque os sin-
tomas são parecidos. E para 
proteger os idosos, que são os 
mais vulneráveis”. 

A aposentada de 72 anos, 
Carmelita Lucena, está levan-
do a sério os cuidados contra 
o novo coronavírus. Em qua-
rentena, a idosa saiu ontem 
apenas para se vacinar contra 
a influenza e da forma mais 
segura que encontrou, dentro 
do seu carro. “Eu acho que foi 
a melhor coisa que inventa-
ram foi a vacina assim para 
idosos. Nesse período aí é que 
a gente tem que se vacinar 
mesmo. Eu nem estou saindo 
de casa. Saí hoje com a minha 
neta para tomar a vacina, mas 
já estou voltando para casa”, 
contou. 

Denúncia 
Pelas redes sociais, pes-

soas fizeram a denúncia de 
que o ponto de vacinação do 
Mangabeira Shopping havia 
fechado antes do horário di-
vulgado. O coordenador de 
Imunização do Município, 
Fernando Virgolino, explicou 
que os portões do shopping 
foram fechados meia hora 
antes devido à grande quanti-
dade de pessoas na fila, ainda 
do lado de dentro do estacio-
namento. Ele ressaltou que 
os profissionais de saúde es-
tavam trabalhando sem pau-
sa para o almoço, por isso a 
preocupação de mantê-los 
apenas até às 16h. “Todas as 
pessoas que estavam na fila 
foram atendidos, os que che-
garam depois que nós dispen-
samos. Mas os profissionais 
ficaram até às 16h vacinando 
os que já estavam do lado de 
dentro. Pedimos que a popu-
lação chegue com antecedên-
cia porque a quantidade de 
pessoas nas filas está grande”, 
comentou.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Três pontos de ‘drive thru’ 
atendem população idosa
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Acamados podem receber vacina em casa
Cerca de 580 usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS) 
em João Pessoa, que estão 
acamados, poderão receber a 
vacina contra influenza em suas 
casas, através do Serviço de 
Atenção Domiciliar (SAD). Os 
idosos que estão fora dessa co-
bertura poderão ser atendidos a 
partir da próxima semana, com 
agendamento prévio em suas 
Unidades de Saúde da Família 
(USF) ou através do telefone do 
SAD: 3214-7149. 

Fases da campanha
A primeira fase da cam-

panha, que atende a idosos e 
profissionais de saúde, vai até 
o dia 03 de abril. Logo depois, 

será a vez dos outros grupos 
prioritários: crianças (de seis 
meses até cinco anos, 11 meses 
e 29 dias), gestantes, puérperas 
e indígenas. Também serão va-
cinados os seguintes públicos: 
pessoas com doenças crônicas, 
professores, funcionários do 
sistema prisional, população 
privada de liberdade, jovens 
de 12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas, profissionais 
das forças de segurança e sal-
vamento e adultos de 55 a 59 
anos de idade. Este ano, o Dia 
D da Campanha acontecerá em 
9 de maio. 

Vacinas canceladas
O Ministério da Saúde sus-

pendeu a oferta de vacinas de 
rotina nos serviços de saúde do 
último dia 23 de março a 15 de 
abril. A única vacina disponível 
nos serviços de saúde será para 
influenza. Essa decisão não 
abrange as clínicas particulares 
de vacinação. 

De acordo com a coordena-
dora Estadual de Imunizações, 
Isiane Queiroga, a decisão foi 
tomada para evitar aglomera-
ções nas unidades de saúde, 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus. Ela enfatizou a 
atenção maior, nesse momento, 
com o grupo de risco do Co-
vid-19. “Os idosos são os mais 
vulneráveis e esse é o momento 
de vacinação deles”, disse. 

Efeito Covid-19

Diminui o número de acidentes e de feridos 

O número de acidentes 
e de feridos nas rodovias fe-
derais que cortam a Paraíba 
caíram após o isolamento 
social da população, em ra-
zão do coronavírus. Segun-
do a superintendente subs-
tituta da Polícia Rodoviária 
Federal na Paraíba, Keilla 
Melo, na segunda-feira pas-
sada foram registrados 23 
acidentes, 24 feridos e dois 
óbitos.“Esses dados compa-
rados com a segunda-feira 
(16), quando registramos 
35 acidentes, uma morte e 
50 feridos, constatam uma 
redução no número de fe-
ridos e também uma queda 
significativa no número de 
acidentes”.

Keilla fez um alerta so-

bre os acidentes que dimi-
nuíram em razão da redução 
de veículos nas estradas, mas 
em compensação eles conti-
nuam ocorrendo por causa 
da imprudência dos moto-
ristas. “Com as rodovias mais 
livres, os motoristas estão 
acelerando mais seus veícu-
los, desrespeitando as leis 
do trânsito e por este moti-
vo, acabam se acidentando, 
principalmente em curvas 
fechadas”, disse Keilla com-
plementando que os aciden-
tes ainda são considerados 
altos por causa da imprudên-
cia dos motoristas que estão 
sempre excedendo a veloci-
dade permitida nas rodovias.

Trauma
Também houve uma re-

dução no que diz respeito ao 
atendimento a acidentados 

no trânsito dos municípios 
de João Pessoa e Campina 
Grande nos Hospitais de 
Trauma das duas cidades 
após o isolamento social da 
população provocado pela 
pandemia do coronavírus. 

No Hospital de Trauma 
de João Pessoa houve uma re-
dução de 21,78% no número 
de atendimentos referentes 
a pessoas vítimas do trânsito 
se comparado entre a sema-
na que compreende de 10 a 
16 de março com a semana 
de 16 a 23 deste mês. 

Já no Hospital de Trau-
ma de Campina Grande, se 
comparado o fim de sema-
na, 14 a 15 de março, com o 
fim de semana 21 a 22 deste 
mês, diminuiu em 38,31% o 
número de atendimentos no 
hospital no que diz respeito 
a acidentes de trânsito. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Nº DE aTENDimENTos No 
HospiTal DE Trauma DE Jp
n 10 a 16/03= 179
n 16 a 23/03= 140
Nº DE aTENDimENTos No 
HospiTal DE Trauma DE CG
n 14 a 15/03= 415
n 21 a 22/03= 256

De acordo com PRF, isolamento social fez com que houvesse redução no número de acidentes nas estradas

Os pontos foram montados no Parque da Bica, além dos shoppings Mangabeira e Manaíra; funcionamento será até dia 3 de abril, das 13h às 16h

Fotos: Roberto Guedes
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Rompimento de cinco açudes localizados na região provocou estragos e prejuízos a pelo menos 280 famílias

Cerca de 92 famílias 
tiveram suas casas atingi-
das pela força das águas 
no município de São Se-
bastião do Umbuzeiro, ca-
riri paraibano. As chuvas 
dos últimos dias provoca-
ram o rompimento de cin-
co açudes, que invadiram a 
cidade causando estragos. 
Pelo menos 280 pessoas 
perderam móveis, objetos 
e tiveram as casas inun-
dadas. Em alguns imóveis 
a água atingiu um metro e 
meio de altura.

Segundo informou 
o prefeito da cidade, 
Adriano Wolff (Demo-
cratas), apesar do susto 
não houve mortos ou fe-
ridos. “Uma verdadeira 
tragédia. Há pelo menos 
20 dias vem chovendo no 
município e na madruga-
da do domingo, um dos 
açudes rompeu e a água 
seguiu para outros qua-
tro, que já estavam cheios 
e não suportaram o exces-
so”, detalhou. 

O município, que es-
tava às vésperas de um 
colapso hídrico, agora so-
fre as consequências da 
inundação. “A barragem 
de Santo Antônio, que 
nos abastece estava com 
4% da capacidade, agora 
chegou a 94%”, explica o 
prefeito. Desde o início do 
ano choveu 567,1 mm no 
município, a média anual 
é de 624,9 mm, segundo 
projeção da Agência Exe-
cutiva de Gestão de Águas 
(Aesa).

As famílias mais 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Chuvas inundam casas em 
São Sebastião do Umbuzeiro 
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comprometidas estão na 
casa de parentes, já que a 
ameaça de disseminação 
da Covid-19 exige cuida-
dos. “Até se pensou em en-
caminhar essas pessoas 
para um ginásio ou algum 
espaço do tipo, mas en-
tendemos que em tempos 
de pandemia isso seria 
muito arriscado”, conta o 
prefeito. A prefeitura in-
formou que pedirá ajuda 
ao Governo do Estado. 
“Somos um município de 
3.500 habitantes que vive 
basicamente da agricul-
tura. Estamos fornecendo 
cestas básicas e produtos 
de limpeza e pessoas da 
cidade e de municípios 
vizinhos também estão 
ajudando”.

Aesa fecha comportas da barragem de Poções 
Na cidade Monteiro, a 36 km de 

São Sebastião do Umbuzeiro, onde a 
média anual é de 651,5 mm, já cho-
veu 511,8 mm desde o início do ano. 
Só em março foram quase 300 mm, 
segundo dados do Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), mas as 
águas não causaram transtornos. O 
açude de Pocinhos, que há 16 anos 
não sangrava, está cheio, segundo 
informou o secretário de comunica-
ção da cidade, Fred Menezes. 

Na tarde da última terça feira, 
23, uma das comportas da barragem 
do açude de Poções foi fechada pela 
Aesa e na tarde de ontem aconteceu 
o mesmo com a segunda comporta. 

A intenção, segundo esclareceu o 
secretário de comunicação do mu-
nicípio, é garantir segurança hídrica 
não só para Monteiro mas para toda 
a região. O açude de Poções tem 
capacidade para quase 30 milhões 
de metros cúbicos de água e hoje 
está com cerca de 20% dessa capa-
cidade. “Quando passa desse nível 
a água segue seu curso. E como os 
municípios vizinhos também estão 
abastecidos, vamos segurar essa 
água para garantir o abastecimento 
futuro”, explicou Fred.

A região do cariri é caracterizada 
pela baixa ocorrência de chuvas com 
longos períodos de estiagem. .

Mais chuvas
Segundo a Agência Executi-

va de Gestão de Águas (Aesa) o 
tempo para esta quarta-feira (25), 
prevê sol entre nuvens com ocor-
rência de pancadas de chuva en-
tre tarde e noite. Até sábado, 28, 
quando haverá sol com nuvens 
e possíveis pancadas de chuva, 
o tempo permanece encoberto. 
As temperaturas variam entre 
22° e 35°. Previsão semelhante 
ao município de Monteiro, que 
terá tempo encoberto e possíveis 
pancadas de chuva também no 
sábado, com temperaturas varian-
do entre 21° e 32°.

Apesar do impacto ocorrido pelo rompimento em cadeia dos reservatórios de água, o desastre não deixou mortos nem feridos e as pessoas atingidas estão sendo abrigadas em casas de familiares

Os efeitos do isola-
mento social, recomen-
dado pelo Ministério da 
Saúde a fim de evitar 

possíveis infecções pelo 
novo coronavírus estão 
sendo sentidos pelas 
mais diversas camadas 
de profissionais do mer-
cado de trabalho. Os mo-
toristas alternativos e 

aqueles que trabalham a 
partir de aplicativos são 
afetados com a diminui-
ção das corridas e devem 
seguir as recomendações 
do Sindicato dos Moto-
ristas da Paraíba.

Juciê Antônio de 
Aquino trabalha há mais 
de dois anos como mo-
torista pelo aplicativo 
da Uber. Ele conta que 
os prejuízos estão sur-
gindo, pois o número de 

Motoristas de aplicativos reclamam de prejuízos 
Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

corridas diárias está di-
minuindo e ele depende 
deste trabalho para se 
sustentar. Para manter a 
dinâmica de viagens, ele 
explica que está higieni-
zando o carro diariamen-
te, apesar da dificuldade 
de encontrar álcool em 
gel nos estabelecimen-
tos. E que também ado-
tou a ventilação natural, 
evitando usar o ar-condi-
cionado.

A empresa Uber está 
disponibilizando algu-
mas ações a fim de ajudar 
o motorista afiliado du-
rante o período emergen-
cial do novo coronavírus. 
No site da empresa estão 
dispostas medidas como: 
assistência financeira du-
rante 14 dias, no caso dos 
motoristas ou entregado-
res da Uber Eats diagnos-
ticados com o Covid-19; 
recursos para auxiliar 
na limpeza dos veículos 
e opções para entrega de 
pedidos, no caso do ser-
viço de delivery.

O procurador do Mi-
nistério Público do Tra-
balho (MPT) da Paraíba, 
Eduardo Varandas está 
como interventor na re-
presentação do Sindicato 

dos Motoristas do Esta-
do. Segundo ele, a fisca-
lização dos motoristas 
alternativos é mais difí-
cil, pois é uma atividade 
não-regulamentada. “Na 
verdade, eles são profis-
sionais autônomos. Ao 
contrário do que a gente 
está determinando para 
as empresas de ônibus, 
de redução da frota em 
30%; os alternativos tra-
balham de forma indivi-
dual. Então é muito difícil 
você fiscalizar essa ativi-
dade, pois ocorre à mar-
gem da regulamentação 
profissional”, disse ele.

A recomendação do 
procurador para esses 
profissionais segue a 
orientação dos órgãos sa-
nitários do Estado. “Pri-
meiro, no caso de condu-
tores, que eles utilizem 
as máscaras de EPI e que 
eles higienizem os auto-
móveis com álcool a 70% 
ou com água sanitária. 
Evitem o contato direto 
com os passageiros, para 
garantir certa segurança 
e não utilizem ar-condi-
cionado, deixando que 
haja ventilação natural 
nos veículos”, concluiu 
Eduardo Varandas. Com o intuito de auxiliar os motoristas do aplicativo, a empresa Uber está disponibilizando ações destinadas aos seus afiliados durante o período emergencial 

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação



Single em maio
Cantor e compositor paraibano Adeildo Vieira conta sobre os 
seus projetos para este ano, a exemplo da canção ‘O presente’, 
que será lançada virtualmente em maio. Página  11
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Inspirado em música de Raul Seixas, autor paraibano publica 15 contos em ‘Cercas que Separam Quintais’

Henrique Magalhães lança o 
seu primeiro livro de memórias

Inspirado na música 
‘Ouro de Tolo’, autoria do 
cantor e compositor baiano 
Raul Seixas (1945-1989), 
que a gravou em 1973, no 
seu primeiro álbum solo, 
Krig-ha, Bandolo!, o livro 
digital intitulado Cercas que 
Separam Quintais está sen-
do lançado pelo quadrinista 
(criador da personagem Ma-
ria) e professor universitá-
rio Henrique Magalhães.

A obra é a primeira no 
gênero de ficção do escri-
tor, publicada pela editora 
Marca de Fantasia como 
parte de uma atividade da 
associação que leva o nome 
da editora independente 
e do Núcleo de Artes e Mí-
dias Digitais (Namid), do 
Programa de Pós-Gradu-
ação em Comunicação da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). A antolo-
gia reúne 15 contos, todos 
com cunho de memórias do 
próprio autor em tom re-
flexivo, no qual relata a sua 
infância, além do cotidiano 
nas cidades de João Pessoa 
e Cruz do Espírito Santo, na 
década de 1960 e início dos 
anos 1970. Sobretudo, os 
textos foram escritos para 
sua mãe, dona Maria Darcy 
Paiva de Magalhães, a partir 
de 2014, quando ela desco-
briu um câncer.

“A música de Raul Sei-
xas marcou minha transição 
da infância para a juventu-
de e foi impulsionadora de 
minha tomada de consciên-
cia. Ela diz muito daquele 
momento do país, mas não 
se refere a nada de hoje, 
ainda que se possa fazer 
um paralelo pelo retroces-
so que estamos vivendo”, 
confessou o escritor para 
o Jornal A União, ao justifi-
car a inspiração na música 
‘Ouro de Tolo’, do Maluco 
Beleza. “Mas o livro se con-
centra na década de 1960 e 
os primeiros anos de 1970. 
Trata de minha infância, a 
relação com a família e a 
vizinhança, com pinceladas 
do contexto político e so-
cial. Retrata ainda aspectos 
do desenvolvimento urba-
no da cidade, que ainda não 
passava de uma província”, 
disse ele, acrescentando 
que a obra foi feita em pe-
quena tiragem impressa, 
apenas para distribuir com 
os mais próximos. 

Henrique Magalhães co-
mentou que não foi levado 
pelo saudosismo para escre-
ver a antologia, cuja foto – en-
tre várias outras – que ilustra 
a capa é a beira do rio Palha-
no, no município de mesmo 
nome, no Estado do Ceará, 
que ele mesmo registrou. “O 
objetivo da obra é para fazer 
um resgate e uma reflexão 
sobre o modo de vida das dé-
cadas enfocadas. Não há ne-
nhum sentimento de perda, 
de lamento, de falta, mas o 
olhar de um garoto sobre seu 
entorno e também sobre as 
questões existenciais que lhe 
assombravam. Objetivamen-

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

te, o livro de 98 páginas foi 
feito em capítulos, em contos 
que foram escritos com a in-
tenção de diálogo com minha 
mãe, que sofria de uma doen-
ça terminal. Por um período, 
o objetivo foi plenamente al-
cançado e o processo ganhou 
autonomia até se tornar um 
livro”, disse.

Laços estreitados
“Cercas que Separam 

Quintais contém contos cur-
tos dedicados a temas espe-
cíficos, como as festas popu-
lares, as características da 
rua e do bairro, os passeios 
dominicais, os piqueniques 
na deserta praia do Cabo 
Branco, às viagens ao inte-
rior, a vida rural em Cruz do 
Espírito Santo, a força e as 
contradições das relações 

familiares”, enumera Maga-
lhães. “Usei apenas fotogra-
fias para ilustrá-los, buscan-
do elementos da natureza 
para representá-los ou ou-
tras figuras simbólicas”.

Na Apresentação do li-
vro, Henrique Magalhães 
relata que, em 2014, a des-
coberta de um câncer da sua 
mãe mudou completamente 
a sua rotina. “Passei a me 
dedicar assiduamente a ela, 
fazendo-lhe companhia e 
dando-lhe a assistência que 
fosse necessária. Minha mãe 
era uma leitora voraz e gos-
tava muito de conversar so-
bre as histórias que lia, bem 
como as de sua própria vida. 
A doença fez com que estrei-
tássemos os laços, movidos 
pelo diálogo que passou a 
ser nossa constante. Com o 

avanço da doença e a perda 
de concentração, a leitu-
ra tornou-se um sacrifício, 
quando não impraticável. 
Procurei nas livrarias obras 
dirigidas à terceira idade, 
que tivessem letras grandes, 
parágrafos curtos, breves 
histórias que pudessem ser 
lidas de um fôlego só, mas 
não havia nada do tipo. Sua 
memória fraca e a vista can-
sada não permitiam a leitu-
ra dos romances que se edi-
tam no mercado”.

Por causa dessas limi-
tações da sua mãe, o pa-
raibano resolveu, então, 
escrever contos seguindo 
as propriedades que acha-
va que se adequavam a sua 
necessidade. “O propósito 
era manter o contato com 
ela, que se mostrava cada 

vez mais ausente, estimu-
lar sua memória e dar um 
pouco de motivação para 
o pouco que lhe sobrava 
de vida”, apontou. “Os pri-
meiros contos cumpriram 
a intenção de estabelecer 
o diálogo. Minha mãe de-
leitava-se com as histórias, 
que considerava fidedignas 
à realidade, ainda que, para 
mim, fossem absolutamente 
parciais. Os últimos contos 
já não contaram mais com 
sua atenção, a doença não 
lhe deixava mais que em um 
estado quase vegetativo, 
um corpo presente e uma 
alma que se evadira”.

Embora seja seu primei-
ro livro de ficção que lança 
com base nas suas memó-
rias, Henrique Magalhães 
observou que a obra con-

tém “impressões particula-
res sobre a realidade, o que 
pode ser considerado como 
ficção”, justificou. “Contudo, 
não deixa de ser documen-
tal, por retratar um estilo de 
vida urbana e rural que tem 
se perdido com a transfor-
mação das cidades”.

O autor informou ainda 
que a obra está disponível 
apenas no formato digital 
e pode ser baixada gratui-
tamente no sítio da editora, 
ou diretamente no endereço: 
www.marcadefantasia.com/
livros/tertulia/cercasequin-
tais/cercasequintais.pdf.

Magalhães disse não ter 
previsão para outro projeto 
do tipo. “A realização desse 
livro é um momento único 
em minha trajetória artísti-
co-literária”, confessou.

Editora independente paraibana já produziu 150 obras digitais
“Proporcionar a propaga-

ção de conhecimento”. Esse é 
o intuito da Marca de Fantasia, 
uma editora independente que 
tem relação com o Mestrado 
em Comunicação da Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB) 
e existe desde1975.

“Nosso propósito é a difu-
são de quadrinhos autorais e de 
trabalhos realizados na Acade-
mia, sem fins lucrativos”, disse 
o editor Henrique Magalhães. 
“Até hoje já lançamos 150 pu-
blicações digitais em paralelo às 
edições impressas”.

De acordo com o paraiba-
no, o primeiro e-book foi Dis-
curso, Poder e Subjetivação: 
Uma discussão foucaultiana, 
escrito por José Domingos, lan-
çado através da Série Veredas, 
em 2009.

“Nosso objetivo, hoje, é 
priorizar as edições digitais para 
facilitar a expansão e compar-
tilhamento das obras”, afirmou 
Henrique Magalhães.

Através do QR Code acima, 
acesse o site da editora 

Marca de fantasia
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‘Discurso, Poder e Subjetivação’ foi o 
primeiro e-book da editora
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Textos têm cunho de memórias, em 
tom reflexivo, nos quais relata a sua 
infância e o cotidiano em João Pessoa 
e Cruz do Espírito Santo, entre os anos 
de 1960 e início dos 1970
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Depois de tantas agressões à natureza, de des-
temperos políticos e ações impensadas do homem 
em geral e de seus governantes, é natural que o 
mundo tenha entrado em parafuso, em desalinho, 
em desequilíbrio total.

O novo coronavírus está aí pra provar que com 
a natureza não se brinca. E se insistirmos em agre-
di-la, ela nos dará um amargo troco. É o que esta-
mos assistindo agora, trancados em nossas casas, 
ao redor do mundo. Ele não escolheu alvos, nem ví-
timas, saiu às tontas, atacando tudo e todos.

Sim, estamos isolados em nossas casas. Somos 
suficientemente felizardos de termos um teto sobre 
nossas cabeças. Toda noite, quando deito a cabeça 
no travesseiro, lembro daqueles que não têm uma 
casa, uma cama, um travesseiro, que os acolha, que 
os proteja da chuva, do frio, do sol do calor. E agrade-
ço por ter tudo isso. Além de ter o que comer, de ter 
água para lavar as mãos e tomar banho. Estou vendo 
que nas comunidades cariocas, muitos não tem água 
nem sabão nem para lavar as roupas, nem as mãos. 
Além do fato de morarem amontoados em cubículos 
minúsculos. Isto acontece nas maiores cidades do 
país, aquelas que se ufanam de serem as mais ricas 
e poderosas. E não só aqui no Brasil. Nova Iorque 
foi uma das cidades mais atingidas do planeta.E eu 
me regozijo por dispor de tudo isso. Em tempos nor-
mais, a gente pouco se dá conta dos privilégios que 
tem, privilégios que deveriam ser de todos, que nem 
são privilégios.

Mas, em meio a tudo isso, chega-me um sambi-
nha ‘O samba da quarentena’, pela internet, no qual 
vários jovens cantam e batucam celebrando a vida, 
apesar do vírus que nos ronda e ameaça:

“Cada um na sua, todo mundo ensimesmado, 
cada um no seu quadrado, mas o samba continua... 
para que toda pessoatenha um jeito de manter o seu 
direito de encher sua panela... cada um na sua e o 
samba continua...” (Uma composição de Luisa Toller, 
Gustavo de Medeiros e Henrique Cartaxo).

Numa hora dessas poderia aflorar o desespero, 
o medo, a violência e temo que tudo isso ainda pode 
aflorar se o isolamento demorar muito. E temo tam-
bém os saques, os assaltos a casas, principalmente 
aquelas onde idosos moram sós. Mas ainda temos 
um estoque de amor e solidariedade para desfrutar-
mos. Tenho recebido manifestações de solidarieda-
de de vizinhos e amigos (próximos e distantes) que 
enviam mensagens, oferecem ajuda, enfim, fazem 
com quenão me sinta totalmente só e abandonada. 
Vimos pela televisão belas e poéticas manifestações 
de solidariedade na Itália, e não só na Itália, quan-
do pessoas se postam nas janelas, nas varandas de 
seus apartamentos e cantam, ou tocam seus instru-
mentos para seus vizinhos, para a rua. Uma bela e 
solidária maneira de quebrar o som do silêncio e da 
solidão. Tenho até medo que a moda chegue aqui, De 
repente, ao invés de Vivaldi, podemos ter uma sinfo-
nia dissonante de músicas horrorosas, como as cho-
rosas baladas sertanejas, as sofrências, e outras que 
igualmente abomino. É melhor o silêncio mesmo, ou 
cada qual ouvindo as músicas de sua própria esco-
lha, cada um dentro do seu quadrado. Silêncioque-
brado apenas pelos carros e motos que rolam pela 
rua, e as vozes dos vizinhos e dos animais.

Esta pandemia também serviu para que gover-
nantes saíssem de suas bolhas protegidas e pensas-
sem um pouco nos seus compatriotas, seus gover-
nados menos favorecidos. Houve aprovação de leis 
estapafúrdias e movimentos de retrocesso, para 
depois voltarem atrás, depois de ouvirem o clamor 
das ruas, as vozes do bom senso. Claro que o pensa-
mento estava mais voltado para as urnas, do que na 
direção das necessidades dos menos afortunados. 
Mas, ainda assim, tem prevalecido o bom senso, ape-
sar das escapadas aqui e ali. Nessas horas, penso nos 
meus mortos, que foram embora sem terem de pas-
sar por isso que estamos passando. De certo modo, 
que felizardos!

Aqui fica minha mensagem de solidariedade 
para com todos os meus amigos e conhecidos, e os 
desconhecidos também, os de longe e os de perto. 
Cuidem-se, protejam-se e depois vamos nos encon-
trar para cantar, bailar, festejar a vida... que, com 
certeza continuará, bela e soberana.

Amém!

Você já deve estar sabendo de uma iniciativa cultural que co-
meçou no último sábado (21), da Paraíba para o mundo, certo? O 
#EuFicoEmCasaPB, inclusive, foi tema de uma matéria da colega 
jornalista (e grande amiga) Cairé Andrade, que continua a cober-
tura diária neste caderno! É que o webfestival também é tema da 
minha coluna desta quarta-feira, mas vou procurar noticiar e nar-
rar da perspectiva de alguém que está dentro do “muído” todo. 

Quando entrei no projeto, cheguei como muita gente: a 
convite de outros amigos que fazem parte do âmbito cultural. 
Já era quarta-feira e tínhamos mais de 50 pessoas no grupo. 
De forma colaborativa e orgânica, cada um foi ajudando como 
podia, fosse com ideias, mão de obra ou divulgação. Todo o 
movimento começou e, surpreendentemente, nos unimos para 
fazer um evento sem nos encontrarmos pessoalmente, traba-
lhando com pessoas já conhecidas e gente que nunca vimos 
pessoalmente. Deu certo! Está dando. 

Mas e aí, como as coisas foram e estão sendo feitas? 
Usamos a riqueza que é a Internet. Cada artista atende uma vi-
deochamada comandada por uma mestre de cerimônias e essa 
ligação é transmitida ao vivo pro mundo inteiro. Podemos dizer 
que já nos dois primeiros dias de festival, fomos vistos mais de 
6 mil vezes só no YouTube.  

Temos vários grupos: um da comissão, outro da comuni-
cação, outros com os artistas separados por dia de apresenta-
ção e um grupo enorme com gente interessada em participar 
da uma próxima edição (ao que tudo indica, teremos!). Marca-
mos “passagem de som” virtual, testamos as ligações quando 
conseguimos e é isso. Estando em casa, tudo flui organica-
mente. O ambiente traz aconchego e lembra ao público que 
estamos juntos, ainda que longe. Tudo ocorre como pensa-
mos? Não. E tudo bem, também. Criamos, acima de tudo, uma 

rede de solidariedade e empatia e sabemos que todos estão 
tentando fazer o seu melhor. 

Fico com um olho na transmissão e outro nos grupos e nos 
chats. A resposta é incrível. Dos artistas emocionados, do público 
emocionado, de gente querendo ajudar e de plateia conhecendo 
artistas que não sabiam que existiam. Tivemos pessoas do Brasil 
inteiro e até de Portugal nos assistindo. E isso é só o começo! 

O movimento Eu Fico Em Casa vem como ajuda financeira 
para quem vive de arte e precisa sobreviver nesse momento de 
pandemia, com as casas cultura e público parados. Mas, além dis-
so, é um movimento de conscientização sobre a importância do 
distanciamento social e físico nesse momento. É um movimento 
que tem nos ajudado mentalmente, apesar de envolver perren-
gues e estresses normais na produção cultural, quando somos 
proativos e envolvidos numa causa importante. É um projeto que 
é feito na raça, mas rico quando o público tem a chance de consu-
mir arte de forma democrática, sem sair de casa. 

Acredito fortemente que 
estamos vivendo um momento 
histórico em nosso estado. Um 
movimento cultural que já está 
presente em nossos registros. 
Juntamos nova e velha guarda, 
atores e atrizes, projetos instru-
mentais, gêneros musicais distin-
tos, todos por uma causa maior. 
À distância e pela distância, pre-
zando pelos seus e pelos nossos. 
Nos acompanhe nas redes sociais 
apontando seu leitor de QR Code 
para a imagem ao lado. 

Por dentro do #EuFicoEmCasaPB

Os Idos de Março

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

VitóriaGi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

No Youtube

Apresentações vão permanecer na web

Nesta quarta-feira, mais 
uma noite cultural pode ser 
conferida pela tela do pró-
prio computador ou celular, 
através do Instagram Face-
book ou YouTube do Festi-
val Eu Fico em Casa PB. Em 
transmissão entre 18h e 21h, 
a programação conta com 56 
nomes e sete dias de evento 
virtual. A iniciativa partiu de 
uma maneira de trazer visibi-
lidade aos artistas paraibanos 
que estão impossibilitados 
de se apresentar presencial-
mente por recomendação de 
prevenir a disseminação do 
novo coronavírus. 

Após a transmissão de 
cada apresentação, os vídeos 
estarão sendo armazenados 
no canal oficial do YouTube 
para serem vistos ou revistos 
futuramente. O movimento, 
que tem ganhado cada vez 
mais força, possibilita a reali-
zação de projetos como frutos 
deste movimento inicial.

A divulgação das trans-
missões está sendo feita atra-
vés das páginas oficiais nas 
mídias digitais de cada artista 
e existem comissões de vo-
luntários para promover a di-
vulgação e organizar cada um 
dos setores. “Esta foi a forma 
que a gente viu de se unir por 
uma causa”, conta Dina Faria, 
a idealizadora do evento, que 
já acontece em Portugal. 

Como parte da progra-
mação, Dina fez a leitura de 
um texto no último domingo. 
“Fomos um dos primeiros se-
tores da economia a ser pre-
judicados, precisamos clamar 
por todos e fazemos juntos 
uma caminhada que dignifi-
que os trabalhadores”.

Toninho Borbo, que se 
apresenta hoje, às 20h30, 
fará um show com músicas 
novas no repertório. “Have-
rá também outras que estão 
nos CDs Para Fins de Merca-
do e Biplano. Será mais inti-
mista porque farei voz e vio-
lão, que se assemelha com a 
execução na qual as músicas 
foram compostas”.

Toninho conta que está 
acompanhando o festival e diz 
ser uma iniciativa importante. 

“Ela ajuda no impacto causa-
do pela pandemia. Estamos 
vendo as consequências deste 
acontecimento e eu fico mais 
aliviado de poder presenciar 
os artistas e produtores que 
deram as mãos no intuito de 
amenizar esse peso”.

Escurinho, que encerra a 
noite em um show solo e per-
cussivo, revela que irá cantar 
canções que normalmente 
não estão nos shows. “Há mú-
sicas que eu não gravei ainda, 
que cantarei a capella”.  

O músico vai levar a mes-
ma energia dos palcos para a 
transmissão de hoje. “Vai ser 
algo espontâneo, mas com 
qualidade. Vamos aproveitar 
este momento também para 
a realização de novos desa-
fios e experiências”. 

Para Escurinho, o Fes-
tival Eu Fico em Casa PB é 
um elo que une os artistas 
neste momento. “É preciso 
estar unido, e essa é uma 
maneira de reforçar isso. 
Independente do festival, 
acredito que nós artistas 
temos isso em mente, de 
seguir ocupando as redes 
mesmo após essa fase”.

Toninho Borbo se apresenta virtualmente, hoje, às 20h30, com músicas novas no repertório da sua ‘live’

Foto: Milson Roberto/Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Com cada integrante em suas próprias casas, a banda Quadrilha se apresentou no último domingo no #EuFicoEmCasaPB, ao vivo, pela Internet

Foto: Reprodução

Através do QR Code acima, 
acesse o Festival Eu Fico em 

Casa PB

PrOGrAMAçãO
QuArtA-FEIrA (dIA 25)
 
n 18h: Eleonora Falcone
n 18h30: Polyana Rezende
n 19h: Lucas Gaião (PaVio)
n 19h30: Tony Leon
n 20h: Tony Leon
n 20h30: Toninho Borbo
n 21h: Escurinho

ErrAmos
Na edição de ontem (dia 24), na matéria sobre o Festival 

Fique em Casa PB, foi dito na chamada que eram mais de 500 
artistas inscritos no evento. Na verdade, esse montante cor-
responde ao público virtual cadastrado. Os artistas do projeto 
somam mais de 100. Pedimos desculpas pelo equívoco.
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Nesses dias de quarentena, reli A mulher do 
vizinho, um livro de crônicas de Fernando Sabino, 
numa publicação da Editora Record, ano de 1962. 
Interessante foi essa leitura me transportar de 
como era o Rio de Janeiro daqueles tempos. Como 
eram os costumes, a moral, a política; enfim, como 
era nossa gente naquele cantinho a leste do nosso 
mapa. Mais que isso, como era o Brasil. É por aí.

Mas, meus amigos, ninguém vai ganhar Prê-
mio Nobel escrevendo crônicas. Pelo que eu sai-
ba, ninguém ganhou. Nem por isso acho a crônica 
um gênero menor, longe disso. Essa modalidade 
de escrita tem a nobre função de eternizar certos 
registros. Daqui a 50 anos, se alguém ler Gonza-
ga Rodrigues, saberá como era a nossa Paraíba de 
hoje e de algumas décadas atrás. Ler o Neguinho 
e mais uma penca de excelentes cronistas que te-
mos hoje por aqui pode ser uma doce revelação lá 
no futuro. Não me arriscaria a enumerá-los para 
não correr o risco de alguma omissão imperdoá-
vel. Estão, muitos deles e delas, nesta prestigiosa 
gazeta, pincelando nosso cotidiano com o colorido 
de suas melhores letras.

Eu, particularmente, já recolhi esses meus 
escritos e com eles estou para publicar mais um 
livro de crônicas. Podem me achar pretensioso, 
mas quero permanecer por aqui mesmo quando 
me levarem para aquela viagem fora do combina-
do. Não quero morrer a morte absoluta, quero dei-
xar um pouquinho de mim para o mais para fren-
te. Quem sabe alguém um dia, décadas adiante, 
pegue uma dessas publicações e se encante com 
meus rabiscos. Claro que pode soar como uma 
imodéstia minha. Mas, a atenção desse hipotético 
futuro leitor é uma das minhas poucas vaidades.

Já aqui, mesmo sendo este um histórico ro-
tativo, exceção dos guardados nos arquivos, não 
deixa de ser um registro momentâneo. Não vai 
repousar nas estantes, como estava esse tomo 
do Fernando Sabino. Quanto tempo ali quietinho, 
como que não queria nada. De repente, sem mais 
nem menos, lá estava eu me servindo daqueles es-
critos produzidos há quase 60 anos.

Mas, meus amigos, o que seria de nós, que 
gostamos que escrever nossas crônicas ou algo 
parecido, não fossem os jornais? Pois é aqui que 
podemos registrar as imagens do já, do agora, 
podemos dizer algumas verdades e até contar al-
gumas inocentes mentiras a guisa de divertir o 
leitor. É a fotografia do instantâneo que amanhã 
pode virar história. Eu disse pode. Por que o que 
escrevemos aqui tem vida curta se não ganhar 
asas. Amanhã, meu caro, este meu texto pode ser-
vir para embrulhar peixe. Uma pena, mas é assim.

Já o livro é para sempre.
Quem, enfim, acreditou nisso foi meu confra-

de Aroaldo Maia. Publicou aqui em A União e no 
falecido semanário O Combate nas  décadas de 
1980 e 90. Guardou na gaveta esses artigos e dali 
iam desaparecer não fossem uns empurrões para 
que se animasse e juntasse tudo em um livro. Foi 
difícil. Até que, como se diz, ele se tocou que não 
estava mais na idade do “vamos deixar para de-
pois”. Sergio de Castro Pinto e Hildeberto Barbosa 
Filho deixaram naquelas páginas seus registros e 
impressões sobre a obra. Eu, muito timidamente 
diante desses dois acadêmicos rabisquei a orelha e 
Guy Joseph fez a capa. A “Editora Ideia” publicou. 
Lançado com sucesso está aí o livro e como disse 
Hildeberto “... persiste em cada texto um saboroso 
sentido evocativo, prefigurando-se, assim, o com-
promisso do autor com o sentido documental, que 
se traduz, por sua vez, como força imprescindível da 
memória histórica”. Está vendo só, Aroaldo? Livro de 
crônicas é antes de tudo um registro dos tempos em 
que o autor andou por esse mundão de Deus.

Mas fico temeroso de que algumas precio-
sidades possam se perder na poeira do tempo 
e alguns registros importantes não se pereni-
zem. Explico. Um dos meus cronistas preferidos 
deste noticioso, o Martinho Moreira Franco, 
jura de pés juntos que só publica suas crônicas 
aqui. Em livro, jamais. Por quê? Segundo Gonza-
ga, depois de tecer elogios aos textos de MMF, 
confidenciou-me que o periodista em questão é 
meio preguiçoso.

Achei “o meio preguiçoso” um rasgo de ge-
nerosidade. Pois, vejam, a gente convida o galego 
para molhar a palavra, o uísque é no zero oito-
centos, nem assim ele comparece... por preguiça. 
Meu amigo, abra a tal da gaveta, cria coragem e 
publica. É uma forma singela, como disse Manuel 
Bandeira, de não se morrer completamente.

Tirando da
gaveta

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Single de Adeildo Vieira será 
lançado virtualmente em maio

O cantor e compositor 
paraibano Adeildo Vieira 
está envolvido com alguns 
projetos para execução nes-
te ano de 2020. O artista pre-
tende lançar nas plataformas 
digitais, até o mês de maio, 
mais um single, intitulado ‘O 
presente’, e ainda cogita se 
apresentar pelo Brasil e até 
em outros países.

Outro exemplo é o show 
Lado B e outras canções, que 
estreou no mês de novem-
bro de 2019, na cidade de 
João Pessoa. Acompanhado 
pela banda Alamiré, o artista 
mostra ao público repertório 
de 15 músicas, algumas das 
quais inéditas e outras com-
postas há muito tempo, mas 
que ele ainda não havia toca-
do ao vivo.

Apesar da crise que vem 
sendo causada pelo novo co-
ronavírus (Covid-19) em âm-
bito mundial, o artista disse 
que, a princípio, a próxima 
apresentação está agendada 
para abril, na Casa de Cultura 
Livre Olho D’água, abrindo a 
programação comemorati-
va de um ano de existência 

da entidade, localizada no 
bairro de Tambiá, na capital. 
Mas ele admitiu que, quando 
estiver mais perto da data, 
avaliará a situação e, se for 
necessário, poderá adiar o 
evento, atendendo às reco-
mendações que já vêm sen-
do feitas pelas autoridades 
de saúde.

“Passei muitos anos sem 
tocar algumas músicas mi-
nhas ao vivo. Elas ficaram 
meio que subterrâneas. Há, 
inclusive, uma música até 
difícil de tocar, intitulada 
‘Que bom que fui’, que tem 
uma mensagem romântica. 
É Lado B por causa disso e 
que resolvi colocar agora, 
no palco. E, na parte final, 
canto as mais conhecidas 
da minha trajetória e que as 
pessoas pedem, a exemplo 
de ‘Amorério’ e ‘Alegria de 
Farol’”, disse.

Adeildo Vieira considera 
esse show “histórico” e mar-
ca os seus 36 anos de carrei-
ra, a serem completados no 
dia 6 de junho, data em que 
subiu ao palco para realizar 
a sua primeira apresentação 
como músico profissional.

Além do caráter his-
tórico, Adeildo comentou 

que Lado B e outras canções 
ainda se caracteriza pela di-
versidade. “Há momentos 
em que o público é levado a 
pensar, a refletir sobre as-
pectos em áreas como as so-
cial e política. E, em outros, 
é para dançar e se divertir”, 
disse ele, que ainda conside-
ra ter o show um lado afeti-
vo, pois dois dos integrantes 
da banda independente que 
o acompanha são seus filhos: 
o guitarrista Rudá Barreto e 
o tecladista Uaná Barreto. 
Os demais são os músicos 
Gilson Machado (bateria) e 
Ilder Santos (baixo). 

Outro projeto que Adeil-
do Vieira dará continuidade 
em 2020 é o de lançar suas 
músicas inéditas nas plata-
formas digitais. Ele fez assim 
com o primeiro single, intitu-
lado ‘Mundo do Bem Querer’, 
que disponibilizou no final 
do ano passado. “Essa canção 
fala do amor que eu gosto de 
visitar, o dos afetos”, confes-
sou o cantor e compositor. A 
segunda música que divulga-
rá pela web será a já citada 
‘O presente’. “É uma canção 
romântica, que compus há 10 
anos e só a toquei uma vez, 
com Escurinho, em 2011. É 

minha veia romântica sendo 
colocada para fora”, disse.

O músico paraibano con-
fessou que tomou a decisão 
de passar a lançar singles 
por acreditar que os discos 
físicos estão em processo de 
extinção. “Pretendo lançar 
essas canções periodicamen-
te e quando tiver umas cinco 
ou seis poderei pensar em 
lançar um EP”, comentou. 

A ideia do outro proje-
to de Adeildo Vieira gira em 
torno da realização de apre-
sentações por outros esta-
dos e, inclusive, em âmbito 
internacional.

“Quero tocar fora do 
Brasil, mas sobretudo nos 
países lusófonos e para co-
munidades que também 
assim são consideradas, 
ou seja, que falam a língua 
portuguesa, como Angola e 
Moçambique”, revelou ele, 
acrescentando que seria 
uma iniciativa à parte do Be-
rimbaobab, projeto de inter-
câmbio artístico entre Brasil 
e África iniciado em 2012, 
com uma turnê no Senegal 
empreendida por Adeildo 
Vieira e Coletivo Tribo Eth-
nos, em parceria com artis-
tas franceses e senegaleses.

Música

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Na quarentena

Grupo Corpo libera repertório em vídeo
Uma das mais im-

portantes companhias de 
dança contemporânea do 
Brasil, o Grupo Corpo di-
vulgou que vai comparti-
lhar vídeos de espetáculos 
de seu repertório a cada 
semana, como campanha 
pela quarentena, por causa 
do novo coronavírus. 

Nesta semana, estão 
disponíveis na página do 
grupo (www.grupocorpo.
com.br) a íntegra dos espe-
táculos Lecuona e 21. Ambos 
ficam abertos até o dia 29, 
quando novos materiais se-
rão liberados.

O romantismo rasgado 
das canções de Ernesto Le-
cuona (1895-1963) havia 
capturado o coração baila-
rino do coreógrafo Rodrigo 
Pederneiras, em meados dos 
anos 1980. Duas décadas 
depois, em 2004, o Grupo 
Corpo rendia-se à genialida-
de do maior ícone da música 
cubana e decidia abrir uma 
exceção à regra, estabeleci-
da em 1992, de só trabalhar 

Foto: Divulgação

com trilhas especialmente 
compostas para colocar em 
cena o balé que leva seu 
nome: Lecuona. 

Depois de atuar por uma 
década com temas musi-
cais preexistentes, com 21, a 
companhia mineira de dança 
não apenas volta a trabalhar 

com trilhas especialmente 
compostas – como aconte-
cera em seus primórdios 
nos bem-sucedidos Maria, 
Maria e Último Trem, ambos 
com música original de Mil-
ton Nascimento e Fernando 
Brant – como passa a adotar 
como regra este critério.

Para assistir gratui-
tamente aos dois espetá-
culos da companhia, bas-
ta acessar o link vimeo 
com/grupocorpo e entrar 
como se fosse alugar. Em 
seguida, digite o seguinte 
código promocional: gru-
pocorpo45anos.

Foto: Rafael Passos/Divulgação

Projeto do cantor e compositor dará 
continuidade de lançar suas músicas 
inéditas nas plataformas digitais

Espetáculo com base nas canções 
de Ernesto Lecuona pode ser visto 

gratuitamente até o dia 29 
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Especialista prevê que economia global deve entrar em colapso e 25 milhões de pessoas vão perder emprego a curto prazo

Coronavírus pode significar 
“impacto sem precedentes” 

Até o momento, a Paraí-
ba possui um caso confirma-
do de coronavírus. No entan-
to, medidas governamentais 
tomadas pelo Governo Esta-
dual e pelas prefeituras mu-
nicipais para tentar frear a 
proliferação do vírus decre-
taram o isolamento social 
para a população. A reclusão 
vem causando o fechamen-
to diário de órgãos públicos, 
escolas, estabelecimentos 
comerciais e decretando a 
redução da oferta de gran-
de parte dos serviços para a 
população como a frota de 
transporte coletivo, em João 
Pessoa. Para o economista 
Francisco Barros, a pandemia 
de coronavírus pode desen-
cadear uma crise econômica 
global “sem precedentes”.

Além dos problemas 
para tentar controlar o vírus, 
o mundo enfrenta um quadro 
de isolamento que impacta 
diretamente no desemprego. 
A circulação de pessoas dimi-
nui, inclusive com medidas 
mais rígidas, como a quaren-
tena imposta pelos governos 
locais e acaba significando 
menos pessoas na rua, me-
nos gente trabalhando e con-
sumindo. O resultado disso é 
o colapso da economia. Agên-
cias de viagens e turismo, 
rede hoteleira, companhias 
aéreas e comerciantes já co-
meçaram a sofrer os impac-
tos e a perspectiva, segundo 
especialistas, é que esse qua-
dro só cresça. Rejane Ferrei-
ra, dona de uma agência de 
turismo já começou a cortar 
o quadro de funcionários. “Já 
está um absurdo. Ninguém 
quer sair de casa então vai 
parar tudo e assim a gente 
não tem como pagar os fun-
cionários. Está sendo assim 
também com a rede hotelei-
ra. É uma situação insusten-
tável”, declarou.

Os funcionários que já 
foram cortados da agência 

de viagens da entrevistada 
devem se unir aos mais de 25 
milhões de pessoas em todo 
o mundo que devem perder 
o emprego a curto prazo já 
neste período de primeiro 
impacto do coronavírus. O 
número é estimado pela Or-
ganização Internacional do 
Trabalho (OIT), publicado 
na última quarta-feira. Se-
gundo a organização, o nú-
mero pode ser ainda maior 
caso os governos não ajam 
rapidamente com medidas 
urgentes para proteger os 
trabalhadores e seus locais 
de trabalho. Em comparação, 
a crise financeira global de 
2008/2009 aumentou o de-
semprego global em 22 mi-
lhões de pessoas.

“O impacto é sem prece-
dentes na história da humani-
dade. Nos tempos modernos, 
nós não temos um paralelo 
para dizer ao certo qual e 
quanto será esse impacto. Pri-
meiro porque nós não temos 
a previsão de quando essa 
pandemia vai acabar. A China, 
que já está se recuperando, 
tem uma previsão de queda 
de 14% no PIB neste período. 
Estados Unidos, outra potên-
cia mundial, também estima 
queda. Então imagina países 
com mais dificuldade do que 
eles, como o Brasil. Nós espe-
ramos que seja um impacto 
menor, mas infelizmente cada 
dia a gente tem uma dificul-
dade diferente. Já tivemos o 
fechamento de shoppings, 
redução do comércio, de frota 
de ônibus… tudo isso tem que 
ser feito pelo bem coletivo, 
mas o governo, além de pen-
sar nesses problemas, precisa 
agir para evitar impactos ca-
tastróficos”, avaliou o econo-
mista Francisco Barros. 

A situação mais grave, 
segundo Barros, é do setor 
informal. Na Paraíba, segun-
do dados do Ministério do 
Trabalho, a taxa de trabalha-
dores informais no estado é 
de 50,4% (409 mil paraiba-
nos).

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Empresários solicitam um ‘Plano Marshall’

Empresários avaliam que a 
crise desencadeada pela dissemi-
nação do novo coronavírus provo-
cará grande impacto no sistema de 
saúde brasileiro, mas os estragos 
na economia real serão muito mais 
profundos, com possibilidade de 
gerar um caos social no País. Eles 
pedem ações de grande impacto 
por parte da União.

O presidente da XP Investimen-
tos, Guilherme Benchimol, disse 
ver um risco de crescimento do de-
semprego para mais de 40 milhões 
de brasileiros em decorrência da 
pandemia da covid-19. “É um nú-
mero assustador”, disse ontem em 
uma live com outros empresários. 

“Eu vi hoje (nessa terça-feira) uma 
entrevista do presidente regional 
do Fed (o banco central americano) 
de St. Louis, James Bullard, dizendo 
que a taxa de desemprego irá subir 
de 3% para mais de 30% nos EUA 
por causa da crise”, afirmou. “No 
Brasil, onde há mais de 10 milhões 
de desempregados, acredito que o 
impacto será muito maior.”

Benchimol defendeu a criação 
de um plano Marshall - pacote de 
reconstrução da Europa depois da 
Segunda Guerra Mundial. “O que 
temos até agora de estímulos é 
uma gota no oceano. Tem de ser 
um plano de verdade, os números 
são assustadores, o buraco é muito 
mais embaixo”, disse. Na semana 
passada, a equipe econômica libe-
rou um pacote R$ 147 bilhões em 
estímulos à economia, com mais 

R$ 55 bilhões anunciados neste 
domingo pelo BNDES para ajudar 
as empresas e pessoas físicas.

Numa transmissão de duas 
horas pela internet, promovida 
pela XP, na qual participaram o 
presidente da CSN, Benjamin 
Steinbruch, o presidente da Ele-
trobras, Wilson Ferreira Júnior, o 
presidente da Stone, André Street 
e o fundador da MRV, Rubens Me-
nin, Benchimol cobrou medidas 
mais robustas do governo federal 
para evitar o alta do desemprego 
e do caos social no País. “O risco 
é o aumento de pessoas passando 
fome e no número de assassinatos 
nos próximos meses.”

Steinbruch, Street e Menin 
também veem risco de paralisia 
da economia, principalmente das 
pequenas e médias empresas. 

André Vieira e
Mônica Scaramuzzo
Agência Estado

Foto:   Pedro Ventura/ Agência Brasil

Os dados do Ministério do Trabalho mostram 
que a taxa de trabalhadores informais na 
Paraíba é de 50,4%, equivalente a 409 mil 
pessoas sem carteira assinada

Um poema pode nos tirar do “sério”, nos 
tornar eternamente adolescentes, amoro-
sos, comprometidos com rosas e cruzes do 
mundo.

Um poema é como uma noção de um 
possível Deus: é pai e mãe. Um poema 
desconstrói nossos tensos orgulhos e 
prepotências.

Quando freqüentava praças, ruas, 
calçadas, parques e todos os ares do Rio 
de Janeiro, aprendi que o coração político 
comporta a filosofia, que a beleza de um 
filme em preto-e-branco revela tantos tons 
quanto todas as cores.

Se todos lessem e até fizessem poesia
nnn Autor de “Te 
recuerdo, Amanda”, 
o chileno Victor Jara 
(ilustração) - assassi-
nado pela ditadura de 
Pinochet - foi influen-
ciado por Violeta Parra 
e o grande Neruda 
nnn Vão se comple-
tar 59 anos. Em 25 de 
agosto de 1961, Jânio 
Quadros renunciou 
ao cargo sete meses 
depois de assumir. As 
justificativas para a 
atitude foram 
“forças ocul-
tas”.
nnn ”Not 
so much 
impassive. / 
Just imagine! 
/ Immense 
illumination... 
/ I’m an imag-
inary imagi-
nation... / Not 
yet  immacu-
late... / Im-
agine me  / in 
immoderate /  
imminence... 
/ Impas-
sioned?... / 
Not so much  

impassive. / Just im-
agine! / Immense, / 
imperishable illumi-
nation?...”
nnn A quase canção 
(abaixo, ao lado e aci-
ma) de minha autoria 
é dedicada aos que 
procuram na ausência 
de preconceitos (inclu-
sive os de idioma) uma 
maneira de melhor 
enfrentar os desafios 
poéticos e ideológicos. 
do século 21. 

Geléia geral

Aprendi que o “Anônimo do século 17” 
- que toquei em meu show com Cleodato 
Porto, “Puxa-puxa” ou “Música contempo-
rânea da cidade de João Pessoa” - é redes-
coberto quando um “rapper” passa pelo 
porto do Recife e acena em direção ao tudo.

Em tudo isso, há poesia. Sei que o 
belo anônimo não é apenas um.

nnnnnnnnnn

Se todos ouvissem Victor Jara cantan-
do “Te recuerdo, Amanda”... “La calle moja-
da, corriendo a la fabrica donde trabajaba 
Manuel”... O sangue das vítimas da ditadu-
ra de Pinochet nunca sairá da memória. 

nnnnnnnnnn

Se todos lessem Carlos Drummond... 
Se todos olhassem a aurora como se fosse 
mensagem de deuses... Se todos tocassem 
a mão do irmão como se fosse a da mãe, do 
filho, do pai.. Se todos lessem e até fizes-
sem poesia... Penso isso ao ter tirado da 
gaveta o papel que achei no chão do quarto 
em Cruz das Armas, que imprimi com um 
trecho em prosa de Mário Quintana (foto):

“Eu acho que todos deveriam fazer 

versos. Ainda que sejam maus. É preferível, 
para a alma humana, fazer maus versos a não 
fazer nenhum. O exercício da arte poética é 
sempre um esforço de auto-superação e, as-
sim, o refinamento do estilo acaba trazendo a 
melhoria da alma. E, mesmo para os simples 
leitores de poemas, que são todos eles uns 
poetas inéditos, a poesia é a única novidade 
possível. Pois tudo já está nas enciclopédias, 
que só repetem estupidamente, como robôs, 
o que lhes foi incutido.

 
nnnnnnnnnn

Filho da atriz Ruth, Christian Esco-
bar, passou uma semana em João Pessoa, 
foi aos Estados Unidos, voltou ao Brasil 
e morreu em Belo Horizonte. Não houve 
tempo de fazer transplante de fígado.

Tenho saudades, sim, de Christian 
- de seus poucos, mas ótimos poemas 
-, mas não ando à procura do possível 
tempo perdido e usei algumas recentes 
horas da madrugada para ler Victor 
Hugo: “Os trabalhadores do mar”. 

O personagem Gilliat me fascinou tanto 
quanto o anônimo do século 21, com o nariz 
e os lábios feridos, usando uma boina talvez 
francesa, em noite do Centro Histórico. 

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com
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Atividade remota atende a recomendações de autoridades de saúde para evitar disseminação do coronavírus

Depois da Assembleia 
Legislativa, que viveu sua 
primeira experiência na úl-
tima segunda-feira, amanhã 
será a vez do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB) realizar a sua primeira 
sessão através de vídeo con-
ferência. 

Até o começo da tarde de 
ontem, a pauta da sessão ain-
da não havia sido disponibi-
lizada na internet, mas con-
forme o presidente da Corte, 
as sessões por vídeo confe-
rência começam a acontecer 
atendendo a recomendações 
das autoridades de saúde, no 
sentido de evitar a propaga-
ção do coronavírus.

Juntamente com o vice
-presidente da Corte, desem-
bargador Joás de Brito Perei-
ra Filho, José Ricardo Porto 
já assinou a portaria de nº 
31/2020, no domingo pas-
sado (22). O documento  sus-
pendeu a sessão presencial, 
marcada para o dia seguinte, 
e a convocou por vídeo con-
ferência de amanhã, que será 
a primeira da história da Jus-
tiça Eleitoral da Paraíba.

“O TRE da Paraíba já 

tem a experiência de au-
diência por vídeo conferên-
cia e a expectativa é de que 
tudo transcorra sem pro-
blemas também na sessão”, 
afirmou o desembargador, 
ao enfatizar que a medida 
acontece em caráter emer-
gencial e tem por objetivo 
evitar o contato presencial 
de servidores, membros da 
Corte, advogados e público 
em geral.

A sessão será transmitida 
ao vivo pela rede mundial de 
computadores, ressalvadas as 
exceções de sigilo previstas na 
Constituição Federal, ou em 
leis, e os advogados terão ga-
rantia de acesso ao ambiente 
virtual de transmissão para, 
remotamente, fazerem uso da 
palavra e esclarecerem even-
tuais questões de fato. Para 
tanto, o TRE viabilizará for-
mulário próprio para a inscri-
ção e repassará as orientações 
técnicas necessárias.

Na ocasião da primeira 
sessão virtual histórica do 
TRE-PB, os membros da Cor-
te vão deliberar sobre a reali-
zação de uma sessão virtual, 
para o dia 30, sessão esta que 
substituirá a que deveria ter 
acontecido na última segun-
da-feira.

Ademilson José 
ademilsonn2019jose@gmail.com

TRE da PB realiza primeira 
sessão por videoconferência 

Editoração:   Joaquim IdeãoEdição: Cecília Noronha

Audiências e atendimentos feitos à distância
Na sexta-feira (13), por vi-

deoconferência com o Tribunal 
do Distrito Federal e de dois ou-
tros estados, o TRE da Paraíba já 
realizou uma audiência para oi-
tiva de testemunhas, coordenada 
pela juíza Michelini de Oliveira 
Dantas Jatobá. 

Com as 16ª e 28ª Zonas 
Eleitorais de Campina Grande e 
Patos também conectadas simul-
taneamente, foi possível que as 

testemunhas pudessem ser ouvi-
das das suas respectivas cidades. 
A audiência, consolidada como 
pioneira, recebeu aprovação 
posterior e foi elogiada pelos 
advogados que participaram, 
ressaltando-se especialmente a 
boa qualidade de som e imagem.

Com relação ao atendimento 
ao público, o TRE da Paraíba in-
forma que o presencial está sus-
penso tanto nas da Corte como 

também na Zonas Eleitorais, e 
que essa decisão foi adotada 
desde quando o caso do corona-
vírus foi considerado pandemia 
pela Organização Mundial de 
Saúde. O atendimento, nesse 
caso, inclusive os mais urgentes, 
passaram a ser feitos somente 
por telefone ou endereço eletrô-
nico que podem ser encontrados 
facilmente na página do TRE-PB 
na internet.

No que se refere a cor-
tar da própria carne, pelo 
menos duas propostas 
concretas já foram apre-
sentadas por deputados 
estaduais para combater os 
avanços do coronavírus na 
Paraíba. 

Em entrevista concedi-
da ontem, o deputado esta-
dual Chió (REDE) anunciou 
a doação de 30% do seu 
salário para ajudar famílias 
de trabalhadores informais, 
durante a pandemia do co-
ronavírus, e mesmo sem 
especificar beneficiados, o 
líder da oposição, Raniery 
Paulino(MDB), sugeriu que 
o comando de seu partido 
faça o mesmo com os recur-
sos do Fundo Eleitoral.

Chió chamou a aten-
ção para a difícil situação 
enfrentada por trabalhado-
res autônomos e microem-
preendedores, que neste 
momento, por precisarem 
cumprir a quarentena, es-
tão sem trabalhar e sem ter 
como sustentar suas famí-
lias.

“Através do nosso 
mandato, temos construído 
um conjunto de medidas e 
propostas para ajudar es-
sas pessoas. Independen-
temente das decisões to-
madas pelos três poderes, 
30% dos meus rendimen-
tos líquidos serão reverti-
dos para essa população 
vulnerável da nossa região”, 
garantiu o deputado. 

Para ele, o momento 

pede que todos cortem na 
carne para que famílias 
inteiras não pereçam de 
fome. Todos nós precisa-
mos de fato enfrentar esse 
vírus”, explicou.

Chió detalhou, inclusi-
ve, que fará uma live para 
conversar com a população 
e estabelecer a melhor ma-
neira de destinação desses 
recursos especificamente 
nas regiões do Brejo, Curi-
mataú e Seridó.

Também na manhã de 
ontem, Raniery já se utili-
zou das suas redes sociais 
para sugerir ao comando 
nacional do MDB que os 
recursos do Fundo Eleito-
ral destinados às eleições 
municipais deste ano sejam 
transferidos para ações de 
combate ao covid-19.

A sugestão do parla-
mentar surge em meio a 
um debate que inclui até 
mesmo propostas de adia-
mento das eleições muni-
cipais de outubro. Vários 
deputados já chegaram a 
defender essa ideia e o pró-
prio ministro da Saúde, Luiz 
Mandetta, chegou inclusive 
a recomendá-la ao próprio 
Congresso Nacional.

Deputado decide
doar 30% do salário 

Resultado de exame

Senador Maranhão testa negativo 
para Covid-19, segundo assessoria

O senador José Ma-
ranhão (MDB) não está 
infectado com o novo co-
ronavírus(Covid-19), segun-
do informação divulgada 
ontem pelo presidente do 
MDB de João Pessoa, Alber-
to Gomes. O paraibano, de 
86 anos, realizou o exame 
na semana passada, depois 
que o presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre (DEM
-RJ) recebeu diagnóstico 
positivo.

Maranhão apresentou 
sintomas de gripe e realizou 
a coleta de material para ava-
liação, seguindo recomenda-
ções da Secretaria Estadual 
de Saúde e do próprio Mi-
nistério da Saúde. O senador 
está em sua casa, em João 
Pessoa, mas acompanha as 
discussões travadas no Con-
gresso Nacional, em Brasília, 
muitas delas motivadas pela 
pandemia de Covid-19.

Até ontem, pelo menos 
sete congressistas foram de-
tectados com o coronavírus no 
país, sendo quatro deputados e 

três senadores, entre eles, Nel-
sinho Trad (PSD-MS) e Prisco 
Bezerra (PDT-CE). Na Câmara 
Federal, constam o General 
Eliéser Girão (PSL-RN), Daniel 
Freitas (PSL-SC), Cezinha da 
Madureira (PSD-SP) e LuisTi-
bé (Avante-MG),que esteve em 
João Pessoa no último dia 14 e 
se encontrou com parlamenta-
res paraibanos.  

Entre os deputados esta-
duais que estiveram com Tibé 
estão: Tião Gomes, Genival 
Matias, Felipe Leitão, Taciano 
Diniz e Júnior Araújo, todos 
do Avante. Apesar do risco, 

não há registro de teste posi-
tivo em qualquer parlamen-
tar do estado.

Nomes de chapa proporcional até sexta
O Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB) completou 54 anos 
de fundação ontem prometendo, 
em João Pessoa, uma disputa com-
petitiva nas eleições deste ano. A 
expectativa, segundo o presidente 
do partido na capital, Alberto Go-
mes, é divulgar até sexta-feira (27) 
alguns dos nomes que vão figurar 
na chapa proporcional.

O dirigente não quis fazer an-
tecipações, mas avisou que terão 
pessoas já conhecidas. “Há uma 
resistência a pessoas com mandato 
entre alguns integrantes, mas esse 

grupo que está vindo é bacana e o 
eleitor pessoense já conhece”, ga-
rantiu. Uma das apostas do partido 
para estas eleições é o comunicador 
Nilvan Ferreira, que teve a filiação 
ao MDB e pré-candidatura à Prefei-
tura de João Pessoa anunciadas em 
evento do partido no início do mês.

“Por sorte, fizemos um grande 
evento dias atrás e realizamos mui-
tas filiações naquele mesmo perío-
do”, destacou. Para os dias atuais, 
de isolamento social por conta da 
pandemia de Covid-19, o Alberto 
salienta que o partido tem utilizado 

recursos como redes sociais e telefo-
ne, além do envio de documentação 
pela internet, para evitar contatos 
físicos e seguir as orientações dos 
órgãos de saúde.

Para crescer este ano, o pre-
sidente do MDB salienta que a 
legenda estabeleceu metas entre os 
membros para levar mais filiados e, 
do mesmo modo, tem conversado 
com novos membros em potencial. 
“A pessoa envia a documentação e 
nós alimentamos o sistema. O resul-
tado tem sido muito bom”, celebrou 
Alberto Gomes.

Foto: Pedro França/ Agência Senado

Senador estava com sintomas gripais

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Ademilson José 
ademilsonn2019jose@gmail.com

A sugestão do 
parlamentar surge 

em meio a um debate 
que inclui até mesmo 

propostas de adiamento 
das eleições municipais

O desembargador José Ricardo Porto  
assinou a portaria, suspendendo a 
atividade de maneira presencial, no 
domingo passado

Foto: Divulgação TRE-PB



O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), disse ontem 
que a Casa deve votar hoje 
uma proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que cria 
um orçamento segregado do 
Orçamento fiscal do gover-
no para o enfrentamento da  
pandemia do novo coronaví-
rus. A PEC deve ser incluída 
na ordem do dia desta quar-
ta-feira, quando os deputa-
dos também devem votar 
outros projetos destinados a 
ajudar no enfrentamento da 
pandemia de covid-19.

A votação desta quar-
ta-feira será a primeira a 
utilizar o sistema de delibe-
ração remota, no qual os de-
putados vão poder votar por 
meio de dispositivos eletrô-
nicos como tablets e smar-
tphones. Entre os projetos 
que devem ser votados estão 
o que regulamenta a teleme-
dicina e algumas propostas 
da área social encaminhadas 
pelo governo.

“Hoje, em princípio, 
vamos votar essa PEC da 
segregação do Orçamento, 
que é para dar mais agili-

dade, transparência e se-
gurança para aqueles que 
vão decidir a execução dos 
recursos. Temos um proje-
to dialogando com a equipe 
econômica na área social, 
aquele que o governo anun-
ciou dos R$ 200. Estamos 
avaliando se o valor é esse 
ou se vamos trabalhar com 
uma contraproposta. Esta-
mos terminando este texto 
hoje”, disse Maia em entre-
vista à Rádio Bandeirantes.

Maia já havia defendido 
a criação de um orçamento 
separado, que chamou de 
“orçamento de guerra”, para 
evitar um rombo maior nas 
contas públicas em decor-
rência da crise econômica 
provocada pela pandemia. 
Segundo o deputado, essa 
separação vai permitir que 
a estrutura técnica do gover-
no, de todas as áreas, tenha 
mais tranquilidade para de-
cidir o gasto público.

“Não haverá outro cami-
nho nos próximos meses que 
não seja a gente colocar re-
cursos públicos para garan-
tir o mínimo de estabilidade 
nas relações na sociedade, 
na garantia dos empregos e 
no enfrentamento da crise”, 
disse Maia.

Proposta será incluída na ordem do dia, quando também devem ser apreciados outros projetos para combater o coronavírus

Covid-19: Câmara pode votar 
hoje orçamento segregado

Brasil-Mundo
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Luciano Nascimento
Agência Brasil

Servidores
Durante a entrevista, 

Maia também falou sobre a 
possibilidade de redução tem-
porária do salário dos servi-
dores públicos dos Três Pode-
res em razão da crise do novo 
coronavírus. De acordo com o 

deputado, o debate tem que ser 
feito sem oportunismo. Maia 
defendeu ainda que os servido-
res com baixos salários e os que 
estão trabalhando diretamente 
no enfrentamento à pandemia 
fiquem de fora da redução.

“É um gesto que todos 

precisamos fazer, claro, ex-
cluindo os servidores que ga-
nham menos, os que estão no 
enfrentamento com o corona-
vírus. São aqueles que estão 
trabalhando de forma remota 
e podem dar uma colaboração 
importante. Todos têm estabi-

lidade, então é importante sa-
ber que, nesse momento, sem 
oportunismo, os Três Poderes 
devem, nos próximos dias, 
avaliar como vai avançar a cri-
se e tomar uma decisão”, disse 
Maia para quem a medida tem 
mais um caráter simbólico.

Para setores em teletrabalho

Governo suspende prazo de resposta 
para pedidos de acesso à informação

O presidente Jair Bol-
sonaro suspendeu os pra-
zos de resposta de pedidos 
de acesso à informação nos 
órgãos ou nas entidades 
públicas, cujos servidores 
estejam em quarentena ou 
teletrabalho. A medida vale 
para os pedidos que depen-
dam de acesso presencial ou 
de agentes públicos envolvi-
dos prioritariamente no en-
frentamento da emergência 
de saúde pública, devido ao 
novo coronavírus.

De acordo com a Lei 
de Acesso à Informação, os 
órgãos públicos têm prazo 
de 20 dias para conceder 
a informação ou indicar a 
recusa e suas razões. A sus-
pensão de prazo ficará em 
vigor enquanto durar o es-
tado de emergência.

A Medida Provisória 
(MP) 928, que trata dessas 
mudanças foi publicada 
ontem em edição extra do 
Diário Oficial da União e faz 
parte das ações de combate 
à covid-19.

O texto diz que serão 
atendidos, prioritariamen-

te, os pedidos de acesso à 
informação relacionados ao 
enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública. Os pe-
didos pendentes de resposta 
por conta dessa suspensão de 
prazo deverão ser renovados 
em até dez dias, após o encer-
ramento do estado de calami-
dade pública, que vai até 31 
de dezembro deste ano.

Pela medida, o governo 
também suspende os prazos 
processuais em desfavor dos 
acusados e entes privados 
em processos administra-
tivos enquanto perdurar 
o estado de calamidade e 

suspende os prazos prescri-
cionais de sanções adminis-
trativas aplicáveis a agentes 
públicos.

Contrato
A MP publicada na se-

gunda-feira também traz a 
revogação do Artigo 18 da 
MP 927, publicada no domin-
go (22), que permitia a sus-
pensão do contrato de tra-
balho por até quatro meses 
sem salário. O governo deve 
editar uma nova MP preven-
do uma compensação para 
trabalhadores que tiverem 
o contrato suspenso.

Para amenizar o impac-
to do novo coronavírus na 
economia das famílias que 
ficaram sem rendimentos 
devido à quarentena geral, 
o governo da Argentina 
anunciou uma ajuda de 10 
mil pesos (cerca de R$ 800).

A princípio, será uma 
única cota paga em abril, 
mas, segundo o governo, o 
benefício pode se estender, 
caso a determinação de iso-
lamento total permaneça

O Ingresso Familiar de 
Emergência (IFE) é para 
aqueles trabalhadores en-
tre 18 e 65 anos que fica-
ram sem receber recursos 
por causa da interrupção 
de suas atividades econô-
micas, tanto formais quanto 
informais. As famílias que 
têm outra fonte de renda ou 
têm capacidade econômica 
demonstrável não receberão 
o benefício.

O presidente Alberto 
Fernández declarou qua-
rentena geral no país no dia 
20 de março, há quatro dias.

O governo avalia que 
serão contempladas 3,6 mi-
lhões de famílias. A inscrição 
para o recebimento do bônus 
será feita em uma página na 
internet, que deve estar dis-
ponível dentro de aproxima-
damente duas semanas, para 
argentinos natos ou natura-
lizados e residentes legais.

O anúncio foi feito pelo 
ministro da Economia, Mar-
tín Guzmán, que afirmou que 
existem três modelos no 
mundo para atacar a crise 
econômica decorrente da 
pandemia: “Transferências 
diretas de dinheiro, proteção 
ao emprego e seguro-desem-

prego: a Argentina é o único 
país que está adotando os 
três modelos.”

“Estamos garantindo 
que todos os que vivem na 
Argentina estejam prote-
gidos da situação de crise 
econômica nacional e global”, 
afirmou Guzmán.

O ministro do trabalho, 
Claudio Moroni, também 
participou do anúncio e 
disse que o Estado busca al-
cançar famílias que hoje não 
recebem outros benefícios, 
como aposentadoria, pensão 
ou programas de assistên-
cia. Empregadas domésticas 
que estão registradas pelos 
patrões não estão aptas a re-
ceber o bônus, mas se com-
provarem que trabalham 
de maneira informal terão 
acesso ao benefício.

Outras medidas
Em relação aos autô-

nomos, pequenos comer-
ciantes e empresários com 
poucos empregados, Guz-
mán informou que novas 
medidas de assistência do 
Estado serão anunciadas na 
semana que vem.

Os aposentados e pen-
sionistas que recebem um 
salário mínimo terão direito 
a um bônus de 3 mil pesos 
(cerca de R$ 240). Aque-
les que recebem menos de 
18.892 pesos (R$ 1.500) re-
ceberão a quantia que falta 
para atingir esse valor. Os 
beneficiados são 4,6 milhões 
de pessoas.

Outra medida é a fixa-
ção de preços máximos para 
produtos essenciais, como 
alimentos, itens de higiene 
pessoal e medicamentos, por 
30 dias, que podem ser pror-
rogáveis. Os preços foram 
fixados no dia 6 de março.

Argentina: famílias 
afetadas terão bônus

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

OMS estima que os EUA podem se 
tornar novo epicentro da pandemia

Os Estados Unidos têm 
potencial para se tornarem o 
novo epicentro da pandemia 
de coronavírus devido a uma 
“aceleração muito grande” de 
infecções no país, disse nesta 
terça-feira a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

O vírus respiratório alta-
mente contagioso já infectou 
mais de 42 mil pessoas nos 
EUA, levando mais governa-
dores a seguirem o exemplo de 
estados que estão ordenando 
que os cidadãos fiquem em 
casa. Nas últimas 24 horas, 
85% dos casos novos de todo 

o mundo surgiram na Europa 
e nos EUA, disse a porta-voz 
da OMS, Margaret Harris, aos 
repórteres. Destes, 40% foram 
dos EUA. Indagada se a nação 
poderia se tornar o novo epi-
centro, ela respondeu: “Agora 
estamos vendo uma acelera-
ção muito grande de casos 
nos EUA. Então de fato têm 
este potencial. Não podemos 
dizer que é o caso, mas de fato 
têm este potencial”.

“... Eles [EUA] têm um sur-
to muito grande, e um surto 
que está aumentando em in-
tensidade”, acrescentou Harris.

Mas ela identificou alguns 
sinais positivos, como exames 
mais abrangentes e esforços 

adicionais para isolar os doen-
tes e rastrear seus contatos 
imediatos expostos ao vírus.

Ela também se referiu 
às histórias “extremamente 
comoventes” de como os nor-
te- americanos estão ajudando 
uns aos outros durante a crise.

Surto global
No geral, o surto global 

está acelerando muito rapi-
damente, e ela acredita em 
grandes aumentos no número 
de casos e mortes em compa-
ração aos 334.981 casos e às 
14.652 mortes já relatadas à 
OMS até agora.

 O site da OMS, que tende 
a mostrar contagens defasa-

das dos países, mostrou que 
a segunda-feira (23) teve, de 
longe, o maior aumento diário 
de infecções desde que o surto 
começou, em dezembro, com 
mais de 40 mil casos novos.

Harris disse que os novos 
recordes são de se esperar to-
dos os dias até que novas medi-
das de confinamento comecem 
a entrar em vigor.

Europa
Até o momento, a Euro-

pa é o centro da transmissão, 
e a Itália o país mais dura-
mente atingido, já que tem o 
maior número de mortes do 
mundo – mas as mortes no 
país começaram a diminuir.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai utilizar hoje pela primeira vez o sistema de votação virtual, a exemplo do que aconteceu no Senado

Foto: Agência Brasil

Da Agência Brasil

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil
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Atletas paraibanos paralímpicos foram obrigados a ficarem em casa esperando o retorno dos treinamentos

Petrúcio, Cícero e Joeferson 
aguardam fim da pandemia

Petrúcio Ferreira, Cí-
cero Valdiran e Joeferson 
Marinho formam o trio de 
medalhistas mundiais do pa-
ratletismo da Paraíba. Trei-
nados por Pedrinho Almei-
da, referência do esporte no 
Brasil e no mundo, os atletas 
são importantes candidatos 
a medalhas nos Jogos Para-
límpicos de Tóquio. Contu-
do, por conta da crise gerada 
pela pandemia do Covid-19 
(novo coronavírus) eles tam-
bém foram obrigados a ficar 
em casa aguardando para 
voltarem a treinar. Ontem, o 
governo do Japão solicitou e 
o Comitê Olímpico Interna-
cional anunciou o adiamento 
dos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos para 2021. 

Juntos os paraibanos ga-
rantiram para o Brasil qua-
tro medalhas no Mundial de 
Paratletismo de Dubai, em 
novembro do ano passado. 
Foram dois ouros para Pe-
trúcio Ferreira, um nos 400 
m T47 e outro nos 100 m 
T47 – onde obteve o bicam-
peonato - com direito a nova 
quebra do recorde mundial 
com a marca de 10s42, feito 
que o transformou no atle-
ta paralímpico mais rápido 
de todos os tempos. Já Cíce-
ro Valdiran, com a marca de 
48.59 m, garantiu mais uma 
medalha de ouro e o recor-
de mundial no arremesso de 
dardo na classe F57. Ambos 
já estão garantidos na Para-
limpíadas de Tóquio. 

A última medalha veio 
com Joeferson Marinho, o 
mais jovem do grupo que 
com apenas 21 anos con-
quistou a prata no mundial 
com o tempo de 10s74. O fei-
to, porém, não lhe garantiu a 
vaga para as Paralimpíadas, 
pois, para tal, ele precisa ain-
da conquistar o índice dos jo-
gos estabelecido na marca de 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Divulgação/Cpb

Cícero Valdiram, Petrúcio Ferreira, 
o treinador Pedrinho Almeida e 
Joeferson Marinho, estrelas do 
esporte paralímpico brasileiro

10s60. Esse objetivo, o atleta 
natural de Santa Rita busca-
ria este mês no Open Interna-
cional em São Paulo, porém 
com a interrupção de todas 
as atividades por conta da 
pandemia de coronavírus, a 
competição acabou também 
sendo adiada, assim como 
centenas de outras provas 

de qualificação para os jogos, 
um dos principais motivos 
que obrigaram a mudança na 
data das Olimpíadas e tam-
bém das Paralimpíadas. 

Pedrinho Almeida, téc-
nico responsável pelo su-
cesso do trio era um dos 
defensores do adiamento 
das Paralimpíadas. Segundo 

ele, nesse momento o mais 
importante é a garantia da 
saúde e segurança de todos. 
O treinador revela que os 
atletas estão todos em casa 
e que os treinamentos foram 
interrompidos assim que a 
crise se estabeleceu no Bra-
sil. Segundo ele é preciso res-
peitar os protocolos e depois 

de superada a crise é que o 
foco voltará a ser nos treina-
mentos e na busca do índices 
necessários. 

“A preocupação ago-
ra é eminentemente com a 
saúde. Em relação à perfor-
mance, só quando as coisas 
se normalizarem é que va-
mos atrás disso. Eu observo 

o adiamento como a medida 
mais correta e vinha defen-
dendo que esse fosse o cami-
nho tomado. No momento, 
temos que nos preocupar 
com a nossa saúde, com a 
dos nossos familiares, das 
pessoas que estão próximas 
a nós e com a da população 
em geral”, afirmou.

Treinos físicos

Clubes orientam atletas na preparação

Se dependesse da pre-
sidente da Federação Parai-
bana de Futebol, Michelle 
Ramalho, e da maioria dos 
dirigentes dos clubes que 
fazem parte da primeira di-
visão, o Campeonato Parai-
bano de 2020 prosseguia, 
tão logo passe a pandemia 
de Coronavírus. Mas, apesar 
dos desejos, tudo depende do 
alastramento da doença no 
País e os campeonatos esta-
duais correm sério risco de 
serem encerrados, por falta 
de datas para a realização. 
Diante do problema, os clu-
bes liberaram os atletas para 
a quarentena e uma das prin-
cipais preocupações, além do 
risco dos atletas contraírem a 
doença, é com a manutenção 
da forma física.

No Campinense, o 
preparador físico Orlando 
Júnior, juntamente com o 
departamento médico do 
clube, elaboraram uma car-
tilha para os jogadores, reco-
mendando afastamento total 
de aglomerações e alguns 
exercícios físicos para este 
período.

“A gente preparou uma 
ideia de reclusão para os 
atletas, que acho que vai 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O preparador físico do Campinense, Orlando Junior, passa as orientações aos jogadores do elenco

Foto:  pbEsportes

durar de 10 a 15 dias, com 
recomendações de alimen-
tação e uma série de exercí-
cios que possam ser feitos 
em casa, para que eles não 
percam a condição física e 
possam retornar sem perder 
muito o ritmo de jogo”, disse 
Orlando.

No Botafogo, a coisa 
não foi diferente, segundo o 
supervisor de futebol Jean-
carlos Dantas, o clube já sa-
bendo que a pandemia do 
coronavírus iria chegar aqui 
ao nosso Estado, tinha fei-
to um planejamento para o 
mês de abril, mas diante da 

paralisação antes do previs-
to, foi feita uma adaptação 
incluindo também o final do 
mês de março.

“Todos os atletas libera-
dos. Uns se encontram aqui 
em João Pessoa e outros fo-
ram para suas casas em ou-
tros estados. Nós passamos 
uma série de exercício para 
eles fazerem, mas o prin-
cipal problema é a falta de 
espaço para a realização das 
atividades, já que também as 
academias estão fechadas. 
Então, foi passado um pro-
grama para todos os atletas, 
individualmente, que eles 

poderão treinar 6 dias por 
semana, utilizando apenas o 
domingo como folga. Vão fa-
zer um trabalho de força em 
casa, numa chácara ou numa 
fazenda que tiverem, usan-
do apenas o peso corporal. 
O trabalho de resistência fí-
sica, com um espaço de 50 
metros dá para se trabalhar 
tranquilamente. O trabalho 
aeróbico será mais compli-
cado, mas quem tiver esteira 
em casa poderá utilizar. E 
vamos mandar uma série de 
exercícios que possam for-
talecer a musculatura e arti-
culações dos atletas”, disse o 

fisicultor Gleidson.
No Treze, o preparador 

físico Renan Barros disse 
que foram distribuídas pla-
nilhas individuais, de acordo 
com o acesso deles a apare-
lhagem. Alguns têm acade-
mias nos condomínios, mas 
não é permitido, então cada 
caso foi um caso, mas todos 
estão em atividades”, afir-
mou.

Com relação ao Atlé-
tico, o preparador Rodolfo 
disse que foram feitos dois 
planejamentos juntamente 
com a fisioterapia. O primei-
ro levando-se em conta uma 
paralisia de 15 dias, e outro 
planejamento para tempo 
indeterminado.

“Nós estávamos com um 
grupo bastante fadigados, e 
para esses atletas, eles ga-
nharam 5 dias de descanso 
primeiro para se recupera-
rem. Se o prazo for se esten-
dendo, este grupo começa-
rá e já começaram, aliás, a 
obedecer uma planilha, mas 
consciente de que a partir de 
15 dias, já vai começar um 
problema no que diz respei-
to ao condicionamento físi-
co. Eles estão aproveitando 
qualquer espaço possível 
para executarem os exercí-
cios onde não haja aglome-
rações.



que obrigou o con-
finamento de cerca 
de um bilhão de pesso-
as no mundo.

Ao ser questionado nes-
ta terça-feira sobre as conse-
quências financeiras do adia-
mento, Thomas Bach afirmou 
que “isso não foi debatido e 
não é uma prioridade, trata-
se de proteger vidas”.

Para Abe, a disputa dos 
Jogos Olímpicos no ano que 
vem será “um testemunho da 
derrota do vírus”.

A governadora de capi-
tal japonesa, Yuriko Koike, 
explicou nesta terça-feira 
aos jornalistas que o nome 
do evento seguirá sendo “Tó-
quio-2020”, apesar da mu-
dança de ano.

“Não há cancelamento, 
isso está claro. E uma meta, 
o verão (boreal) de 2021, se 
concretizou. Isso também é 
uma meta concreta para os 
atletas. Acredito que é algo 
muito importante”, destacou 
Koike.

O presidente do Comitê 
Organizador Local dos Jogos, 

Yoshi-
ro Mori, 
explicou pouco depois do 
anúncio do adiamento que o 
revezamento da chama olím-
pica pelo Japão, que come-
çaria nesta quinta-feira (26) 
em Fukushima, também será 
suspenso.

Pressão forte demais
A sucessão de aconteci-

mentos nos últimos dias, que 
culminaram no adiamento 
oficializado nesta terça-feira, 
veio em grande parte impul-
sionada pela forte pressão 
internacional para que o COI 
tomasse uma decisão o quan-
to antes.

A poderosa Federação 
Internacional de Atletismo 
(IAAF), responsável pelas 
modalidades olímpicas mais 
tradicionais, se declarou na 
segunda-feira favorável ao 
adiamento dos Jogos. Nesta 

ter-
ça, co-

memorou a 
decisão do COI.

“É o que querem os atle-
tas e temos certeza que esta 
decisão dará um pouco de 
alívio e clareza nesta situa-
ção inédita e incerta”, afir-
mou a IAAF em comunicado.

A Federação Internacio-
nal de Futebol (Fifa) também 
comemorou o adiamento dos 
Jogos para dar “prioridade” 
à saúde, enquanto que a a 
Federação Internacional de 
Natação (Fina) se disse dis-
posta a colaborar e modificar 
as datas de seu Mundial de 
Fukuoka, no Japão, previsto 
para 2021.

Na segunda-feira, a IAAF 
já havia anunciado que adia-
ria seu Mundial de atletismo 
de 2021, previsto para Euge-
ne, nos Estados Unidos, caso 
fosse necessário abrir uma 
brecha no calendário para 
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Trata-se de um adiamento inédito na história das Olimpíadas, que acontece em função da pandemia de Covid-19

COI adia os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos para 2021

Os Jogos Olímpicos de 
Tóquio, previstos para serem 
disputados entre 24 de ju-
lho e 9 de agosto deste ano, 
foram adiados para 2021 de-
vido à pandemia do corona-
vírus, anunciou nesta terça-
feira (24) o Comitê Olímpico 
Internacional (COI).

Trata-se de um adia-
mento inédito na história 
dos Jogos, cuja primeira edi-
ção na era moderna foi dis-
putada em 1896. Somente 
as duas Guerras Mundiais 
foram responsáveis por per-
turbar o calendário olímpico, 
em 1916, 1940 e 1944, mas 
em todos estes casos a deci-
são final foi o cancelamento 
definitivo das edições.

“Nas circunstâncias atu-
ais e com base nas informa-
ções apresentadas hoje (24) 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o presidente 
do COI e o primeiro-minis-
tro do Japão concluíram que 
os Jogos Olímpicos de Tó-
quio devem ser reagendados 
para depois de 2020 e serem 
disputados no mais tardar 
no verão (boreal) de 2021, 
com o objetivo de preservar 
a saúde dos atletas e de to-
dos os envolvidos nos Jogos 
Olímpicos, assim como da 
comunidade internacional”, 
anunciou o COI em comuni-
cado.

Pouco antes, em Tóquio, 
ao término de uma telecon-
ferência com o presidente do 
COI, Thomas Bach, o primei-
ro-ministro japonês, Shin-
zo Abe, anunciou que havia 
“apresentado uma proposta 
de adiar (os Jogos Olímpicos) 
por cerca de um ano” e que o 
dirigente olímpico concor-
dou “em 100%”.

Esta decisão do COI e 
dos organizadores dos Jo-
gos se mostrava cada vez 
mais provável nos últimos 
dias diante da propagação 
do coronavírus no mundo e 
da enxurrada de pedidos de 
adiamento vindos de atletas 
e federações de grande influ-
ência.

O COI defendia até pou-
cos dias atrás uma posição 
inflexível de organizar os 
Jogos de Tóquio nas datas 
previstas (24 de julho-9 de 
agosto), mas a pressão inter-
nacional crescente fez com 
que a entidade admitisse no 
domingo (22) que contem-
plava alguns cenários, entre 
eles o adiamento do evento. 
O COI também anunciou que 
tomaria uma decisão final 
sobre o caso em quatro se-
manas.

Na segunda-feira (23), 
Abe admitiu diante do Parla-
mento japonês que um adia-
mento dos Jogos “poderia ser 
inevitável”.

Os Jogos Olímpicos se-
rão adiados por um ano, 
como aconteceu na última 
terça-feira (17) com outros 
dois grandes eventos espor-
tivos do ano, a Eurocopa e a 
Copa América de futebol, que 
também foram suspensos de 
2020 para 2021, vítimas da 
crise sanitária internacional 

Foto: Divulgação

os Jogos 
Olímpi-
cos.

A 
ideia de 

organizar 
os Jogos 

nas datas 
previstas vi-

nha encontran-
do uma resistên-

cia crescente no 
mundo do esporte.

O lendário ex-velo-
cista americano Carl Lewis 

sugeriu no domingo que o 
evento fosse adiado para 
2022, uma solução que afir-
mou ser “mais prática”.

A hipótese de um adia-
mento era a preferida entre 
a maioria dos atletas ameri-
canos, segundo enquete rea-
lizada no domingo.

A delegação americana é 
tradicionalmente a mais im-
portante, tanto em números 
de atletas como em medalhas 
conquistadas, nos Jogos e o 
Comitê Olímpico dos Estados 
Unidos, respeitando a vonta-
de de suas influentes federa-
ções de atletismo e natação, 
se somou aos pedidos de 
adiamento dos últimos dias.

O Canadá chegou a anun-
ciar que não enviaria atletas 
aos Jogos de Tóquio-2020 
caso fossem mantidos nas 
datas previstas.

AFP

O esporte sofreu um duro 
golpe com a pandemia do 
coronavirus, nesta temporada, 
em todo o mundo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE ANULAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Areia/Pb., através de sua Comissão Permanente de Licitação, no uso 

de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMEN-
TO da licitação divulgada através do edital do TOMADA DE PREÇO N.º 00004/2020, tendo por 
objeto:Pavimentação em Paralelepípedos da Rua Severino de Azevedo Maia - Areia/Pb.; devido 
à ao momento de CALAMIDADE PÚBLICA causado pela PANDEMIA do Corona Vírus. Será pu-
blicado novo edital oportunamente, divulgado através do Diário Oficial do Município, DOE, DOU 
e Jornal de Grande Circulação. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis 
no seguinte endereço: Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia – PB., Telefone: (83) 33621237. 
E-mail: comissaolic2017@gmail.com

Areia/Pb., 24 de março de 2020.
Marcos Aurélio Bernardo de Lima

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE ANULAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 00003/2020
A Prefeitura Municipal de Areia/Pb., através de sua Comissão Permanente de Licitação, no uso 

de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO 
da licitação divulgada através do edital do TOMADA DE PREÇO N.º 00003/2020, tendo por objeto: 
: Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas Projetada 01 e Projetada 02, Conjunto Padre Maia 
I - Areia/PB.; devido à ao momento de CALAMIDADE PÚBLICA causado pela PANDEMIA do Corona 
Vírus. Será publicado novo edital oportunamente, divulgado através do Diário Oficial do Município, 
DOE, DOU e Jornal de Grande Circulação. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis no seguinte endereço: Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia – PB., Telefone: (83) 
33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com

Areia/Pb., 24 de março de 2020.
Marcos Aurélio Bernardo de Lima

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2020, que objetiva: Aquisição de leite, 
Suplementos e Alimentação Nasogástrica para atender as demandas Judiciais da Secretaria de 
Saúde do Município de Areia-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 45.500,00.

Areia - PB, 24 de Março de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00023/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00023/2020, 
que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para Desenvolver Atividades Extensionistas no Campo 
de Planejamento Urbano e Regional de um Plano em Arquitetura e Urbanismo no Município de 
Areia/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FUNDAÇÃO 
GUIMARÃES DUQUE - R$ 125.460,00.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL DA CIDADE DE ARARUNA/PB. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: SONY DE OLIVEIRA ALMEIDA 
JUNIOR EIRELI - Valor: R$ 221.461,03. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Cen-
tro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. 
E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 24 de março de 2020
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA ABC FARMA PARA O EXERCÍCIO DE 

2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2020: RECURSOS PRÓPRIOS DE ARARUNA/OUTROS RECURSOS: 03.000 FUNDO MUNICI-
PAL DE SAUDE - 10 301 0012 2075: COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE 
ATENCAO PSICOSSOCIAL; 03.001 SEC.DE SAUDE - 10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS 
SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS - ELEMENTO DE DESPESA: 33903299 - Material, Bem ou 
Serviço para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00033/2020 - 23.03.20 - AMAN-
DA DE LIMA OLIVEIRA - R$ 64.320,00; CT Nº 00034/2020 - 23.03.20 - JOAO PAULO DOURADO 
COSTA EIRELI - R$ 24.640,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de carnes, frango e peixe, destinados ao Hospital Municipal, 

Merenda Escolar, Creche Municipal e demais setores da Administração Municipal. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Arara:PNAE,PETTI,PROJOVEM, EJA, FUS, PAB FIXO, FMS, FNAS, CRAS, IGD, MAIS EDUCAÇÃO, 
FPM, ICMS, TRIBUTOS, SAMU, PDDE, FNDE, MDE, MAC, PAIF e DIVERSOS: 02.00 - SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Administração 03.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.1002.2008 - Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Finanças 05.00 - SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA 12.306.2002.2011 - 
Manter Programa de Alimentação Escolar 12.361.2008.2012 - Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica - FUNDEB 12.361.2008.2014 - Manter Ativ. da Educação Básica - MDE 
12.361.2008.2015 - Manter Ativ. do Ensino - Salário Educação 12.361.2008.2016 - Manter Programa 
Dinheiro Direto na Escola - PDDE 12.361.2008.2017 - Manter Ações Educ. com Outros Recursos 
do FNDE 12.366.2006.2022 - Manter Ativ. da Educação de Jovens e Adultos 06.00 - SECRETARIA 
DE SAÚDE - S.M.S 10.301.2005.2025 - Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB FIXO 
10.301.2020.2021 - Manutenção de Outros Programas - Recursos Fundo a Fundo FNS/SUS/PAB 
10.302.2020.2028 - Manutenção das Ativ. Do Serviços de Urgência - SAMU 10.302.2020.2029 
- Manter as Ativ. dos Serviços Públicos de Saúde 10.302.2020.2047 - Manter Ativ. de Média e 
Alta Complexidade Amb. Hosp. 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS 
08.243.2003.2034 - Manutenção do Programa Pro Jovem Adolescente - PBVI 08.243.2010.2035 
- Manter Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 08.244.2004.2031 - Manter Ativ. de 
Outros Programas Fundo a Fundo - FNAS 08.244.2004.2032 - Manutenção do Programa de Apoio 
Integral a Família - PAIF 08.244.2004.2037 - Manter Ativ. da Secretaria de Ação Social 08.00 - SE-
CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.1002.2041 - Manter Ativ. da Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos 09.00 - SEC. DE AGRICULTURA 20.122.2009.2009 - Manter Atividades 
da Sec. de Agricultura 10.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18.541.2015.2006 - Manutenção 
da Secretaria de Meio-Ambiente 11.00 - SECRETARIA DE ESPORTE 27.812.0014.243 - Manutenção 
das Ativ. da Secretaria de Esporte. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00034/2020 - 23.03.20 - M V ROCHA DE 
CARVALHO EIRELI - R$ 51.240,00; CT Nº 00035/2020 - 23.03.20 - LCMR COMERCIO EIRELI - R$ 
11.664,00; CT Nº 00036/2020 - 23.03.20 - LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - R$ 93.917,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da através da Pregoeira Oficial e Equipe de 

Apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi ADIADA “SINE DIE” a sessão 
de abertura do Processo Licitatório na modalidade acima indicada, cujo objeto é Contratação de 
serviços horas de trator de esteira. O adiamento ocorre em virtude de interesse público. Qualquer 
dúvida poderá ser esclarecida com a Comissão Permanente de Licitação no endereço: Avenida 30 
de Abril, 45 - Centro - Boqueirão - PB, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391 2318.

Boqueirão/PB, 24 de março de 2020.
CRYSTIANE GOMES BEZERRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da através da Pregoeira Oficial e Equipe de 

Apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi ADIADA “SINE DIE” a sessão 
de abertura do Processo Licitatório na modalidade acima indicada, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
DE UTENSÍLIOS DE COZINHA. O adiamento ocorre em virtude de interesse público. Qualquer 
dúvida poderá ser esclarecida com a Comissão Permanente de Licitação no endereço: Avenida 30 
de Abril, 45 - Centro - Boqueirão - PB, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391 2318. 

Boqueirão/PB, 24 de março de 2020.
CRYSTIANE GOMES BEZERRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica a suspensão da Tomada de Preços nº 
00001/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ANIMAIS, CONFORME CONTRATO CR 
1056613-30 (SICONV 872374). Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua: Expedicionário Luís Tenório 
Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB. Telefone: (083) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 24 de Março de 2020
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0054/2020

A Prefeitura Municipal, através da comissão permanente de licitação, comunica aos interessados 
que o Pregão Presencial nº 0054/2020, cujo objeto é aquisição de Drone e Rádio comunicadores 
para atender as necessidades da Defesa Civil, marcado para o dia 26 de março de 2020, às 11:00h, 
fica adiada até ulterior deliberação, conforme o Decreto Municipal 11, do dia 17 de Março de 2020, 
e o Decreto Estadual 40.136, de 22 de março de 2020. Para maiores informações, telefone:(83) 
3250-3121 /

Email: licitaçãocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 25 de Março de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0065/2020

A Prefeitura Municipal, através da comissão permanente de licitação, comunica aos interessa-
dos que o Pregão Presencial nº 0065/2020, cujo objeto é Contratação de empresa de serviços de 
engenharia de trafego de sinalização horizontal Acrílica, para atender as necessidades, marcado 
para o dia 27 de março de 2020, às 09:00h, fica adiada até ulterior deliberação, conforme o Decreto 
Municipal 11, do dia 17 de Março de 2020, e o Decreto Estadual 40.136, de 22 de março de 2020. 
Para maiores informações, telefone:(83) 3250-3121 /

Email: licitaçãocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 25 de Março de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
A Câmara Municipal de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar pú-

blico para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00002/2020, com o seu objeto LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO UTILI-
TÁRIO MOTOR 2.0, COMBUSTIVEL GASOLINA, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO DE 
FABRICAÇÃO/MODELO APARTIR DE 2008, BANCADA EM COURO, KIT MUTIMIDEA, CÁMBIO 
MANUAL, SEM MOTORISTA, EMPLACDO, COM SEGURO, REVISADO EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO para Câmara Municipal de Curral Velho/PB, durante o exercício de 2020, conforme 
especificação do edital. Com o licitante classificado em todas as fases deste certame a pessoa 
física: JEAM JEFFESON FURTADO LEMOS – Valor Mensal de RS 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos 
reais) e Valor Global: R$ 25.000,00 (Vinte cinco Mil reais)

Curral Velho - PB, 24 de Março de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
produtos de panificação para as Secretarias: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - FUNDO MUNICIPAL DE 
AÇÃO SOCIAL e SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA do município de Curral 
Velho-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE ROBERTO 
DE LACERDA - R$ 48.600,00.

Curral Velho - PB, 24 de Março de 2020
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

AVISO CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

A Prefeitura Municipal de Curral Velho-PB, torna público através do Pregoeiro Oficial, resolve ceder 
o prazo de 5(cinco) dias úteis, para a empresa: CLEBERSON LAURENCO FEITOSA 10207777454 
- CNPJ: 18.247.159/0001-70, apresentar a nova Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais, 
com validade, conforme artigo 43, inciso I da Lei nº 123/2006.

Curral Velho - PB, 23 de Março de 
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2020, que objetiva: Aquisição parce-
lada de produtos de panificação para as Secretarias: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - FUNDO MUNICI-
PAL DE AÇÃO SOCIAL e SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA do município 
de Curral Velho-PB; ADJUDICO o seu objeto a: JOSE ROBERTO DE LACERDA - R$ 48.600,00.

Curral Velho - PB, 24 de Março de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS-PROCON

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.004/2020
LICITAÇÃO DESERTA 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos-PROCON - Campina Grande-PB, sediada na 
Rua Prefeito Ernani Lauritzen, 226 – Centro - 58.400-123 Campina Grande, PB,  torna público 
através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.004/2020. 
(EXCLUSIVIDADE DE MICRO EMPRESA- ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP OU MICRO-
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI), cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição de 
material de consumo (Limpeza e Cozinha) para atender ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos 
Difusos-PROCON, Campina Grande-PB, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreria 
em 20/03/2020 às 15:00horas, foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessados. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 9.8168-2407 e 
9.9946-0355. E-mail: proconcg.licita@gmail.com 

Campina Grande - PB,23 de março de 2020, 
Jose Afonso Pereira da Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS-PROCON

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.006/2020
LICITAÇÃO DESERTA 

Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos-PROCON - Campina Grande-PB, sediada na 
Rua Prefeito Ernani Lauritzen, 226 – Centro - 58.400-123 Campina Grande, PB,  torna público 
através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.006/2020. 
(EXCLUSIVIDADE DE MICRO EMPRESA- ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP OU MI-
CROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI), cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de serviços de comunicação de dados com a internet nas modalidades terrestre (02 
links de 500 megafull dedicado), para atender ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos 
– Procon de Campina Grande-Pb. cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreria em 
24/03/2020 às 14:00horas, foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessados. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 9.8168-2407 e 
9.9946-0355. E-mail: proconcg.licita@gmail.com

Campina Grande - PB,24 de março de 2020
Jose Afonso Pereira da Silva

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE 

CAMPINA GRANDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
 (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2020

Torna Público que foi adiada a Licitação na Modalidade Pregão em sua Forma Eletrônica Nº 
00001/2020, do tipo Menor Preço, Para: Contratação de empresa para fornecimento de forma 
parcelada de Adesivos Refletivos Grau Engenharia, para atender as necessidades da STTP, FOI 
ADIADO PARA O DIA  08 de abril de 2020 às 14:00. Para todas as referências de tempo será ob-
servado o horário oficial de Brasília. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@
gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande – PB, 20 de março de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020
AVISO DE ADIAMENTO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA 
DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público, 
que a Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO,Regime de Empreitada por Preço 
Unitário, cujo OBJETO É A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS 
BAIRROS: ARAXÁ, JEREMIAS E PALMEIRA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 
DA PARAÍBA, fica adiada para às 9:00 HORAS DO DIA 14 DE ABRIL DE 2020.O Edital estará à 
disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos 
portais: (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf).

Campina Grande, 24 de março de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 006/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE CAMPINA 
GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará 
às 09:00 HORAS DO DIA 27 DE ABRIL DE 2020, Licitação CONCORRÊNCIA, do Tipo MENOR 
PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
DO PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina 
Grande – PB e através dos portais: (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/) e 
(https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf).

Campina Grande, 24 de março de 2020.
Felipe Silva Diniz Júnior

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 007/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE CAMPINA 
GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará 
às 09:00 HORAS DO DIA 28 DE ABRIL DE 2020, Licitação CONCORRÊNCIA, do Tipo MENOR 
PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTA-
ÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS DE CATOLÉ, SANDRA CAVALCANTE, ITARARÉ, 
LIBERDADE, TAMBOR, ESTAÇÃO VELHA, IRMÃO ALEXANDRINO, JARDIM PAULISTANO, 
ROSA CRUZ, CRUZEIRO, SANTA ROSA, QUARENTA, PRESIDENTE MÉDICI, NOVA BRASÍLIA, 
BELO MONTE, MONTE CASTELO, SANTO ANTÔNIO, JARDIM TAVARES, LOUZEIRO E ROSA 
MÍSTICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, COMPREENDIDOS 
NO LOTE 01 – SESUMA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São 
José, Campina Grande – PB e através dos portais: (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/
licitacoes/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf).

Campina Grande, 24 de março de 2020.
Felipe Silva Diniz Júnior

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 008/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE CAMPINA 
GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará 
às 09:00 HORAS DO DIA 29 DE ABRIL DE 2020, Licitação CONCORRÊNCIA, do Tipo MENOR 
PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo  OBJETO A EXECUÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS DE NAÇÕES, MONTE SANTO, BODOCONGÓ, 
SÃO JANUÁRIO, RAMADINHA, MALVINAS, SONHO MEU, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, DINA-
MÉRICA, TRÊS IRMÃS, COLINA DO OESTE, SANTA CRUZ, JARDIM BORBOREMA, PALMEIRA, 
RESSUREIÇÃO, CATINGUEIRA, CIDADES E CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, NO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, COMPREENDIDOS NO LOTE 02 – SESUMA. O 
Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB 
e através dos portais: (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/) e (https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf).

Campina Grande, 24 de março de 2020.
Felipe Silva Diniz Júnior

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 009/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE CAM-
PINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que 
realizará às 09:00 HORAS DO DIA 30 DE ABRIL DE 2020, Licitação CONCORRÊNCIA, do Tipo 
MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS DE SÍTIO LUCAS, SÍTIO ESTREITO, 
SÍTIO COVÃO, SÍTIO CARIDADE, BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, DISTRITO DE GALANTE, 
DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA E DISTRITO DO MARINHO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, COMPREENDIDOS NO LOTE 03 – SESUMA. O Edital está à 
disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos 
portais: (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf).

Campina Grande, 24 de março de 2020.
Felipe Silva Diniz Júnior

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE

 CAMPINA GRANDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna Público que foi adiada a Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 00005/2020, do tipo 
Menor Preço, Para: Contratação de Pessoa Jurídica para confecção de Fardamentos, para atender 
as necessidades dos Agentes de Trânsito da STTP (Superintendência de Transito e Transportes 
Públicos). FOI ADIADO PARA O DIA  09 de abril de 2020 às 14:00. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10.520/02. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3341-1278. 
E-mail: licitacaosttpcg@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 24 de março de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro  Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
 AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA MECÂNICA DE 
CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA 
PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPIM.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM torna público para conhecimento dos interessados, 
em especial, as empresas que participam do respectivo certame licitatório, a SUSPENSÃO da 
reunião para abertura dos envelopes que aconteceria dia 26 de Março de 2020 ás 09:00. Tal medida 
apresenta-se necessária tendo em vista as recomendações ao combate do COVID – 19. Uma nova 
data de reunião será publicada no Diário Oficial do Estado. Maiores informações no departamento 
de licitações, na Av. São Sebastião, s/n, Centro – Capim – PB no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas ou através do e-mail cplcapimpb@gmail.com. 

Capim 24 de Março de 2020.
Antônio José da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
 AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTEN-
ÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM torna público para conhecimento dos interessados, 
em especial, as empresas que participam do respectivo certame licitatório, a SUSPENSÃO da 
reunião para abertura dos envelopes que aconteceria dia 26 de Março de 2020 ás 11:00. Tal medida 
apresenta-se necessária tendo em vista as recomendações ao combate do COVID – 19. Uma nova 
data de reunião será publicada no Diário Oficial do Estado. Maiores informações no departamento 
de licitações, na Av. São Sebastião, s/n, Centro – Capim – PB no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas ou através do e-mail cplcapimpb@gmail.com. 

Capim 24 de Março de 2020.
Antônio José da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00007/2020, OBJETO: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino e 
para o desenvolvimento das Ações, Atividades e Programas de todas as Secretarias da Prefeitura 
do Município de Cuité de Mamanguape - PB, para o dia 10 de Abril de 2020 às 14:00 horas, no 
mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de 
Mamanguape - PB. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (83) 99342-2582. 

Cuité de Mamanguape - PB, 24 de Agosto de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 Aviso.
PREGÃO PRESENCIAL N 10/2020

Objeto: Contratação de serviços mecânicos especializados de consertos/reparos e manutenções 
preventivas diversos [complexidade comum a área de atuação], na frota oficial de veículos do Municí-
pio, durante o exercício financeiro; com base nos elementos constantes do processo correspondente.

Torna-se público que,
RESULTADO FINAL:
- MANOELPESSOA FILHO 56811993472.
CNPJ: 14.096.844/0001-92.
Item(s): 1.
Valor: R$ 16.000,00..
Telefone: (083) 3685-1073.
Email: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas- PB, 23de março de 2020.
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00013/2020, para o dia 04 
de Maio de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua do Comercio, 23 - 
Centro - Duas Estradas - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3265-1030. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. 

Duas Estradas - PB, 24 de Março de 2020
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Abril de 2020, por meio 
do site , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros 
alimentícios, mediante requisição periódica, para atender as necessidades de diversas Secretarias 
deste município, com pronta entrega, devendo ocorrer quando necessário nos quantitativos solici-
tados pela Secretaria requisitante. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 14h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.
br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 24 de Março de 2020. 
JUVENCIO RODRIGUES NETO

 Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica sobre a análise dos recursos apresentados, obteve-se o seguinte resultado: RECURSOS 
INDEFEREIDOS: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MÉDICOS HOSPITALA-
RES LTDA. RECURSOS DEFERIDOS: DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e 
MJ MEDICAL COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA, conforme consta nos 
autos, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2020, que objetiva: Aquisições parceladas de Mate-
riais Médico hospitalares, dietas, materiais de curativos e outros para melhor atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde para o exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LT - R$ 276.388,60; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 145.601,90; CRM 
COMERCIAL LTDA - R$ 26.205,50; DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 
14.997,60; DROGAFONTE LTDA - R$ 6.600,00; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. 
MÉD. E HOSPITALARES LTDA - R$ 177.492,00; MEGAMED COMÉRCIO LTDA - R$ 613.276,50; 
MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - R$ 854.520,60; NNMED 
DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 1.409,00; ORTOSHOP 
COMÉRCIO LTDA - R$ 5.711,10; PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉD. E FARMACÊUTICOS 
LTDA - R$ 10.375,80; PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 207,25; SUFRAMED 
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 11.836,20; TECNOCENTER MA-
TERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 218.036,24; VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA - R$ 68.036,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura dos contratos 
nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 23 de Março de 2020
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de exames diversos para o 
exercício 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2020. DOTAÇÃO: RECUR-
SOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 
Elemento de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
da Guarabira e: CT Nº 00222/2020 - 23.03.20 - HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA - R$ 536.220,00; 
CT Nº 00223/2020 - 23.03.20 - MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME - R$ 
94.160,00; CT Nº 00224/2020 - 23.03.20 - WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - R$ 1.350.490,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde até dezembro de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES E MED. LTDA 
- R$ 14.164,00; BETANIAMED COMERCIAL EIRELLI - R$ 59.400,00; DENTAL COSTA PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 93.307,50; DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
- R$ 49.699,06; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉD. E HOSPITALARES LTDA - R$ 
96.318,33; INDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 
7.883,10; MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - R$ 96.686,20; 
ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 442.583,07; PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA 
- R$ 3.934,00; PHOSPODONT LTDA - R$ 73.721,50; R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA - R$ 28.432,76. Ficam os licitantes convocados para assinatura dos contratos.

Guarabira - PB, 23 de Março de 2020
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00015/2020

 Aos 23 dias do mês de Março de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo 
Municipal de Saúde da Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Solon de Lucenta - Centro 
- Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 20/2007, de 02 de 
Julho de 2007; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; 
e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00015/2020 
que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa especializada para realização de 
exames diversos para o exercício 2020; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DA GUARABIRA - CNPJ nº 13.844.779/0001-73.

VENCEDOR: HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA
CNPJ: 31.357.345/0001-20
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
24 Biopsia cirúrgica de tireoide EXAME 30 1.999,00 59.970,00

25 Biopsia /exérese de nódulo 
de mama EXAME 50 1.999,00 99.950,00

28 Punção de mama por agulha 
grossa guiada por ultrasom EXAME 70 145,00 10.150,00

34 Eletroneuromiografia MMI I EXAME 120 1.000,00 120.000,00
35 Eletroneuromiografia MMSS EXAME 150 1.000,00 150.000,00

62 Ultrassonografia Obstétrica 
Morfológica EXAME 36 160,00 5.760,00

63 Ultrassonografia com doppler 
venoso EXAME 240 155,00 37.200,00

71 Ultrassonografia de Abdome 
Total EXAME 150 109,00 16.350,00

75 Ultrassonografia de Vias Uri-
nárias EXAME 120 89,00 10.680,00

78 Eletroencefalograma EXAME 240 109,00 26.160,00
TOTAL 536.220,00

 
VENCEDOR: MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME
CNPJ: 32.394.206/0001-30
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
37 Colonoscopia EXAME 100 590,00 59.000,00

76 Endoscopoa Digestiva Alta 
(EDA) c/ teste de H. Pilori EXAME 120 159,00 19.080,00

77 Endoscopoa Digestiva Alta 
(EDA) s/ teste de H. Pilori EXAME 120 134,00 16.080,00

TOTAL 94.160,00
 
VENCEDOR: WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA
CNPJ: 19.161.889/0001-17
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1
Tomografia computadori-
zada de coluna cervical s/ 
contraste

EXAME 80 275,00 22.000,00

2
Tomografia computadori-
zada de coluna cervical c/ 
contraste

EXAME 30 295,00 8.850,00

3
Tomografia computadoriza-
da de coluna lombo-sacra 
s/ contraste

EXAME 180 275,00 49.500,00

4
Tomografia computadoriza-
da de coluna lombo-sacra 
c/ contraste

EXAME 80 295,00 23.600,00

5
Tomografia computadori-
zada de coluna toráxica s/ 
contraste

EXAME 50 275,00 13.750,00

6
Tomografia computadori-
zada de coluna toráxica c/ 
contraste

EXAME 20 295,00 5.900,00

7 Tomografia computadori-
zada de crânio c/ contraste EXAME 100 295,00 29.500,00

8 Tomografia computadori-
zada de crânio s/ contraste EXAME 200 275,00 55.000,00

9
Tomografia computadori-
zada de membro superior 
(unilateral)

EXAME 80 275,00 22.000,00

10 Tomografia computaforizada 
de face (seios da face) EXAME 40 275,00 11.000,00

11

Tomografia computadoriza-
da de segmentos apendi-
culares (braço, antebraço, 
mão, coxa, perna e pé)

EXAME 50 275,00 13.750,00

12 Tomografia de tórax EXAME 120 398,00 47.760,00

13
Tomografia computadoriza-
da de abdômem superior c/ 
contraste

EXAME 100 448,00 44.800,00

14
Tomografia computadoriza-
da de abdômem superior s/ 
contraste

EXAME 100 398,00 39.800,00

15
Tomografia computadoriza-
da de pelve/vacia/abdômem 
c/ contraste

EXAME 100 448,00 44.800,00

16
Tomografia computadoriza-
da de pelve/vacia/abdômem 
s/ contraste

EXAME 100 398,00 39.800,00

17
Tomografia computado-
rizada de sela túrcica c/ 
contraste

EXAME 20 270,00 5.400,00

18
Tomografia computado-
rizada de sela túrcica s/ 
contraste

EXAME 20 270,00 5.400,00

19 Tomografia computadoriza-
da de Vias Urinárias EXAME 70 548,00 38.360,00

20
Tomografia computadori-
zada de membro superior 
(unilateral)

EXAME 50 275,00 13.750,00

21

Tomografia computadoriza-
da dos (meatos acústicos 
internos, ATM, mastóide), s/ 
contraste

EXAME 70 298,00 20.860,00

22 Tomografia computadoriza-
da de membro inferior EXAME 50 278,00 13.900,00

23
Biopsia de tireode ou para-
tireoide - PAAF guiado por 
Ultrasom

EXAME 200 160,00 32.000,00

26 Biopsia de Prótata Guida por 
ultrasom EXAME 120 399,00 47.880,00

27
Punção aspirativa de mama 
por agulha fina guiada por 
ultrasom

EXAME 150 150,00 22.500,00

33 Urografia excretora EXAME 200 245,00 49.000,00

43 Ressonância Magnètica de 
coluna cervical s/ contraste EXAME 25 449,00 11.225,00

44 Ressonância Magnètica de 
coluna cervical c/ contraste EXAME 25 525,00 13.125,00

45
Ressonância Magnética 
de coluna lomba=sacra s/ 
contraste

EXAME 100 449,00 44.900,00

46
Ressonância Magnética 
de coluna lomba=sacra c/ 
contraste

EXAME 50 525,00 26.250,00

47 Ressonância Magnética de 
coluna toráxica s/ contraste EXAME 25 449,00 11.225,00

48 Ressonância Magnética de 
coluna toráxica c/ contraste EXAME 15 525,00 7.875,00

49 Ressonância Magnética de 
crânio s/ contraste EXAME 100 449,00 44.900,00

50 Ressonância Magnética de 
crânio c/ contraste EXAME 100 525,00 52.500,00

51 Ressonância Magnética de 
membro superior (unilateral) EXAME 40 450,00 18.000,00

52 Ressonância Magnética de 
face (seios de face) EXAME 15 450,00 6.750,00

53

Ressonância Magnética de 
segmentos apendiculares 
(braço, antebraço, mão, 
coxa, joelho, perna e pé)

EXAME 25 450,00 11.250,00

54 Ressonância Magnética 
do tórax EXAME 30 474,00 14.220,00

55
Ressonância Magnética 
de abdômem superior c/ 
contraste

EXAME 50 524,00 26.200,00

56
Ressonância Magnética 
de abdômem superior s/ 
contraste

EXAME 80 449,00 35.920,00

57
Ressonância Magnética 
de pelve/bacia/ abdômem 
inferior c/ contraste

EXAME 70 524,00 36.680,00

58
Ressonância Magnética 
de pelve/bacia/ abdômem 
inferior s/ contraste

EXAME 70 449,00 31.430,00

59 Ressonância Magnética de 
sela túricica c/ contraste EXAME 20 524,00 10.480,00

60 Ressonância Magnética de 
sela túricica s/ contraste EXAME 10 449,00 4.490,00

61
Ultrassonografia de par-
tes moles (articulações) c/ 
Doppler

EXAME 120 165,00 19.800,00

64 Ultrassonografia com dop-
pler arterial EXAME 240 170,00 40.800,00

65 Ultrassonografia partes mo-
les e articulações EXAME 240 119,00 28.560,00

66 Ultrassonografia Obstétrica 
com Simples EXAME 240 99,00 23.760,00

67 Ultrassonografia Obstétrica 
com Dopper EXAME 240 129,00 30.960,00

68 Ultrassonografia Transva-
ginal EXAME 240 79,00 18.960,00

69 Ultrasssonogradia de Ma-
mas EXAME 240 79,00 18.960,00

70 Ultrassonografia de Tireóide EXAME 150 79,00 11.850,00

72 Ultrassonografia de Parede 
Abdominal EXAME 120 80,00 9.600,00

73 Ultrassonografia Pélvica EXAME 120 79,00 9.480,00
74 Ultrassonografia Próstata EXAME 120 79,00 9.480,00

TOTAL 1.350.490,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde da Guarabira firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente forma-

lizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00015/2020, parte integrante 
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência poderá ser utilizada:

 Pelo Fundo Municipal de Saúde da Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00015/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00015/2020 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA.
CNPJ: 31.357.345/0001-20.
Itens: 24 - 25 - 28 - 34 - 35 - 62 - 63 - 71 - 75 - 78.
Valor: R$ 536.220,00.
- MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME.
CNPJ: 32.394.206/0001-30.
Itens: 37 - 76 - 77.
Valor: R$ 94.160,00.
- WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA.
CNPJ: 19.161.889/0001-17.
Itens: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 

23 - 26 - 27 - 33 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 
- 61 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74.

Valor: R$ 1.350.490,00.
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Guarabira.
Guarabira - PB, 23 de Março de 2020

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: Contratação de Empresa 
Especializada a prestação de serviços de confecções de próteses dentárias para atender aos 
usuários do Sistema Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: HELDER DE LIMA VIANA - ME - R$ 58.000,00.

Gado Bravo - PB, 19 de Março de 2020
PAULO ALVES MONTEIRO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2020, que objetiva: Contratação de 
pessoa física para locação de veículo destinado ao atendimento das necessidades do Município 
de Gado Bravo - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CELIO 
DE PAULA OLIVEIRA - R$ 38.000,00. 

Gado Bravo - PB, 19 de Março de 2020
PAULO ALVES MONTEIRO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada a prestação de serviços de confecções de 

próteses dentárias para atender aos usuários do Sistema Municipal de Saúde. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado 
Bravo: 05.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1004 2022 Manter as Atividades do Fundo 
Municipal de Saúde 10 301 1004 2028 Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal Elemento de 
Despesa: 3390.39 99 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 
00052/2020 - 19.03.20 - HELDER DE LIMA VIANA - ME - R$ 58.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa física para locação de veículo destinado ao atendimento das 

necessidades do Município de Gado Bravo - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00009/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.002 GABINETE DO 
PREFEITO 04 122 2001 2002 Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito 3390.36 99 1001 Outros 
Serv. de Terceiros Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00053/2020 - 19.03.20 - CELIO 
DE PAULA OLIVEIRA - R$ 38.000,00.

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

DO ESTADO DA PARAÍBA
ERRATA, CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL N° 40.122/2020, A RECOMENDAÇÃO 

DA OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE) E CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI FE-
DERAL N° 13.979/20 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO  DO NOVO 
CORONAVIRUS (COVID-19) ONDE SE LER: QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL, LEIA-SE: “REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO 
ONLINE (SOMENTE ELETRÔNICO)”, NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL DE LEILÃO n° 
001/2020, NA EDIÇÃO DO JORNAL A UNIÃO DO DIA 13 DE MARÇO DE 2020 AS FLS. N° 27.

Itatuba - PB, 23 de março de 2020.
ARON RENE MARTINS DE ANDRADE

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020
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 00017/2020, do tipo menor preço por item, para aquisição de material médico 
hospitalar, cuja abertura será no dia 06/04/2020 às 14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB.  O edital e demais in-
formações 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, 23 de Março de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020
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 00015/2020, do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos da 
atenção básica, cuja abertura será no dia 06/04/2020 às 09:00 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, 23 de Março de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020
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 00016/2020, do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos 
psicotropicos, cuja abertura será no dia 06/04/2020 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, 23 de Março de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu pregoeiro substituto, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Propostas de Preços 
e Habilitação do Pregão Presencial nº 00007/2020, com o seu objeto a aquisição de material de 
expediente e escolar, a medida de suas necessidades, conforme especificação do edital. Com 
os licitantes classificados em todas as fases deste certame, as empresas: IVANILTO DA COSTA 
VIEIRA, cadastrada no CNPJ nº 26.465.390/0001-69, vencedora de vários itens no valor global de 
R$: 27.837,40 (vinte e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), a empresa S 
D DE A FERREIRA & CIA LTDA, cadastrada no CNPJ n° 26.889.181/0001-42, vencedora de vários 
itens no valor global de 133.373,10 (cento e trinta e três mil, trezentos e setenta e três reais reais 
e dez centavos)  e a empresa LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA, cadastrada no 
CNPJ n° 11.895.653/0001-00, vencedora de vários itens no valor global de 38.544,40 (trinta e oito 
mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos.

Ibiara - PB, 06 de Março de 2020.
JOSÉ DE ARIMATEIA R. DE LACERDA

Pregoeiro Substituto  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

  PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00008/2020 com o seu objeto aquisição de pneus e câmara de 
ar para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes ao município, aos locados ou a disposição 
do município de Ibiara. Com o licitante classificado em todas as fases deste certame, a empresa 
vencedora, FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME, CNPJ Nº 03.517.351/0001-62 vencedora com o 
valor global de R$ 362.672,00 (trezentos e sessenta e dois mil seiscentos e setenta e dois reais).

Ibiara - PB, 06 de Março de 2020
Pregoeiro Substituto  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020
O Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria Administrativa GP nº 

01/2020 de 02 de Janeiro de 2020, da Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, vem através deste aviso, 
tornar público para os interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00009/2020, objetivando a contratação de empresa do ramo pertinente para implantação de Sistema 
de Gestão de Cadastro Domiciliar e Individual na atenção Primária á Saúde, incluindo o treinamento 
dos usuários e consultoria de implantação e controle de frequência dos profissionais e/ou trabalho 
externo por georeferenciamento, com o fornecimento de 17 licenças mensais para o software. 
Tendo como vencedor: MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 – JVVEN CONSULTORIA EM 
SAÚDE, cadastrada no CNPJ nº 27.191.452/0001-61, VALOR GLOBAL R$ 28.186,00 (vinte e oito 
mil cento e oitenta e seis reais).

Ibiara – PB, 06 de Março de 2020
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

  PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00010/2020 com o seu objeto a Locação de veículos no 
município de Ibiara - PB, conforme especificação do edital. Como licitantes classificados em todas 
as fases deste certame: as pessoas físicas: ELIJAMES VELOSO DOS SANTOS, portador do CPF 
nº 026.379.234-07, foi declarado vencedor com o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) 
e valor global de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e Agnaldo Pereira de Souza, portador do 
CPF nº 090.981.275-68, foi declarado vencedor com valor mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
e valor global de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

Ibiara - PB, 06 de Março de 2020.
JOSÉ DE ARIMATEIA R. DE LACERDA  

Pregoeiro Substituto  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.011/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006917.
Data da sessão: 06/04/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1111; 1113; 1120; 1124; 1001; 1312; 1311; 1090; 1214).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 24 de março de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP de nº 09001/2020, realizada no dia 24 de março de 2020, às 10h00, que teve como objeto 
o registro de preços para eventual aquisição de pneus automotivos, destinados à frota oficial da 
Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, foi declarada FRACASSADA, 
nos termos da Ata da Sessão Pública constante do processo administrativo sob o nº 2019/131670.

João Pessoa, 24 de março de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro

Fundo Municipal de Saúde - FMS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição parcelada de materiais de construção em 
geral, destinados a atender as diversas Secretarias do Município e ao Fundo Municipal de Saúde

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 008/2020, Pregão Presen-
cial - SRP nº. 06.003/2020 e Parecer Jurídico nº 020/2020 – ASSEJUR e em cumprimento aos termos 
do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a HOMOLOGAÇÃO, 
em favor da empresa LUCIANO DA COSTA VIEIRA – ME (CNPJ: 11.025.492/0001-96) para os itens: 
02, 03, 09, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85, 88 e 90, 
no valor total de R$ 697.370,20 (Seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta reais e vinte 
centavos) e em favor das empresa TARCISIO COPPI BORGES – ME (CNPJ: 07.905.412/0001/10) 
para os itens: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 18, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 42, 51, 53, 54, 
61, 53, 64, 69, 70, 71, 79, 80, 82, 83, 86 e 87, no valor total de R$ 45.070,70 (Quarenta e cinco mil, 
setenta reais e setenta 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, 24 de março de 2020.

Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional
Eliane Vicente Santiago

Gestora do FMS
Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 014/2020, Pregão Presen-

cial - 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 ADJUDICAÇÃO, 
em favor da empresa LUCIANO DA COSTA VIEIRA – ME (CNPJ: 11.025.492/0001-96) para os itens: 
02, 03, 09, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85, 88 e 90, 
no valor total de R$ 697.370,20 (Seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta reais e vinte 
centavos) e em favor das empresa TARCISIO COPPI BORGES – ME (CNPJ: 07.905.412/0001/10) 
para os itens: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 18, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 42, 51, 53, 54, 
61, 53, 64, 69, 70, 71, 79, 80, 82, 83, 86 e 87, no valor total de R$ 45.070,70 (Quarenta e cinco mil, 
setenta reais e setenta 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, 24 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 LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI
LICITAÇÃO: Pregão Presencial – SRP nº 06.005/2020 – Processo Administrativo nº 017/2020.
OBJETO: Eventual aquisição de alimentos (peixe do tipo corvina), destinados a distribuição 

gratuita junto à população carente do município de Lagoa de Dentro - PB.
DATA DE ABERTURA: 06/04/2020 às 09h30min.
LOCAL: Sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo 

Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB.
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, no endereço acima descrito, no horário de expediente normal 

de 08:00 as 12:00 Horas ou no site: www.lagoadedentro.pb.gov.br. 
Lagoa de Dentro – PB, 24 de março de 2020.

Fábio Carlos Gonçalves de Brito
Pregoeiro Oficial

Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 008/2020
Pregão Presencial nº 06.003/2020
Ata de Registro de Preços nº 003/2020
A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro (CNPJ: 09.071.622/0001-85) e o Fundo Municipal 

de Saúde (CNPJ: 12.375.571/0001-90), RESOLVEM registrar os preços ofertados das empresas 
LUCIANO DA COSTA VIEIRA – ME (CNPJ: 11.025.492/0001-96) para os itens: 02, 03, 09, 12, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85, 88 e 90, no valor total 
de R$ 697.370,20 (Seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos) e 
TARCISIO COPPI BORGES – ME (CNPJ: 07.905.412/0001/10) para os itens: 01, 04, 05, 06, 07, 
08, 10, 13, 14, 15, 18, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 42, 51, 53, 54, 61, 53, 64, 69, 70, 71, 79, 80, 82, 
83, 86 e 87, no valor total de R$ 45.070,70 (Quarenta e cinco mil, setenta reais e setenta centavos).

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto 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, a partir da data de sua assinatura, decorrente do Pregão Presencial 
- SRP nº 06.003/2020 (...).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS E VIGÊNCIA 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 

sua assinatura, não podendo ser prorrogada. (...)
Lagoa de Dentro - PB, 24 de março de 2020.

Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional
Eliane Vicente Santiago

Gestora do FMS

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ERRATA 

Tomada de Preço Nº 0004/2020
A comissão de licitação torna público o aviso de errata em relação ao aviso de licitação da 

Tomada de Preço Nº 0004/2020 com o objeto: prestação de serviços administrativos, pois houve 
um erro de digitação na segunda página em seu anexo I linha 25. Onde se lê (12 empregados), 
leia-se (25 empregados)

Pedra Branca - PB, 25 de março de 2020
Severino Luiz de Caldas 

Presidente CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

Paço Municipal Vereador Antonio Azevedo Brasilino
Praça Salviano Leite, nº 10 A – 1º andar - Centro

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 16 DE 23 DE MARÇO DE 2020

DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE  PÚBLICA EM TODOO TERRITÓRIO MUNICIPAL PARA 
FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica do Município de Piancó, Estado da Paraíba,

DECRETA:
Art. 1º. Fica decretado Estado de Calamidade Pública no âmbito do Município de Piancó, para 

fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), 
nos termos do art. 8º do inciso VI da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
Registre-se.
Publique-se.

Gabinete do Prefeito, em 23 de março de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 007/2020-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público através do pregoeiro oficial 

do município, portaria nº 015/2020, para conhecimento dos interessados nos termos Lei federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, no dia 06 
de Abril de 2020 às 10h00min, tendo como objetivo: Eventual Aquisição de Materiais de Iimpeza, 
destinados a atender as necessidades das secretarias municipais; A reunião ocorrerá na sala da 
COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, na rua João Ferreira Alves, 
s/n, centro, RIACHÃO DO POÇO-PB. Para maiores informações no mesmo endereço no horário 
das 08:00 as 12:00 Horas.

RIACHÃO DO POÇO - PB, 23 de Março de 2020.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00028/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATE-
RIAL ELÉTRICO, EPI (NR10) E MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE 
REMIGIO. Justificativa: Licitação suspensa em virtude da pandemia Corona vírus que assola o país. 
Diante das recomendações do Ministério da Saúde e do Governo Estadual de precauções quanto 
ao contágio, fica, até segunda ordem, suspensa a licitação. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - 
Centro - Remigio - PB. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remigio - PB, 24 de Março de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 08/2020
O Município de Sousa torna público que o processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a 

Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será 
a de menor preço global, para Construção de uma passagem molhada no Sítio Nova Olinda, no 
Município de Sousa/PB, em conformidade com as especificações técnicas constantes nos anexos 
que integram o Edital, que a sessão pública designada para o dia 24/03/2020 foi ADIADA atendendo 
a  determinaçãoda INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002, DE 20 DE MARÇO DE 2020, que estabelece 
vedação a abertura de novos procedimentos licitatórios, exceto aquelas que tenham como objeto 
ações/materiais destinadas a prevenção, controle, enfrentamento, à disseminação e o combate ao 
CORONAVIRUS (COVID-19) ainda os pregões eletrônicos em que não há contato pessoal entre 
os representantes das empresas e os servidores responsáveis, cabendo ao Setor de Licitações 
comunicar os interessados. Devido à grande relevância social do objeto, a importância de sua 
contratação pela Administração, o Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, determinou 
a prorrogação do certame, estipulando nova data para a entrega e abertura dos envelopes das 
empresas interessadas em participar do certame, para o dia 02 de Abril de 2020 as 10h00minh 
no mesmo local, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Situada a Rua Cel. José 
Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.

SOUSA, 24 de Março de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÕES
PREGÕES PRESENCIAIS Nº 018 e 021/2020

A Prefeitura Municipal de São Bentinho, por intermédio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, respeitando os princípios gerais de direito público, as prescrições da Lei de Licitações, 
procedem, O ADIAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO DAS LICITAÇÕES na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020, que seria realizado às 08:30hs do dia 30/03/2020 e PREGÃO 
PRESENCIAL 021/2020, que seria realizado às 08:30hs do dia 31/03/2020, em razão da situação 
de emergência em saúde pública decretada pela Prefeita Constitucional do Município,  através do 
Decreto 007/2020, em virtude de pandemia de doença infecciosa, viral respiratório (COVID-19), 
causada pelo agente novo Corona vírus.

São Bentinho/PB, 24 de março de 2020
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE ADITIVOS
OBJETO: Locação de imóveis para funcionamento de Departamentos Públicos diversos perten-

centes a esta Entidade. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DP00002/2017. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Sertãozinho e: CT Nº 00031/2017 - Wilson Gonzaga Silva - 3º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 12 meses. CT Nº 00033/2017 - Flavio Rogerio Freire Felipe - 3º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 12 meses. CT Nº 00034/2017 - Rita de Cassia Taurino Felipe - 3º Aditivo - prorroga o prazo 
por mais 12 meses. ASSINATURA: 24.03.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

 AvisoFase de Lances Verbais
PREGÃO PRESENCIAL N 11/2020

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos - perecíveis e não perecíveis 
-, destinados à Merenda Escolar, mediante requisição diária e periódica, para a Secretaria de 
Educação deste Município.

Torna-se público que,
RESULTADO FINAL:
- JOSE ANTONIO FILHO.
CNPJ: 27.709.875/0001-13.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 
- 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60.

Valor: R$ 337.422,80..
Telefone: (...) ....
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com

Sertãozinho- PB, 23de marçode 2020.
CAMILADA SILVA NASCIMENTO

Pregoeiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE SUSPENSÃO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para o 
conhecimento dos interessados a SUSPENSÃO da Chamada Pública Nº 00001/2020, que tem 
como objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA 
FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2020, onde estava prevista a sessão de abertura para o dia 27 DE 
MARÇO DE 2020 ÀS 08:30 HORAS. Justificativa: em virtude do Decreto Estadual de Calamidade 
Pública (DECRETO Nº 40.134 DE 20 de MARÇO DE 2020), em função da PANDEMIA COVID-19. 

 Santa Luzia-PB, 24 de março de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral 

Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2020

A Pregoeira do Município de Santa Luzia/PB, torna público para o conhecimento dos interessados 
a SUSPENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2020, que tem como objeto a 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 Educação, durante o ano letivo de 2020, 
onde estava prevista a sessão de abertura para o dia  27 DE MARÇO DE 2020 ÀS 12:00 HORAS. 
Justificativa: em virtude do Decreto Estadual de Calamidade Pública (DECRETO Nº 40.134 DE 20 
de MARÇO DE 2020), em função da PANDEMIA COVID-19. 

Santa Luzia-PB, 24 de março de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS 

AO CONSUMO DAS ESCOLAS E DEMAIS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA EDILI-
DADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Triunfo: 02.010 GABINETE DO PREFEITO 04 122 2002 2002 MANUT. DOS SERV.
DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA 02.020 SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 04 123 
2003 2003 MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS 02.030 SEC.DE ADMINISTRACAO 04 122 2002 
2004 MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS 02.050 SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 10 301 1002 2013 MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS 10 301 1002 2014 MANUT. 
PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS 10 301 1002 2021 MANUT.PROGRAMA SAUDE 
BUCAL/FMS 02.060 SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO 12 361 1003 2019 MANUT. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) 12 361 1003 2039 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE 
02.070 SEC.DE ACAO SOCIAL 08 243 1001 2024 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES-
CENTE/FMAS 08 244 1001 2026 MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS 12 365 1004 
2027 MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE 08 244 1001 2036 PARCERIA COM GOV.FEDERAL 
EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL 02.080 SECRETARIA DE TURISMO 23 695 1011 2037 MANUT. 
DAS ATIVIDADES DO TURISMO 02.090 SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE 20 605 
1008 2030 MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS 02.100 SECRETARIA DE 
CULTURA 13 392 1005 2032 MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS 3390.39 99 Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e: CT Nº 00006/2020 
- 16.03.20 - EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - R$ 99.419,90; CT Nº 00007/2020 - 16.03.20 - C 
MENDES FEITOSA - R$ 95.796,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A TODAS AS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
10003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Triunfo: 02.010 GABINETE DO PRE-
FEITO 04 122 2002 2002 MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA 02.020 
SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 04 123 2003 2003 MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS 
02.030 SEC.DE ADMINISTRACAO 04 122 2002 2004 MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS 
02.040 SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 15 451 1006 2008 MANUT.DA ILUMINACAO PU-
BLICA 15 452 1006 2009 MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA 15 452 1006 2010 MANUT. DOS SERV.
DE JARD.E URBANIZACAO 02.050 SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 
1002 2013 MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS 10 301 1002 2014 MANUT. PROGRAMAS 
DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS 10 301 1002 2021 MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS 
02.060 SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO 12 361 1003 2019 MANUT. DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL/FUNDEB(40%) 12 361 1003 2039 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE 02.070 SEC.
DE ACAO SOCIAL 08 243 1001 2024 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS 08 
244 1001 2026 MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS 12 365 1004 2027 MANUT. DA 
EDUCACAO INFANTIL/MDE 08 244 1001 2036 PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE 
ASSIST.SOCIAL 02.080 SECRETARIA DE TURISMO 23 695 1011 2037 MANUT. DAS ATIVIDADES 
DO TURISMO 02.090 SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE 20 605 1008 2030 MANUT. 
DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS 02.100 SECRETARIA DE CULTURA 13 392 
1005 2032 MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e: CT Nº 00009/2020 - 16.03.20 
- EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - R$ 95.135,00; CT Nº 00010/2020 - 16.03.20 - C MENDES 
FEITOSA - R$ 66.680,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS AS 

ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
10004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Triunfo: RECURSOS PROPRIOS DO 
MUNICIPIO: 02.060 SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO 12 361 1003 2019 MANUT. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) 12 361 1003 2039 MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE 
3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e: CT Nº 00011/2020 - 16.03.20 - ANTONIO 
FERREIRA DOS RAMOS - R$ 50.590,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para con-
tratações futuras, para: FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
(NÃO PERECÍVEIS) E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE UIRAÚNA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35342113. 
E-mail: licitacao@uirauna.pb.gov.br. Edital: http://www.uirauna.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Uirauna - PB, 23 de Março de 2020
FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO (*)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

Registro CGE Nº. 20-00172-9
OBJETO: Prestação de serviços continuados de plano/ seguro coletivo privado de assistência 

à saúde médico-hospitalar para os diretores e empregados da PBGÁS, com extensão aos depen-
dentes legais, sem coparticipação, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no 
Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
(*) Por deliberação da Diretoria Executiva da PBGÁS, em função de medidas de enfrentamento 

a Situação de Emergência em Saúde Pública decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), fica 
SUSPENSA a abertura da presente licitação, sem prazo definido, até ulterior decisão. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CPL/SES/PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 18.05.18.514 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019
DATA DE ABERTURA: 23/04/2020 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 20-00176-2
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGE-

NHARIA PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DA COBERTA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE 
SAÚDE PÚBLICA - LACEN/PB.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 089/2020 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que adiará a licitação 
acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por empreitada global, 
para a data assinalada, considerando a decretação de emergência em saúde pública decorrente do 
Coronavírus, diante da necessidade de isolamento. O novo Edital ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site www.centraldecompras.
pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto 
Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 - Incentivo 
Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde (fundo a fundo). 
Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 
16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.

João Pessoa, 23 de março de 2020.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÕES/PREGÕES
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Coordenação de Licitação, 

torna público que em atendimento ao artigo 1º do Decreto Estadual Nº 40.136 de 22 de março de 
2020, FICAM ADIADAS sem previsão de nova data as licitações: Pregão Presencial 002/2020; 
Pregões Eletrônicos 012/2020, 013/2020 e 016/2020 e as Licitações 018/2019, 003/2020, 008/2020, 
009/2020, 010/2020 e 015/2020. 

João Pessoa, 23 de março de 2020.
Marcos Gomes Atanásio 

Coordenador de Licitação 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 – UASG: 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, através do site: http://www.comprasnet.gov.br, no dia 07/04/2020 às 9h (nove horas - 
horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMISA ESCOLAR, destinado à SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT , conforme anexo I do Edital.

 Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas nos sites www.centraldecompras.
pb.gov.br e  www.comprasnet.gov.br .

Cadastro da CGE nº 20-00236-3
                                                                                                          João Pessoa, 24 de Março de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CONVOCAÇÃO PARA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 372/2019 - UASG:925302

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
Decreto Federal nº 10.024, de 2019, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação 
no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do site http://www.comprasnet.gov.br, no dia 
07/04/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL, 
destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ E SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO - SEAD, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras através do site www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo http://www.comprasnet.gov.
br. Cadastro da CGE nº 20-00197-8

                                                                                                          João Pessoa, 24 de Março de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 – UASG: 925302                    
            O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-

ção, publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, através do site: http://www.comprasnet.gov.br, no dia 07/04/2020 às 13:30h (treze horas 
e trinta minutos - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, des-
tinado à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/CEDMEX , conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas nos sites www.centraldecompras.
pb.gov.br e  www.comprasnet.gov.br .

Cadastro da CGE nº 20-00235-5
                                                                                                          João Pessoa, 24 de Março de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

NOTA - OPBSPB
A ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL SECCIONAL PARAÍBA – OPBSPB, tendo em vista 

a atual situação mundial após a PANDEMIA de COVID 19, ORIENTA que todos os associados, 
bem como profissionais da área, busquem alternativas viáveis para a continuidade dos serviços 
URGENTES e ESSENCIAIS sem, contudo, colocar em risco a integridade física de todos os agentes 
envolvidos. O momento atual requer cautela, dada a DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICA em todo o território brasileiro. 

Dessa forma, visando resguardar a SAÚDE PÚBLICA, preocupação mais URGENTE, entende-
mos que não HÁ como dar continuidade aos pregões na forma presencial, orientando que sejam 
realizados procedimentos mais céleres, todos em consonância com a Legislação pátria que rege 
a matéria, com foco na nova Lei nº. 13.979⁄2020.

João Pessoa, 22 de março de 2020.
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da OPBSPB

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR
MINUTA EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação Popular – 

CEHAP para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 29 de abril de 2020, às 10horas, na 
sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059, Mangabeira, nesta Capital, a fim de deliberar 
sobre a seguinte Ordem do dia: a) Prestação de Contas dos Administradores, exames, discussão e 
votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019; b) Alteração do Capital Social; c) Eleição do Conselho Fiscal;d) Eleição do Conselho de 
Administração;e e) Outros assuntos de interesse da CEHAP. 

João Pessoa, 24 de março de 2020. 
EMILIA CORREIA LIMA

Diretora Presidente.
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EDITAL DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1ª VARA CÍVEL E JUIZADO 
ESPECIAL DA COMARCA DE IGARAPÉ ¿ MINAS GERAIS, PROC. 

Nº 5004503-48.2019.8.13.0301 (PJE). RECUPERAÇÃO   JUDICIAL DE LM - CAME
INDUSTRIA    E    COMERCIO    LTDA¿    CNPJ:18.300.210/0001-60.   A   Dra.Viviane   Queiroz   

da Silveira Candido, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Juizado   Especial   da   Comarca   de   Igarapé,   
em exercício  de  seu  cargo,  na  forma  da  lei,  etc.  Faz saber aos interessados que a recuperação 
judicial em epígrafe teve  seu processamento  deferido  conforme decisão  de  ID  97908758,  do  
seguinte  teor:  Vistos etc.   Trata-se   de   pedido   de   recuperação   judicial apresentado   por   LM   
¿   CAME   INDÚSTRIA   E COMÉRCIO  DE  CONSTRUÇÕES  METÁLICAS EIRELI.   A   empresa   
requerente   foi   fundada   em 23/06/1975,   em   São   Joaquim   de   Bicas.   Com   a incorporação    
da    OLM    do    Brasil    LTDA,    em 05/07/2004, houve alteração do nome empresarial e do  objeto  
social.  O  objeto  social  é  destinado  à indústria   e   ao   comércio   de   caldeiraria   metálica, 
especialmente      containers,      caixas      metálicas, equipamentos    mecânicos    e    produtos    
similares; automação    industrial    construção    de    linhas    de automação,      solda,      montagem      
e      controle; desenvolvimento de projetos; manutenção mecânica, elétrica, eletrônica, robótica de 
máquinas e linhas de automação;    usinagem   em   geral;   importação    e exportação  de  equi-
pamentos  e  imóveis  próprios  ou de  terceiros;  fabricação  de  máquinas  especiais  e estampos;     
participação     societária     em     outras empresas. Relatou que desde 10/04/2004 possui uma única 
filial, situada em Conde, no Estado da Paraíba, e  que  para  se  reestruturar  incluiu  as  atividades  
de incorporação  imobiliária  e  de  compra  e  venda  de imóveis.   Sustentou   que,   atualmente,   o   
quadro societário é composto por uma única titular, sendo a Tecnotex Participações LTDA, a  qual 
possui  100% das  quotas  sociais,  e,  por  este  motivo,  a  sociedade foi  transformada  em  Eireli.  
Asseverou  que  a  crise financeira   teve   início   em   2016,   em   virtude   da regressão  da  economia  
brasileira.  Alegou  que  em 19/10/2018   obteve   a   certificação  ISO.9001/2008. Informou   que  seus   
clientes   são,   na   maioria,   do mercado  automotivo.  Retratou  que  entre  2016  e 2017    possuía    
um    único    cliente,    referente    a fornecimento  de  automação  de  alta  complexidade, tendo que 
contrair empréstimos para suportar o fluxo financeiro  negativo.  Assim,  em  2018,  começou  a sentir   
o   impacto   financeiro   negativo   de   todo   o investimento e, em 2019, houve piora, de modo que 
foram      reduzidos      custos      e      readequado      o gerenciamento    da    empresa.    Sustentou    
que    há expectativa da retomada da estabilidade financeira a partir   do   segundo   semestre   de   
2020,   diante   da retomada do crescimento da economia brasileira. Ao final,  postulou  pelo  proces-
samento  da  Recuperação Judicial, sem a necessidade de realização de perícia prévia;  a  nomeação  
de  Administrador  Judicial;  a inclusão, na remuneração do Administrador Judicial, dos  honorários  de  
todos  os  auxiliares;  dispensa  da apresentação de certidões negativas para o exercício de   suas   
atividades   comerciais   e   a   expedição   e publicação do edital previsto no §1º do artigo 52 da Lei   
11.101/05.   Em   sede   de   tutela   de   urgência, requereu:  a)  reconhecimento  da  essencialidade  dos

bens  móveis descritos nos  subitens  ¿i¿,  ¿ii¿  e  ¿iii¿, do   item   5.1.1   de   sua   petição   inicial,   
com   a consequente    vedação    à    retirada,    apreensão    e qualquer  outro  ato  que  possa  
implicar  a  perda  da posse  direta  de  referidos   bens,  pela  Requerente, viabilizando o alcance do 
objetivo do procedimento recuperatório,  durante  o  stay  period.  Além  disso, reconhecida   referida   
essencialidade,   requer   seja determinado    que    os    créditos    assegurados    por referidos    
bens    se    submetam    aos    efeitos    da Recuperação    Judicial,    a    despeito    da    natureza 
fiduciária  e/ou  de  reserva  de  domínio  da  garantia, com  o  consequente  enquadramento  na  
classe  ou classes   competentes;   b)   determinação   a   Cemig Distribuição   S.A.,   a   Companhia   
de   Saneamento Básico  de  Minas  Gerais  (COPASA)  e  a  CLARO S.A.  para  que  se  abstenham  
de  cobrar,  suspender e/ou   cortar   os   serviços   prestados,   por   força   de débitos   sujeitos   ao   
procedimento   recuperatório, conferindo-se  à  decisão  proferida  por  esse  Douto Juízo força de 
ofício, para fins de seu cumprimento

imediato  pelas   concessionárias   em   comento,   sob pena de multa diária; c) reconhecimento, 
nos termos do item 5.3 de sua petição, a fim de que a natureza jurídica   das   garantias   reais   con-
substanciadas   em aplicações    financeiras    e/ou    cessão    de   direitos créditos de aplicações 
financeiras seria de penhor e não  de  cessão  fiduciária,  evitando-se,  com  isso,  a imediata    toma-
da    de    medidas,    por    parte    das instituições  financeiras  credoras,  para  a  satisfação dos   
direitos   de   crédito   em   face   da   Empresa devedora,  fora  do  âmbito  da  Recuperação  Judicial; 
d) reconhecimento da essencialidade das aplicações financeiras   que   lastreiam   os   créditos   
bancários descritos   no   item   5.3.1   de   sua   petição,   com   a consequente determinação às 
instituições financeiras indicadas   a   fim   de   que   procedam   à   imediata liberação dos recursos 
financeiros em comento, com a    sua    transferência    para    conta    bancária    de titularidade     da     
Requerente,     a     saber:     Caixa Econômica  Federal,  Conta  3654,  Agência  1262-8, sob pena 
de multa diária a ser fixada por esse Douto Juízo.  Uma  vez  deferida  a  tutela  de  urgência  ora 
pleiteada,  requer  seja  conferida  à  decisão  proferida por esse Douto Juízo força de ofício, para fins 
de seu cumprimento imediato pelas instituições financeiras credoras, sob pena de multa; e) seja 
determinado às Instituições     Financeiras     indicadas     na     alínea precedente   que   se   abstenham   
de   debitar   e/ou compensar  quaisquer  valores  porventura  existentes em   contas   de   titularida-
de   da   Requerente,   pelas razões  descritas  no  item  5.3.2  supra,  sob  pena  de multa  diária,  por  
esse(a)  Nobre  Julgador(a),  sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Pagamento das custas   
iniciais   no   ID   97494108.   É   o   relatório. Decido.  O  art.  47  da  Lei  11.101/2005  menciona 
claramente que o objetivo da recuperação judicial é ¿viabilizar          a          superação          da          
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a  manutenção  da  fonte  produtora,  do  
emprego  dos trabalhadores    e    dos    interesses    dos    credores, promovendo,  assim,  a  preser-
vação  da  empresa,  sua função  social  e  o  estímulo à  atividade  econômica¿. Contudo, a inter-
venção estatal através do instituto da recuperação   judicial   somente   se   justifica   se   a empresa     
demonstra,     já     inicialmente,     a     sua viabilidade      econômica,      consubstanciada      na 
capacidade  técnica  e  econômica  de  se  reorganizar para  o efetivo cumprimento  da faculdade que  
lhe  é legalmente   outorgada,   o   que   se   demonstra   pelo imediato  atendimento  dos  requisitos  
previstos  nos artigos  48  e  51  da  Lei  11.101/2005,  que  passo  a analisar.   A   empresa   reque-
rente   foi   fundada   em 23/06/1975    (ID    97383518    ¿   pág.3)    e    exerce regularmente  suas  
atividades  até  hoje.  Portanto,  é parte  legítima a  pleitear  a recuperação judicial (art.48).  Os  outros  
requisitos  exigidos  por  lei  para  o deferimento do pedido também foram cumpridos. A documentação  
comprova  que  a  requerente  nunca teve falência decretada nem pleiteou anteriormente a recupe-
ração judicial e não há condenação dos sócios (art.  48,  incisos  I,  II,  e  III  da  Lei  11.101/05)  ¿  ID 
97386688 a 97387821. A requerente expôs, em sua peça de ingresso, as causas concretas de sua 
situação patrimonial      e      as      razões      de      sua      crise econômico-financeira,   o   que   
também   pode   ser constatado   através   da   farta   documentação   que instruiu  a  exordial  ¿  art.  
51,  inciso I.  Os  principais motivos   são   a   abrupta   regressão   que   assolou   a economia brasi-
leira e o aceite de um trabalho único, que  demandou  a  contratação  de  empréstimos  e  de profis-
sionais   qualificados   e   especializados   para manter  a estrutura  custosa  pelo  prazo de  30  
meses. As   demonstrações   contábeis   relativas   aos   três últimos     exercícios     sociais     e     as     
levantadas especialmente    para    instruir    o    pedido    foram apresentadas  no  ID  97387826  a  
ID  97384272  ¿ pág.3, artigo 51, inciso II. A empresa apresentou os balanços  patrimoniais  dos  anos  
de  2016  a  2018;  o balanço  levantado  na  data  próxima  da  recuperação judicial,  em  31/10/2019;  
bem  como  dos  resultados naquela     mesma     época.     Ainda,     juntou-se     a demonstração   
de   resultado   referente   ao   mês   de outubro de 2019; bem como o relatório de fluxo de caixa  
projetado.  A  relação  nominal  e  completa  dos credores foi anexada no ID 97384277 a 97384280 
¿ pág.17,  artigo  51,  inciso  III,  com  a  juntada  das cédulas   de   crédito   bancário   no   ID   97384291   
a 97385097,    97385102,    97385111    a    97385114, 97385123 a 97385123 ¿ pág.12, 97385123 ¿ 
pág.15 a     97385126,     97385130.     Entretanto,     há     a necessidade,    apenas,    da    empresa    
informar    os respectivos  endereços  dos  credores  trabalhistas,  o que, por    enquanto,    não    
afeta    a    possibilidade    de deferimento    do    processamento    da    recuperação judicial.   A   
relação   integral   dos   empregados   foi juntada no ID 97384283 ¿ pág.1/3 ¿ artigo 51, inciso IV.  Foi  
apresentada  a  certidão  de  regularidade  da requerente no Registro Público de Empresas, com o 
ato    constitutivo    atualizado    (ID    97383518    a 97384248) art. 51, inciso V. Foram relacionados 
no ID   97384289,   97384288   e   97384290   apenas   os principais  bens  ou  bens  relevantes  dos  
sócios  e administradores,   com   a   apresentação   dos   bens particulares    dos    sócios    contro-
ladores    e    dos administradores ¿ art. 51, inciso VI. Desse modo, a parte  autora  deverá  apresen-
tar  a  relação  dos  bens particulares dos seus sócios e administrados, com a indicação   detalhada   
de   todos   os   bens   de   sua titularidade,    inclusive    quotas    de    participação societária  em  
outras  empresas.  Por  outro  lado,  a ausência desses documentos, por enquanto, não afeta a 
possibilidade de deferimento do processamento da recuperação    judicial.    Os    extratos    das    
contas bancárias    da    requerente    encontram-se    no    ID 97385098   a   97385101,   97385103   
a   97385110, 97385115   a   97385122,   97385127   a   97385129, 97385131  a  97385133  ¿  artigo  
51,  inciso  VII.  As certidões  de  protestos  dos  Cartórios  situados  nas Comarcas da Sede e da 
Filial estão no ID 97385962 e  97385963,  artigo  51,  inciso  VIII.  Por  fim,  foram relacionadas as 
ações judiciais em que a requerente figura como parte no ID 97385965 ¿ art. 51, inciso IX.   Logo,   
preenchidos   os   requisitos   legais   e apresentada   a   documentação   necessária,   não   há óbices 
ao deferimento do processamento da presente recuperação  judicial.  Observa-se,  também,  que  os 
documentos  trazidos  pela  autora,  ao  demonstrarem objetivamente a sua situação patrimonial, 
denotam, à primeira   vista,   ser  passageiro   o   estado   de   crise econômico-financeira pelo qual 
atravessa e também retratam a perspectiva de que ela possa se soerguer, o  que  se  coaduna  com  
o  instituto  da  recuperação judicial. Dessa forma, a sociedade autora merece ter preservado     o     
exercício     de     suas     atividades empresariais, a fim de que possa continuar a cumprir a  função  
social  que  lhe  incumbe.  Ressalto  que  a empresa  Autora  juntou  a  Ata  Notarial  emitida  pelo 
Tabelionato do Ofício de Notas do Município de São Joaquim    de    Bicas    (ID    97384285),    com    
as informações do funcionamento regular daquela, bem como  documentação  relativa  à  sua  con-
tabilidade, não  havendo,  assim,  necessidade  de  perícia  prévia. Portanto,   deve   ser   deferido   o   
processamento   da recuperação  judicial  da  empresa  autora.  A) Passo a determinar  a  contagem  
dos  prazos.  A  parte  autora requereu a contagem do prazo de suspensão em dias úteis na ação de 
recuperação judicial. De fato, a Lei 11.101/05 é  omissa  acerca da contagem dos prazos na ação de 
recuperação judicial, aplicando-se, assim, de forma subsidiária, o Código de Processo Civil. O artigo 
219 do Código  de Processo Civil  retrata  que ¿na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei 
ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.Ainda,  o  parágrafo  único  desse  artigo  dispõe  
que essa regra se aplica apenas aos prazos processuais. O Superior  Tribunal  de  Justiça,  com  o  
objetivo  de dirimir a questão debatida, entendeu, em meados do ano de 2018, que a contagem dos 
prazos em relação à  suspensão  das  ações  e  execuções,  bem  como  do prazo   de   apresentação   
do   plano   de   recuperação judicial,  deverá  ser  feita  em  dias  corridos,  mutatis mutandis: ¿(...) 
4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para 
a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unida-
de lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise 
empresarial,  seja  pelo  soerguimento  econômico  do devedor   e   alívio   dos   sacrifícios   do   
credor,   na recuperação,   seja   pela   liquidação   dos   ativos   e satisfação    dos    credores,    na    
falência¿    (REsp1699528/MG,     Rel.     Ministro     LUIS     FELIPE SALOMÃO,    QUARTA    TUR-
MA,    julgado    em 10/04/2018,    Da lei    13/06/2018).    Nesse    sentido,curvo-me ao entendimen-
to do Superior Tribunal de Justiça e determino a contagem dos prazos em dias corridos,  referentes  
a  atos  típicos  da  recuperação judicial,  como  a  suspensão  de  ações  e  execuções  e apresen-
tação  de  plano  de  recuperação  judicial,  sem prejuízo   da   contagem   em   dias   úteis   dos   
prazos recursais e demais prazos processuais, nos termos da lei.  B)  Passo  a  analisar  o  pedido  
de  suspensão  das ações e execuções de natureza trabalhista. O §2º do artigo 6º da Lei 11.101/05 
retrata que os créditos trabalhistas são processados na justiça especializada até a apuração do 
respectivo crédito. Desse modo, é permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, 
exclusão   ou   modificação   de   crédito derivados da relação de trabalho,  mas  as  ações  de natu-
reza trabalhista, inclusive as impugnações a que se  refere  o  art.  8º desta Lei, serão processadas 
perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-
-geral de credores pelo valor determinado em sentença. C) Passo   a   fixar   os   honorários   da   
Administradora Judicial.  Para a fixação do valor dos honorários  a Administradora   Judicial   deve-se   
atentar   para   os critérios  legais  estabelecidos  no  art.  24 da Lei n.º11.101/2005,      bem      como      
as      circunstâncias específicas do processo. Em análise ao trabalho a ser realizado pelo Adminis-
trador Judicial, constata-se a complexidade na tarefa a ser despendida, em razão da existência de 
débitos fiscais, trabalhistas e ações judiciais   em   curso.   Os   valores   praticados   no mercado    
para     o    desempenho    de    atividades semelhantes      possuem      valores      significantes. 
Entretanto, deve-se atentar para o elevado valor do passivo da devedora, na expressiva quantia 
superior a R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais), o que afeta a capacidade de pagamen-
to da devedora nesse momento de recuperação.  Por  outro  lado,  a Recuperanda   não   se   trata   
de   microempresa   ou empresa de pequeno porte, conforme contrato social de ID 97384247 ¿ 
pág.3/11 e ID 97384248 ¿ pág.3/4 e  certidão  de  ID  97384286,  com  a  informação  de que  possui  
além  da  matriz  uma  filial  situada  no Estado da Paraíba, o que demanda um desempenho maior   
das   funções   do   Administrador   Judicial. Assim, os   honorários   do   Administrador   Judicial serão 
fixados no percentual de 2% (dois por cento) do passivo sujeito à Recuperação Judicial.  A parte 
autora   requereu, ainda,  que   sejam   incluídas   nos honorários      do      Administrador      Judicial      
as remunerações dos auxiliares que porventura venham a  ser  contratados  pelo  Administrador  
Judicial  no curso  do  feito.  Entendo que a remuneração dos auxiliares   do   Administrador   Judicial,  
contratados exclusivamente por este para auxiliar o desempenho de suas funções, é de sua exclusi-
va responsabilidade, não havendo nenhuma incumbência da Recuperanda com os gastos ali des-
pendidos. Por outro lado, nada obsta essa ressalva na fixação dos honorários. Lado outro,    entendo    
que, havendo necessidade de nomeação por este Juízo de auxiliar específico para exercer    funções    
distintas    das    exercidas pelo Administrador Judicial, como perito contábil,  a fim de  que  haja  
análise  pormenorizada  dos  autos,  a remuneração  será  custodiada  pela  Recuperanda,  a ser  
fixada  oportunamente  e  caso  necessário,  razão pela  qual  a  remuneração  do  administrador  
judicial está  sendo  fixada  no  percentual  de  2%  (dois  por cento)  do  passivo  sujeito  à  Recupe-
ração  Judicia  l, para que não se onere em demasia a recuperanda  e observando-se os critérios 
descritos no art. 24 da Lei de  Falências.  Desse  modo,  fixo  os  honorários  do Administrador  Judi-
cial  no  percentual  de  2%  (dois por cento) do passivo sujeito à Recuperação Judicial, incluindo-se, 
em referido percentual, a remuneração de todos os auxiliares que porventura venham a ser contra-
tados    exclusivamente    pelo    Administrador Judicial    no    curso    deste    feito,    exonerando    a 
Recuperanda,    cujo    custeio    ficará    a    cargo    da Administradora Judicial (exceto novos profis-
sionais que venham a ser nomeados pelo Juízo, para análise do  feito,  como,  por  exemplo,  perito  
contábil).  A Recuperanda    pretende    que    seja    reservado    o percentual de 40% dos honorários 
do Administrador Judicial  para  pagamento  ao  final  do  processo,  nos termos do art. 63, I, da Lei 
11.101/05. Entretanto, o Superior  Tribunal  de  Justiça  fixou  a  tese  de  que  o §2º  do  art.  24  da  
Lei  11.101/05,  o  qual  se  refere  a reserva  dos  honorários  do  Administrador  Judicial,

aplica-se apenas nas ações de falência, o que não é o caso  dos  autos,  vejamos:  RECURSO  
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO  JUDICIAL.  HONORÁRIOS  DO ADMINISTRADOR   JUDICIAL.   
RESERVA   DE 40%.      ARTS.      24,      §      2º,      DA      LFRE. INAPLICABILIDADE      NO      
ÂMBITO      DOS PROCESSOS       DE       SOERGUIMENTO.       1. Recuperação   judicial   reque-
rida   em   15/12/2015. Recurso    especial    interposto    em    24/3/2017    e concluso ao Gabinete 
em 11/12/2017. 2. O propósito recursal é definir se a regra do art. 24, § 2º, da Lei 11.101/05  -  que  
trata  da  reserva  de  honorários  do administrador   judicial   -   aplica-se   também   aos processos  
de  recuperação  ou  apenas  às  ações  de falência. 3. O art. 24, § 2º, da LFRE faculta a reserva de  
40%  dos  honorários  do  administrador  judicial para   pagamento   posterior,   providência   que   se 
condiciona, segundo a mesma norma, à verificação e à realização de procedimentos relativos estri-

tamente a  processos  de  falência  -  (i)  prestação  de  contas (após  a  realização  do  ativo  e  a  
distribuição  do produto  entre  os  credores);  e  (ii)  apresentação  do relatório    final    da    falência,    
indicando    valores patrimoniais   e  pagamentos   feitos,   bem   como  as responsabilidades  com  
que  continuará  o  falido.  4. Diante  disso,  uma  vez  que  as  condições  a  que  se sujeita  o  paga-
mento  diferido  guardam  relação  com procedimentos        específicos        de        processos fali-
mentares, não se pode considerar tal providência aplicável    às    ações    de    recuperação    judicial. 
RECURSO      ESPECIAL      PROVIDO.      (Resp 1700700/SP,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI, 
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  05/02/2019,  DJe 08/02/2019)      Desse      modo,      tratando-se      
de recuperação judicial, não há possibilidade de reserve de    40%    para    pagamento    dos    ho-
norários    do Administrador  Judicial  e,  por  este  motivo,  indefiro esse  requerimento  formulado  na  
petição  inicial.  D) Passo  a  nomear  um  perito  contador  nos  autos.  A ação  de  Recuperação  
Judicial  trata-se  de  demanda complexa,  que  necessita  de  análise  pormenorizada da     contabi-
lidade     apresentada     pela     empresa, considerando as circunstâncias do caso concreto e a au-
sência  de  equipe  técnica  e  Vara  Especializada nesta  Comarca.  Portanto,  diante  da  fragilidade  
da presente   causa   e   da   necessidade   de   se   apurar, detalhadamente,  todos  os  documentos  
apresentados nos  autos  e  a  situação  econômica  e  financeira  da empresa, a fim de que não haja 
prejuízos às partes e à própria Recuperanda, verifico que há necessidade de  nomeação  de  perito  
contábil.  Saliento  que  não haverá     prejuízos     às     finanças     da     empresa Recuperanda e 
nem à sua atividade empresarial, por se  tratar  de  valor  módico  ao  passivo  expressivo  da autora.A  
nomeação  de  perito  contador  é  necessária para    auxiliar    o   Administrador    Judicial    e   sua 
remuneração   será   fixada   observando-se   o   teto estabelecido   no   art.   24,   §1º,   da   Lei   
11.101/05, conforme   decisão   jurisprudencial:   COMERCIAL. RECUPERAÇÃO  JUDICIAL.  ADMI-
NISTRADOR JUDICIAL      E      PERITO.     REMUNERAÇÃO. CRITÉRIOS. - A remuneração do 
administrador no âmbito  da  recuperação  judicial  deverá  ser  feita  de forma equilibrada e levando-
-se em conta a situação econômica  da  empresa,  o  número  de  credores  e  o grau    de    dificul-
dade    no    desempenho    de    suas atribuições, especialmente quando não tem a função de gerir 
a empresa. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0024.07.463651-5/001,     Relator(a):     Des.     (a) 
Alberto    Vilas    Boas ,    1ª    CÂMARA    CÍVEL, julgamento  em  12/02/2008,  publicação  da  sú-
mula em  15/04/2008).  Isto  posto,  nomeio  como  perito contador   o   Sr.   Cléber   Batista   de   
Sousa,   CRC MG-055861,         com         endereço         eletrônico cleber@batistaeassociados.com.
br   e   comercial   na Alameda  das  Princesas,  nº  775,  Bairro  São  José, Belo Horizonte/MG, CEP: 
31275-180, telefones (31) 99324-0568   e   (31)   2516-0791,   que   deverá   ser intimado   pessoal-
mente   e   por   meio   do   endereço eletrônico,   de   modo   a   conferir   celeridade,   para firmar  
termo  de  compromisso  nos  autos,  em  48 horas,   caso   aceite   a   nomeação,   com   imediata 
assunção  de  suas  funções  e  deveres.  Desse  modo, tratando-se de análise mensal, arbitro os 
honorários periciais   no   valor   de   R$1.500,00   (um   mil   e quinhentos reais) mensais até quando 
for necessária a  atuação  do   contador.  E)   Por   todo   o  exposto, analiso  as  tutelas  de  urgência.  
Para  a  concessão  da tutela  de  urgência  prevista  no  art.  300  do  CPC,  é necessária  a  presen-
ça  concomitante  de  elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 
risco ao resultado útil do processo. E.1) A  parte  autora  pretende  que  seja  reconhecida  a essen-
cialidade    dos    bens    móveis    descritos    nos subitens ¿i¿, ¿ii¿ e ¿iii¿, do item 5.1.1 de sua pe-
tição inicial,   com   a   consequente   vedação   à   retirada, apreensão e qualquer outro ato que 
possa implicar a perda   da   posse   direta   de   referidos   bens,   pela Requerente,  viabilizando  o  
alcance  do  objetivo  do procedimento  recuperatório  durante  o  stay  period. Além   disso,   reco-
nhecida   referida   essencialidade, requer seja determinado que os créditos assegurados por esses 
referidos bens se submetam aos efeitos da Recuperação    Judicial,    a    despeito    da    natureza 
fiduciária  e/ou  de  reserva  de  domínio  da  garantia, com  o  consequente  enquadramento  na  
classe  ou classes   competentes.   O   §3º   do   art.   49   da   Lei 11.101/05 retrata que: ¿Tratando-
-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador 
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham 
cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,      inclusive      em      incorporações imobiliárias,   ou   
de   proprietário   em   contrato   de venda  com  reserva  de  domínio,  seu  crédito  não  se subme-
terá   aos   efeitos   da   recuperação   judicial   e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 
coisa e  as  condições  contratuais,  observada  a legislação respectiva,  não  se  permitindo,  contu-
do,  durante  o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada 
do estabelecimento do  devedor  dos  bens  de  capital  essenciais  a  sua atividade    empresarial.¿O    
Superior    Tribunal    de Justiça  entende  que  cabe  a  este  Juízo  analisar  a essencialidade  do  
bem  da  empresa  Recuperanda, desde que haja a demonstração dessa essencialidade de  forma  
específica,  acerca  da  destinação  do  bem para  o  exercício  da  atividade  de  acordo  com  o 
respectivo   objeto   social   (REsp   250.190-SP,   Rel. Min.  ALDIR  PASSARINHO  JÚNIOR,  QUAR-
TA TURMA,    DJ    02/12/2002.)    e    (AgInt    no    CC 149.798/PR,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRI-
GHI, SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  25/04/2018,  DJe 02/05/2018).  Nos  subitens  ¿i¿,  ¿ii¿  e  
¿iii¿,  do  item 5.1.1   da   petição   inicial   a   autora   relatou   bens alienados    fiduciariamente,    
consubstanciados    em veículos automotores e maquinários. Por outro lado, a empresa Recuperan-
da não demonstrou quais são os bens  de  capital  essenciais  à  manutenção  de  suas atividades,  
por  ter  requerido,  de  forma  genérica,  a aplicação dessa vedação legal ao argumento de que os  
bens  são  utilizados  na  logística  de  produção  da empresa.    Portanto,   em    razão    da   ausên-
cia    de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da   autora,   já   que   formulado   pe-
dido   genérico   e global,   indefiro   o   pedido   de   tutela   de   urgência requerido  no  item  ¿vii¿  
de  ID  97387824  ¿  pág.45. E.2)    A    parte    autora    requereu,    também,    a determinação  de  
que  a  Cemig  Distribuição  S.A.,  a Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais (COPASA)   
e   a   CLARO   S.A.   se   abstenham   de cobrar, suspender e/ou cortar os serviços prestados, por   
força   de   débitos   sujeitos   ao   procedimento recuperatório, conferindo-se à decisão proferida por 
esse   Juízo   força   de   ofício   para   fins   de   seu cumprimento   imediato   pelas   concessionárias   
em comento,  sob pena  de  multa diária. O caput  do art.49   da   Lei   11.101   retrata   que   ¿estão   
sujeitos   à recuperação  judicial  todos  os  créditos  existentes na data   do   pedido,   ainda   que   
não   vencidos¿.   Na espécie,  a  parte  autora  tem  o  direito  de  garantir  o fornecimento    de   água,   
energia   e   serviços   de telefonia   em   relação   aos   débitos   anteriores   ao requerimento  de  
recuperação,  não  podendo  sofrer com  a  suspensão  ou  interrupção  desses  serviços essenciais,  
à  luz  do  princípio  da  preservação  da empresa. Portanto, com a presença concomitante de ele-
mentos que evidenciem a probabilidade do direito e  o  perigo  de  dano,  a  presente  tutela  de  ur-
gência deve ser deferida. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência  requerida  no  item  5.2  da  
petição  inicial  e determino   que   a   Cemig    Distribuição   S.A.,   a Companhia de Saneamento 
Básico de Minas Gerais (COPASA)   e   a   CLARO   S.A.   se   abstenham   de cobrar, suspender e/
ou cortar os serviços prestados à recuperanda   por   força   de   débitos   sujeitos   ao procedimento    
recuperatório,    ou     seja,     débitos anteriores   ao   pedido   da   Recuperação   Judicial, conferindo-
-se à presente decisão força de ofício para fins     de     seu     cumprimento     imediato     pelas 
concessionárias  em  comento,  sob  pena  de  multa diária.     E.3)     A     parte     autora     pleiteou     
o reconhecimento,  nos  termos  do  item  5.3  de  sua petição, de que a natureza jurídica das garan-
tias reais consubstanciadas   em   aplicações   financeiras   e/ou cessão    de    direitos    de    créditos    
de    aplicações financeiras    seria    de    penhore    não    de    cessão fiduciária, evitando-se, com 
isso, a imediata tomada de  medidas,  por  parte  das  instituições  financeiras credoras, para a satis-
fação dos direitos de crédito em face   da   Empresa   devedora,   fora   do   âmbito   da Recuperação  
Judicial.  Requereu  o  reconhecimento da   essencialidade   das   aplicações   financeiras   que lastreiam  
os  créditos  bancários  descritos  no  item 5.3.1    de    sua     petição,     com    a     consequente 
determinação,  às  instituições  financeiras  indicadas, de  que  procedam à  imediata  liberação dos 
recursos financeiros  em  comento,  com  a  sua  transferência para conta bancária de titularidade da 
Requerente, a saber:   Caixa   Econômica   Federal,   Conta   3654, Agência  1262-8,  sob  pena  de  
multa  diária  a  ser fixada por esse Juízo. Uma vez deferida a tutela de urgência   ora   pleiteada,   
requer   seja   conferida   à decisão força de ofício para fins de seu cumprimento imediato pelas  
instituições financeiras credoras, sob pena   de   multa.   Ainda,   postulou   para   que   seja determi-
nado às Instituições Financeiras indicadas na alínea precedente que se abstenham de debitar e/ou 
compensar  quaisquer  valores  porventura  existentes em   contas   de   titularidade   da   Requeren-
te,   pelas razões no item 5.3.2 supra, sob pena de multa diária, sem prejuízo  das sanções penais 
cabíveis.  Na  parte final do §3º do art. 49 da Lei 11.101 há vedação de venda ou retirada do estabe-
lecimento do devedor dos bens   essenciais   ao   exercício   de   sua   atividade empresarial, duran-
te o prazo de suspensão das ações e execuções previsto no art. 6º dessa Lei. Conclui-se, portanto,  
que  o  legislador  não  veda  a  prática  de qualquer   ato   constritivo,  mas   apenas   a  venda   e 
retirada dos bens essenciais ao exercício da atividade empresarial  da  recuperanda.  A  autora  
sustenta  que nos   contratos   questionados   os   créditos   não   se referem  a  garantia  fiduciária,  
apesar  da  previsão expressa, pois são garantias reais, consubstanciadas em   penhores   de   direi-
tos   creditório   e,   por   este motivo,  não  podem  ser  excluídos  do  procedimento recuperacional.  
Ora, apesar da alegação de garantia real de penhor, têm-se que nos contratos há previsão da cláu-
sula de alienação fiduciária. Assim, como não constam nos autos informações de que essa cláusula 
foi   modificada,   em   vias   ordinárias,   neste   Juízo Recuperacional  não  há  possibilidade  de  
ingerência do  Poder  Judiciário  nos  contratos  celebrados  entre partes capazes e sem qualquer 
vício nítido, sob pena de infringir os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por  outro  lado,  
amparada  no  poder  geral  de cautela,  a  proteção  das  contas  bancárias  da  autora deve  ser  
deferida,  a  fim  de  seja  restabelecida,  em observância ao princípio da preservação da empresa e 
para que haja sucesso no plano de recuperação. No entanto,      o      Administrador      Judicial      
deverá acompanhar  as  movimentações  bancárias,  com  o objetivo de  evitar  fraudes.  Ressalto  
que  os créditos fiduciários  não  se  sujeitam  a  recuperação  judicial, mas  há  necessidade  de  
superar  a  situação  da  crise financeira  da  autora,  a  fim  de  que  seja  mantida  a fonte produtora 
e, consequentemente, o emprego dos trabalhadores e o interesse dos credores em receber os seus 
créditos. Ademais, a parte autora demonstrou a  essencialidade  das  aplicações  financeiras,  diante 
do laudo pericial juntado aos autos (ID 97386651), o qual   reporta   que   essas   garantias   auxiliam   
na manutenção   das   atividades   da   Recuperanda.   No mesmo sentido, ocorre com a necessida-
de de que as instituições  financeiras  se  abstenham  de  debitar  ou compensar  valores  existentes  
nas  contas  bancárias da autora. Desse modo, defiro parcialmente a tutela de   urgência   e   deter-
mino   que:   a)   as   instituições financeiras    indicadas    pela    autora    procedam    à imediata   
liberação   dos   recursos   financeiros   em comento, com a transferência para conta bancária de ti-
tularidade     da     Requerente,     a     saber:     Caixa Econômica  Federal,  Conta  3654,  Agência  
1262-8, sob pena de multa diária a ser fixada por esse Douto Juízo,  conferindo-se  à  esta  decisão  
força  de  ofício para   fins   de   seu   cumprimento   imediato   pelas instituições     financeiras     em     
comento.     b)     as instituições   financeiras   indicadas   pela   autora   se abstenham   de   debitar   
e/ou   compensar   quaisquer valores    porventura    existentes    em    contas    de titularidade da 
Requerente, pelas razões descritas no item  5.3.2  da  petição  inicial,  sob  pena  de  multa diária,  
sem  prejuízo  das  sanções  penais  cabíveis, conferindo-se à presente decisão força de ofício para 
fins de seu cumprimento imediato pelas instituições financeiras emcomento. F) Ante o exposto, DE-
FIRO o   processamento   da   recuperação   judicial   e,   nos termos do art. 52 da Lei 11.101/05: 1. 
Nomeio como Administradora  Judicial  a  sociedade  de  advogados Paoli   Balbino   &   Barros   
Advogados,   CNPJ   nº 22.714.890/0001-36, com endereço na rua Alagoas, nº1.000, salas 1306 e 
1307, Savassi, Belo Horizonte, MG,     telefone     (31)     3656-1514,     administrada atualmente   pelo   
Dr.   Otávio   de   Paoli   Balbino, OAB/MG        123.643,        endereço        eletrônico          otavio@
pbbadvogados.com.br, a qual deverá ter seu nome   incluído   no   Sistema   PJE   para   efeito   de 
intimação  das  publicações  e  ser  convocada  para firmar  termo  de  compromisso  nos  autos,  em  
48 (quarenta e oito) horas, caso aceite a nomeação, com imediata   assunção   de   suas   funções   
e   deveres, observando-se  as  disposições  previstas  nos  artigos 22,  I  e  II,  e  33  da  Lei  nº  
11.101/2005.  Fixo  os honorários da Administradora Judicial no percentual de  2%  do  passivo  su-
jeito  à  Recuperação  Judicial, incluindo-se  em  referido  percentual  a  remuneração de todos os 
auxiliares que porventura venham a ser contratados    exclusivamente    pela    Administração Judicial 
no curso deste feito. A Recuperanda deverá efetuar os pagamentos mensais por meio de depósito 
na   conta   a   ser   informada   pela   Administradora Judicial,  com  imediata  emissão  de  nota  
fiscal  e juntada  de  cópia  nestes  autos.  2.  Nomeio  como perito contador o Sr. Cléber Batista de 
Sousa, CRC MG-055861,         com         endereço         eletrônico cleber@batistaeassociados.com.
br   e   comercial   na Alameda das Princesas, nº 775,Bairro São José, Belo Horizonte/MG,   CEP:   
31275-180,   telefones   (31) 99324-0568   e   (31)   2516-0791,   que   deverá   ser intimado   pesso-
almente   e   por   meio   do   endereço eletrônico,   de  modo   a   conferir   celeridade,   para firmar  
termo  de  compromisso  nos  autos,  em  48 (quarenta e oito) horas, caso aceite a nomeação, com 
imediata   assunção   de   suas   funções   e   deveres. Tratando-se de análise mensal, arbitro os 
honorários periciais no  valor mensal de  R$1.500,00 (um mil  e quinhentos reais) até quando for 
necessária a atuação do    contador,    com    determinação    do    Juízo.   A Recuperanda deverá 
efetuar os pagamentos mensais por meio de depósito na conta a ser informada pelo Contador,  com  
imediata  emissão  de  nota  fiscal  e juntada   de   cópia   nestes   autos.   3.   Determino   a dispensa 
da apresentação de certidões negativas para que  a  Recuperanda  exerça  suas  atividades,  exceto 
para   contratação   com   o   Poder   Público   ou   para recebimento  de  benefícios  ou  incentivos  
fiscais  ou creditícios, observando o disposto no art. 69 da Lei de  Falências,  nos  termos  do  art.  52,  
II,  da  Lei 11.101/05. 4. Determino a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 
em dias corridos e  da  publicação  da  presente  decisão,  de  todas  as ações ou execuções contra 
a Recuperanda, na forma do  art.  6.º  da  Lei  n.º  11.101/05,  permanecendo  os respectivos  autos  
nos  Juízos  onde  se  processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1.º, 2.º e 7.º do art.  6.º  da  
Lei  11.101/2005.  Caberá  ao  devedor comunicar  aos  juízos  competentes  a  suspensão  das re-
feridas   ações   e   execuções   (art.   52,   §3º,   Lei 11.101/2005).    5.    Determino    à    Recupe-
randa    a apresentação   de   contas   demonstrativas   mensais enquanto  perdurar  a  recuperação  
judicial,  sob  pena de    destituição    de    seus   administradores.    Tais documentos  deverão  ser  
autuados  em  pasta  própria com  índice  (art.  52,  IV  da  Lei  11.101/2005).  6. Determino    a    in-
timação    do    representante    do Ministério  Público  e  a  comunicação,  por  carta,  às Fazendas  
Públicas  Federal  e  de  todos  os  Estados  e Municípios  onde  o  devedor  tiver  estabelecimento 
(art.  52,  V,  da  Lei  11.101/2005  ¿  Estado  de  Minas Gerais ¿ São Joaquim de Bicas, e Estado da 
Paraíba ¿  Conde).  7.  Intime-se  a  Administradora  Judicial para que forneça a minuta do edital, no 
prazo de 05 dias. Após, expeça-se edital com os requisitos do art. 52, §1º, da Lei n° 11.101/2005, com 
a informação de que   os   credores   deverão   apresentar   habilitações, divergências  e  objeções  
ao  plano  de  recuperação judicial diretamente à Administradora Judicial, e não de  forma  judicial,  
nos  termos  do  art.  7º  da  Lei 11.101/05, para se conferir celeridade e efetividade. A  autora  deve-
rá  comprovar  a  sua  publicação  em jornal de grande circulação da cidade em que possui sua   sede   
e   filial,   em   dez   dias.   8.   Oficie-se   ao Registro  Público  de  Empresas  (Junta  Comercial  do 
Estado de Minas Gerais ¿ JUCEMG e do Estado da Paraíba) para anotação da recuperação judicial  
(art. 69,   parágrafo  único,   da   Lei   11.101/05).   9.   Nos termos  do  art.  53  da  Lei  nº  11.101/05,  
assinalo  à Recuperanda  o  prazo  de  60  (sessenta)  dias  para apresentação   do   plano   de   re-
cuperação   judicial, contados   em   dias   corridos   e   da   publicação   da presente   decisão,   sob   
pena   de   convolação   em falência, na forma dos artigos 53, 71 e 73, II, da Lei n° 11.101/2005. 10. 
Defiro parcialmente a tutela de urgência: a) requerida no item 5.2 da petição inicial e   determino   que   
a   Cemig   Distribuição   S.A.,   a Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais (COPASA)   e   
a   CLARO   S.A.   se   abstenham   de cobrar, suspender e/ou cortar os serviços prestados, por   
força   de   débitos   sujeitos   ao   procedimento recuperatório,   ou   seja,   anteriores   ao   pedido   
da Recuperação   Judicial,   conferindo-se   à   presente decisão força de ofício para fins de seu 
cumprimento imediato  pelas  concessionárias  em  comento,  sob pena  de  multa  diária.  Com o  
objetivo  de  agilizar  o cumprimento da presente ordem, expeça-se ofício à Cemig    Distribuição    
S.A.,    à     Companhia     de Saneamento Básico de Minas Gerais (COPASA) e à CLARO S.A nos 

endereços informados pela autora no ID 97387824 ¿ pág.45. b) requerida e determino que   a   as   
instituições   financeiras   indicadas   pela autora  procedam  à  imediata  liberação  dos  recursos fi-
nanceiros  em  comento,  com  a  transferência  para conta   bancária   de   titularidade   da   Reque-
rente,   a saber:   Caixa   Econômica   Federal,   Conta   3654, Agência  1262-8,  sob  pena  de  
multa  diária  a  ser

fixada   por   esse   Juízo,   conferindo-se   à   presente decisão força de ofício para fins de seu 
cumprimento imediato pelas instituições financeiras em comento. Ressalto   que   o   Administrador   
Judicial   deverá acompanhar   as   movimentações   bancárias   com   o objetivo   de   evitar   fraudes.   
Com   o   objetivo   de agilizar  o  cumprimento  da  ordem,  expeça-se  ofício às instituições finan-
ceiras informadas pela autora no ID 97387824 ¿ pág.4. c) requerida e determino que as  instituições  
financeiras  indicadas  pela  autora  se abstenham   de   debitar   e/ou   compensar   quaisquer valores    
porventura    existentes    em    contas    de titularidade  da  Requerente,  pelas  razões  no  item 5.3.2  
da  petição  inicial,  sob  pena  de  multa  diária, sem     prejuízo     das     sanções     penais     cabí-
veis, conferindo-se à presente decisão força de ofício para fins de seu cumprimento imediato pelas 
instituições financeiras     em     comento.     Ressalto     que     o Administrador    Judicial    deverá    
acompanhar    as movimentações  bancárias  com  o  objetivo  de  evitar fraudes. Com o objetivo de 
agilizar o cumprimento da     ordem,     expeça-se     ofício     às     instituições financeiras informadas 
pela autora no ID 97387824

¿  pág.4.  11.  Intime-se  a  empresa  Recuperanda,  por publicação, para que, no prazo de 10 
dias, sob pena de    revogação    do    presente    processamento:    a) reapresente a Relação de 
Credores Trabalhistas, nos moldes   determinados   no   art.   51,   III,   da   Lei 11.101/05,   com   a   
indicação   dos   endereços   dos credores,   de   forma   vertical,   a   fim   de   que   seja possível  a  
leitura  no  Sistema  PJE;b)  apresente  a relação   dos   bens   particulares   dos   seus   sócios   e 
administradores, com a indicação detalhada de todos os  bens  de  suas  titularidades,  inclusive  
quotas  de participação  societária  em  outras  empresas,  e  não apenas  bens  considerados  prin-
cipais/relevantes,  de forma vertical, a fim de que seja possível a leitura no Sistema  PJE.  Intimem-se.  
Cumpra-se  com  absoluta prioridade.        RELAÇÃO       DE        CREDORES APRESENTADA   
PELAS   RECUPERANDAS:   I- TRABALHISTAS: 1. ALEXANDRE DUTRA ¿ R$ 24.748,00;  2.  
JORGE  LUIZ  AMARAL  COSTA  ¿ R$   11.746,00;   3.   CASSIO   HENRIQUE   DIAS VIANNA  ¿  
R$22.051,88;  4.  MARCOS  GOMES RODRIGUES   ¿   R$   12.876,00;   5.   PATRICIA MARTINS 
GODOI DE PAIVA ¿ R$ 10.654,00; 6. ZILDA  FÁTIAM  E  SILVA  BERNARDES  ¿  R$ 13.626,48;   7.   
DIEGO   MYLLER   GOMES   ¿   R$ 17.271,00;    8.   THIAGO   AUGUSTO   MENDES ROCHA ¿ R$ 
12.534,00; 9. LUCIO DE OLIVEIRA FREITAS  ¿  R$  62.253,00;  10.  ALBERTO  LUIZ DA    SILVA    
¿    R$    40.000,00;    11.LUCIANO OLIVEIRA   ANTUNES   DE   SIQUEIRA   ¿   R$ 3.000,00;  12.  
LUIZ  CARLOS  FERREIRA  ¿  R$ 50.000,00; 13. EDSON DA SILVA ¿  R$ 7.500,00; 14. SILVIO 
CANCIO CARDOSO DE ALMEIDA ¿ R$ 40.000,00; 15. VANDERSON MATOS SILVA ¿ R$   15.000,00;   
16.   WILLIAM   VASCONCELOS CAMPOLINA  ¿ R$ 5.000,00;    17.    RENATO SIQUEIRA    FER-
REIRA    ¿    R$    65.000,00;    18. ALEXANDRE     DOMINGUES     COTA     ¿     R$ 52.000,00;   19.   
EDUARDO   PEREIRA   PINTO   ¿ R$2.500,00;    20.    EDUARDO   HENRIQUE    DE MOURA ¿ R$ 
3.500,00; 21. MARCOS ROSA DA SILVA ¿ R$ 79.590,87.  II- GARANTIA REAL: 1. BANCO    SAN-
TANDER    BRASIL    S/A    ¿    R$ 3.434.852,01;  2.  BANCO  BRADESCO  S/A  ¿  R$ 3.350.000,00;  
3. BANCO   DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A- BDMG  ¿  R$   1.200.000,00;   4. 
BANCO   ITAU UNIBANCO S/A ¿ R$ 1.100.000,00; 5.BANCO DO BRASIL   S/A   ¿   R$   1.382.400,26;    
6.   IZÍDIO ALMEIDA  NETO  ¿  R$  1.950.000,00;  7.  ELITE PEÇAS   E   ACESSÓRIOS   PARA   
SOLDAGEM EIRELI   ¿   R$   100.000,00;   8.   BLM   S.P.A.   ¿ R$3.290.000,00; 9. RODRIGO 
AMARAL RAMOS FERREIRA      ¿      R$    1.850.000,00.      III      ¿ QUIROGRAFÁRIOS:  1.  BAN-
CO  SANTANDER BRASIL    S/A    ¿    R$1.218.750,00;    2.    BANCO BRADESCO  S/A  ¿  R$  
7.836.475,18;  3.  BANCO DE  DESENVOLVIMENTO  DE  MINAS  GERAIS S/A-  BDMG  ¿  R$  
2.538.977,81;  BANCO  ITAU UNIBANCO  S/A  ¿  R$  1.650.769,75;  4.  BANCO DO  BRASIL  S/A  
¿  R$  4.045.000,00;  5.  A  T  I BRASIL   ARTIGOS   TECNICOS   INDUSTRIAIS LTDA   ¿   R$    
476,60;   6.   ACE   SCHMERSAL ELETROELETRÔNICA   INDUSTRIAL   LTDA   ¿ R$   1.031,96;   
7.   ACOLIVER   COMERCIO   DE FERRO E ACO LTDA ¿ R$ 375,99; 8. A COVISA INDUSTRIA      E      
COMERCIO      DE      ACOS ESPECIAIS    LTDA    ¿    R$25.670,00;    9.    AIR LIQUIDE   BRASIL   
LTDA   ¿   R$   20.514,29;   10. ALFA  FIX  COMERCIAL  LTDA  ¿  R$  16.203,32; 11.    ALL    INDUS-
TRIA    DE    LUBRIFICANTES LTDA ALL  LUBRIFICANTES ¿  R$ 4.575,00; 12. ALOC     LTDA     ¿     
R$     720,00;     13.ALSCO TOALHEIRO BRASIL ¿ R$ 2.201,50; 14. AMBRA QUIMICA LTDA RES-
TINGA ¿ R$ 25.530,40; 15. BENAFER  S  A  COMERCIO  E  INDUSTRIA  ¿ R$180.471,08;  16.  
BRASPRESS  TRANSPORTES URGENTES   LTDA.   ¿   R$   107,66;   17.BUNZL EQUIPAMENTOS  
P  PROTECAO  INDIVIDUAL LTDA        ¿        R$        33.742,74;        18.CELERE TRANSPORTES    
LTDA    ¿    R$    57.090,56;    19. CEMACO CENTROMANUFATUREIRO DO ACO LTDA      ¿      R$      
136.003,73;      20.      CEMIG DISTRIBUIDORA   S   A   ¿   R$   46.158,14;   21. CIAFAL     COMER-
CIO     E     INDUSTRIA     DE ARTEFATOS  DE  FERRO  E  ACO  LTDA  ¿  R$ 136.019,86;    22.    
CICOPLAST    INDUSTRIA    E COMERCIO    DE    PLASTICOS    LTDA    ¿    R$ 120.243,24;   23.   
CITYTUBOS   COMERCIO   DE TUBOS  LTDA  ¿  R$  10.527,37;  24.  CLARO  S  A EMBRATEL ¿ 
R$ 34.149,19; 25. COFERMETA S/A  A  BETIM  ¿  R$  22.853,89;  26.  COFERMETA  SA ROLAMEN-
TO   ¿   R$   714,53;   27.   COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA ¿ R$ 13,05; 28. COMERCIAL      
DA      MATA      LIMPEZA      E ALIMENTOS     LTDA     ¿     R$     2.380,52;     29. COMPANHIA  
BRASILEIRA  DE  SOLUCOES  E SERVICOS ¿ R$ 2.921,25; 30. COPASA MG ¿ R$ 3.246,71; 31. 
COPOPLAST LTDA ¿ R$ 399,30; 32. DIPLEX    DISTRIBUIDORA    DE    PLASTICOS LTDA ¿ R$ 
9.622,10; 33. ELETRO HIDRAULICA BETIM     LTDA     EPP     ¿     R$     185,50;     34. ELETRO-
MATE  LTDA  ¿  R$  700,15;  34.  ELITE PEÇAS   E   ACESSÓRIOS   PARA   SOLDAGEM EIRELLI     
¿     R$     100.005,00;     35.     ENCAPA ATACADO  E  VAREJO  LTDA  ¿  R$  202,20;  36. EUCHNER   
COMERCIO   DE   COMPONENTES ELETRÔNICOS    LTDA    ¿    R$    5.082,69;    37. FERRA-
MENTAS   GERAIS   COM   E   IMP   DE FERRAM   E   MAQ   LTDA   ¿   R$   206,21;   38. FERRO-
SIDER    COMPONENTES    S    A    ¿    R$ 336.709,60;   39.   FESTO   BRASIL   LTDA   ¿   R$ 
3.194,53;  40.  FEY  INDUSTRIA  E  COMERCIO LTDA  ¿  R$  58.790,00;  40.  FORTACO  FERRO  
E ACO LTDA ¿ R$35.359,95; 41. GARRA PNEUS - MIX PNEUS  LTDA ¿  R$  7.280,00;  42.  GERDAU 
ACOS   LONGOS   S   A   ¿   R$   365.912,60;   43. GERDAU  ACOS  LONGOS  AS  ¿  R$141.393,60; 
44.   GOOGLE   INC   ¿   R$   279,92;   45.   GRAAL TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ¿ R$ 4.483,63; 46. 
HAGANE   FACAS   E   SERRAS   INDUSTRIAIS LTDA    ¿    R$3.715,20;    47.    HALISON    BRITO 
SANTOS  ¿  R$  6.177,22;  48.  IGUS  DO  BRASIL LTDA  ¿  R$  9.954,98;  49.  IMPORTADORA  DE 
ROLAMENTOS  RADIAL  LTDA  ¿  R$  15.904,27; 50.   IPANEMA   IMPORTADORA   LTDA   ¿   R$ 
5.783,78;      51.      ISOCALD      CONSTRUCOES MECANICAS   LTDA   ME   ¿   R$   15.359,72;   
52. JAMEF  TRANSPORTES  LTDA  SP  ¿  R$  163,38; 53.     LADDER     AUTOMACAO     INDUS-
TRIAL LTDA  ¿  R$  1.746,57;  54.  LOCALIZA  RENT  A CAR ¿ R$ 1.597,50; 55. LOCALIZA RENT 
A CAR S/A   (VIRACOPOS)   ¿   R$   204,97;   56.   LOJA ELETRICA      LTDA      ¿      R$      400,40;      
57. MEGAPLASMA       COMERCIAL       LTDA       ¿ R$6.200,50;     58.     MEMOVIP     GUARDA     
DE DOCUMENTOS     LTDA     ¿     R$     367,34;     59. METALURGICA  JVA  LTDA  ¿  R$  12.068,00;  
60. MG   PARAFUSOS   COM   E   IND   LTDA   ¿   R$ 2.760,30;   61.   MINAS   CHAPAS   LTDA   ¿   
R$ 10.441,00;  62.  MINAS  FERRAMENTAS  LTDA  ¿ R$  7.977,43;  63.  MISSAO  RAMACRISNA  
¿  R$2.520,00;    64.    MONOPUS    SEGURANCA    DOTRABALHO,    CURSOS    E    TREINA-
MENTOS LTDA ¿ R$ 12.811,93; 65. MR SOLDAS LTDA ¿ R$    1.245,60;    66.    MURRELEKTRO-
NIK    DO BRASIL  IND  E  COM  LTDA  ¿  R$  24.103,41;  67. NACIONAL   GAS   BUTANO   DIS-
TRIBUIDORA LTDA  ¿  R$  8.944,00;  68.  NACIONAL  TUBOS INDUSTRIAL    LTDA    ¿    R$    
20.941,83;    69. NAKATA AUTOMOTIVA S A ¿ R$ 34.169,26; 70. NEW    ACO    TUBOS    DE    ACO    
E    PERFIS LAMINADOS    LTDA    ¿    R$    38.599,22;    71. NUCLEO           DE           INFORMA-
CAO           E COORDENACAO  DO  PONTO  BR  NIC  BR  ¿  R$80,00;  72.  OMRON  ELETRONI-
CA  DO  BRASIL LTDA  ¿  R$  20.542,40;  73.  OXIMIG  INDUSTRIA E  COMERCIO  LTDA  ¿  
11.275,68;  74.  PEPPERL FUCHS  LTDA  ¿  R$  4.436,05;  75.  PETROVILA QUIMICA  LTDA  ¿  R$  
11.682,00;  76.  PHOENIX CONTACT INDUSTRIA COMERCIO LTDA ¿ R$ 3.131,64;  77.  PONTO  
DA  BORRACHA  LTDA  ¿ R$1.850,00;        78.        POWER        CONTROLES ELETRICOS  LTDA  
¿  R$  1.312,16;  79.  REFACO RETIFICADORA  FERRO  ACO  LT  ¿  R$  768,66; 80.  SCHNEIDER  
ELETRIC  BRASIL  LTDA  ¿  R$ 30.035,78;       81.       SENSOR       DO       BRASIL EQUIPAMENTOS  
INDUSTRIAIS  EIRELI  ¿  R$ 78,85;  82.  SERVO  AUTOMACAO  LTDA  ¿  R$ 12.817,00;  83.  SETE  
LAGOAS  TRANSPORTES LTDA  ¿  R$  13.730,60;  84.  SEW  EURODRIVE BRASIL  LTDA  ¿  R$  
75.128,97;  84.  SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LTDA ¿ R$ 4.777,56; 85. SIEMENS   LTDA   ¿   
R$   26.015,32;   85.   SKA DESENVOLVIMENTO  E  LICENCIAMENTO  DE SISTEMA LTDA ¿ R$ 
4.350,53; 86. SMARTPACK INDUSTRIA     E     COMERCIO     LTDA     ¿     R$ 99.357,70; 87. SMC 
PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA  ¿  R$ 37.395,32;  88.  SOLUCOES  EM  ACO USIMINAS  S  A  
¿  R$  3.693,38;  89.  SOLUCOES USIMINAS  ¿  R$  12.628,99;  90.  SOURAMONT TRANSPORTES  
INTERNACIONAIS  LTDA  ¿  R$ 15.840,00;       91.       TECNOFLON       BRASFITA COMERCIO     
E     INDUSTRIA     LTDA     ¿     R$ 19.810,67; 92. TOTVS S A ¿ R$ 11.791,12; 93. TR MEDITER-
RANEA  SA  CUIT:  30  56717567  3  ¿R$ 1.378,43; 94. TRILOGIQ DO BRASIL LTDA ¿ R$ 53.655,53;  
95.  TUBOS  OLIVEIRA  LTDA  ¿  R$ 2.091,24; 96. TUNKERS DO BRASIL LTDA ¿ R$ 53.910,00;  
97.  TUPER IND METALURGICA S A DIVISAO  TUBOS  ¿  R$  109.238,94;  98.  TUPER IND ME-
TALURGICA S A DIVISAO TUBOS ¿ R$ 7.264,46;  97.  UBER  DO  BRASIL  TECNOLOGIA LTDA     
¿     R$     365,21;     98.     UNIMED     BH ESTABELECIMENTO      UNIFICADO      ¿      R$ 47.745,62;     
99.     WHITE     MARTINS     GASES INDUSTRIAIS LTDA ¿ R$ 240,00. IV- ME/EPP: 1. AAS              
ENGENHARIA              AMBIENTAL SEGURANCA   LTDA   ¿   R$2.744,50;   2.   ABBA HOTEL    
EMPREENDIMENTOS    MARCELINO LTDA      ¿      R$1.300,00;      3.      ABRASIMINAS COMER-
CIO   E   REPRESENTACOES   LTDA   ¿ R$3.980,00; 4. ALEJANDRO & WELBERT LTDA TEM 
AUTOMACAO ¿ R$26.745,00; 5. ANTONIO CARLOS  PEREIRA  ME  ¿  R$  464,20;  6.  ARTE 
CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ¿ R$ 7.200,00;  7.  AUTOCAPAS  CONFECCOES  LTDA 
ME  ¿  R$  34.543,00;  8.  AX4B  SERVIÇOS  DE INFORMÁTICA     LTDA     ¿     R$5.475,00;     9. 
BRAGIONI   AUTOMACAO   E   REFORMA   DE MAQUINAS   LTDA   ME   ¿   R$   9.234,40;   10. 
BRASCER  INDUSTRIA  E  COMERCIO  LTDA  ¿ R$   42.000,00;   11.   CANADA   LOCADORA   DE 
EQUIPAMENTOS    LTDA    ¿    R$    300,00;    12. CARLOS JOSE FERREIRA ME PACA PRINSK 
¿ R$ 280,00; 13. CEAQ & MA LTDA ¿ R$2.311,67; 14. CENTRO AUTOMOTIVO FERRUGEM LTDA 
¿  R$  175,75;  15.  CER  ELETRICA  E  FIXACAO LTDA ¿ R$ 5.105,79; 16. CLEITON MAGNO DE 
ASSIS   C   A   MAQUINAS   ¿   R$   4.318,00;   17. COMERCIAL OLIVEIRA DE LUCCA LTDA ¿ R$ 
726,00;     18.     CUPERTOOLS     SERVICOS     E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS 
¿     R$     1.965,00;     19.     D&I     TECNOLOGIA USINAGEM  E  FERRAMENTARIA  LTDA  ¿  R$ 
11.642,40,  20.  DACAR  TRANSPORTES  LTDA  ¿ R$  11.110,00;  21.  DEISI  ROSTIROLA  ME  ¿  
R$ 633,06;   21.   DENIS   DERQUIAN   FERNANDES SILVA 07242746698 ¿ R$ 10.272,00; 22. 
DIAMAG COMERCIO  DE  MAQUINAS  LTDA  EPP  ¿  R$ 21.000,00;         23.         DIESEL         ELE-
TRONIC MANUTENCAO   E   COMERCIO   LTDA.   ¿   R$ 3.322,00;  24.  DINALDO  NASCIMENTO  
GOMES DNG  PINTURAS  ¿  R$  11.250,00;  25.  DINNIL INDUSTRIA DE ISOLANTES TERMICOS 
LTDA ¿  R$  1.884,00;  26.  DROGARIA E  PERFUMARIA SAO SEBASTIAO ¿ R$ 1.867,39; 27. 
DROGARIA IRMAOS  XAVIER  LTDA  ME  ¿  R$  770,41;  28. EDIVALDO  ALVES  SOBRINHO  ¿  
R$7.200,00; 29.    ELETROHIDRAULICA    IGARAPE    ¿    R$ 527,10;  30.  ENCAD  ENGENHARIA  
LTDA  ¿  R$ 1.454,67;      31.      FALCAO      INDUSTRIA      E COMERCIO DE TINTAS LTDA ¿ R$ 
1.646,40; 32. FELIPE DIAS DE OLIVEIRA LUBRIFICANTES ¿ R$  524,30;  33.  FLEXCOR  TINTAS  
LTDA  ¿  R$ 35.807,26;    34.    FONTOURA    FERRAMENTAS LTDA ¿ R$ 5.102,50; 35. G ALLES 
& CIA LTDA ¿ R$     12.000,00;     36.     GATI     COMERCIO     E INSTALAÇÕES  DE  AQUINAS  
INDUSTRIAIS LTDAME     ¿    R$    15.686,25;    37.    GIROSEG PROTECAO LTDA  ME ¿  R$  
6.588,10;  38.  GWM UNIFORME   LTDA   MG   UNIFORMES    ¿   R$ 4.598,00; 39. HBR USINAGEM 
EIRELI EPP ¿ R$ 31.500,30;       40.       HENSIBRA       USINAGEM HENRIQUES DO BRASIL LTDA 
¿ R$ 982,80; 41. HERALDO BELISARIO ASSESSORIA AD LTDA ¿  R$      6.100,64;      42.      HJ      
MAGALHAES MANUTENCAO E SERVICOS ME ¿ R$ 7.390,00; 43.  IGARAPE  MOTORES  ELE-
TRICOS  MAURO LUCIO  ROCHA  ¿  R$  880,00;  44.  INDUSTRIA MECANICA DEL RIO LTDA ¿ 
R$ 15.300,00; 45. INSPEQUAL  SERVICOS  LTDA ¿  R$  880,40;  46. IRMAOS NUNES ¿ R$ 1.508,57; 
47. JATOPRINT JATEAMENTO E PINTURA LTDA ¿ R$ 1.808,65; 48.  JL  TROVO  LUBRIFICANTES  
¿  R$  6.964,00; 49.   JOSE   LUCIANO   HENRIQUES   MAXIMA HENSIBRA ¿ R$ 8.246,40; 50. K 
& G INDUSTRIA E  COMERCIO  DE  ETIQUETAS  LTDA  ME  ¿  R$ 17.728,20; 51. KIFIX INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA   KIFIXGRAMPOS   DE   FIXACAO   ¿   R$ 3.543,60;  52.  LAVEPI  LTDA  ¿  R$  
1.255,32;  53. LED  MANG  IND  E  COMERCIO  LTDA  ¿  R$ 7.263,15; 54. LOJA ELETRICA LTDA 
UNIDADE II   ENGENHO   NOGUEIRA   ¿   R$   236,45;   55. LUBRIFICANTES BANDEIRANTES ¿ 
R$ 694,00; 56.  M&F  ELETRÔNICA  E  COMERCIO  LTDA  ¿ R$6.000,00;     57.     MADEIRAS     E     
MOVEIS CANAAM  LTDA  ¿  R$  117,00;  58.  MANGBET LTDA  ¿  R$  2.888,00;  59.  MARINELLI  
TEAM AUTO MEC LTDA ¿ R$1.595,03; 60. MARITANI BRUCKCHEM SOARES M B S TRANSPOR-
TES ¿ R$780,00; 61. MAV X TECNOLOGIA LTDA ¿ R$ 1.234,35;  62.  MAXIMO DISTRIBUIDORA 
LTDA ¿   R$   350,40;   63.   METALMIX   COMERCIAL EIRELI    ¿   R$76.225,75;    64.    METAL-
TEMPER LTDA   ¿   R$   14.238,00;   65.   MGV   DE   LIMA COMERCIO  EIRELI  ¿  R$  4.982,00;  
66.  MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA ME ¿ R$  342,28;  67.  MINASTEK¿  R$  
10.003,50;  68. MOORE     STEPHENS     CONSULTING     NEWS CONSULTORES  E  AUDITORES  
¿  R$26.551,10; 69.        MUNDIAL        INJECAO        PLASTICA DESENVOLVIMENTO          PRO-
DUCAO          E MONTAGEM  LTDA  ¿  R$  108.079,35;  70.  MVA COMERCIO  E  REPRESENTA-
COES  LTDA  ¿  R$ 4.947,50; 71. NILTON RAIMUNDO RABELO ME M&N    TRANSPORTES    ¿    
R$    19.131,11;    72. PERSONAL PLACAS IND E COM EIRELLI ¿ R$ 3.372,50;  73.  PLASTIMOL-
DES  INDÚSTRIA  DE PEÇAS  MOLDADAS  LTDA  ¿  R$  59.330,34;  74. PLASTMETAL LTDA ¿ R$ 
73,00; 75. PONTO DE COSTURA  LTDA  ¿  R$  1.199,90;  76.  PORTO  & CHAVES  SERVICOS  
CONTABEIS  LTDA  ¿  R$ 998,00;    77.    PORTO    SEGURO    MOLAS    E USINAGEM     LTDA     
¿     R$     3.800,00;     78. PROTECAR PROTECOES AUTOMOTIVA LTDA ME   ¿R$   16.516,00;   
79.   QUIMICA   IGARAPE LTDA  ¿  R$  210,00;  80;  80.  R&R  MONTAGEM INDUSTRIAL  LTDA  ¿  
ME  ¿  R$  89.709,00;  81. RADAR  HOSPEDAGEM  LTDA  ¿  R$  11.130,50; 82.    RAUL    CESAR    
GOMES    DA    SILVA    ¿ R$1.353,00;    83.    RECAPAGEM    DE    PNEUS CAMPOS  LTDA  ME  
¿  R$  480,00;  84.  RECON GERENCIAMENTO    CONTABIL    EPP    ¿    R$ 3.578,00;    85.    RE-
CONIT    RECOZIMENTO    E NITRETACAO   LTDA   ME   ¿   R$   5.133,78;   86. SINAL  PLACAS  
E  ADESIVOS  LTDA  EPP  ¿  R$ 2.342,35;  87.  SNK  ALIMENTOS  PREPARADOS LTDA  ¿   R$  
929,59;   88.   SO   ACABAMENTOS LTDA  ¿  R$  33.809,75;  89.  TECNOCROMO  DO BRASIL     
LTDA     ¿     R$     90,00;     89.     TML TRANSPORTES    LOCACAO    E    COLETA    DE MATERIAS    
LDTA    ME    ¿    R$    400,00; 90. TOALHEIRO  UNIVERSAL  LTDA  ¿  R$  490,00; 91.  TONZAR  
SERVICOS  LTDA  ¿  R$  12.660,27; 92. TRANSPORTADORA MASTER S&R EIRELI ¿  R$  4.180,00;  
93.  TRIUNFO  EPI  -  RAIMUNDO SIQUEIRA    DA    SILVA    25050605687    ¿    R$ 3.896,60;        94.        
UFER        USINAGEM        E FERRAMENTARIA  LTDA  ¿  R$  18.198,80;  95. UNITEMPERA   
TRATAMENTO   TERMICO   DE METAIS   LTDA  ¿   R$  180,00;  96.   V.J.   SILVA PRODUTOS  
METALURGICOS  ¿  R$  19.340,00; 97.        VEGA        TOOLS        COMERCIO        E REPRESEN-
TACAO DE FERRAMENTAS LTDA ¿ R$ 5.430,00; 98. VICTOR HERNANDES MIGUEL (  V  H  M  
SERVICOS  )  ¿  R$  5.450,00;  99.  VIDA EQUIPAMENTO   DE   PROTECAO   LTDA   EPP VIDA    
EPI    ¿    R$    604,80;    100.    ZINCAGEM PAULISTA LTDA ¿ R$ 3.579,80. Ficam advertidos os  
credores  que,  após  a  Publicação  deste,  têm  o prazo   de   15   (quinze)   dias   para   apresentar   
ao administrador     judicial     suas     habilitações     ou divergências quanto aos créditos relacionados 
(§ 1º, art.   7º,   da   Lei   11.101/2005).   Que   durante   este período,    as    habilitações    deverão    
ser    enviadas diretamente  ao  administrador  judicial,  em  cópias físicas  ou  eletrônicas  para  os  
seguintes  endereços: Rua  Alagoas,  1000,  sl.  1307,  bairro  Funcionários, Belo      Horizonte/MG      
¿      CEP:      30.130-160; contato@pbbadvogados.com.br;  ou habilitacoes@pbbadvogados.com.br.    
E    para    que chegue  ao  conhecimento  de  todos,  é  expedido  o presente.  Belo Horizonte, 
06/03/2020.  (as.) Vicente Carlos  dias  Escrivão(ã)  Judicial.  (as.)  Dra.Viviane Queiroz da Silveira 
Candido - Juíza de Direito.
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