
Lojas vazias e supermercados cheios: comércio de João Pessoa sente os efeitos da pandemia; de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, alguns setores já registraram uma queda de 50% no movimento. Página 8
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Estado tem o primeiro caso 
confirmado de coronavírus
Atualmente, 80 casos são investigados na Paraíba, incluindo uma mulher de 39 anos que morreu ontem, na capital. Página 5

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

Governador João Azevêdo discute 
implantação de videoconferência 
em presídios. Página 3

Decreto do Estado para o 
enfretamento ao Covid-19 sai 
hoje no Diário Oficial. Página 4

Atendendo a determinação do 
governador, órgãos tomam medida 
para conter o vírus. Página 5

NA PARAÍBA

Quadras vazias: diversas modalidades 
pararam suas atividades. Página 23
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Infectologista recomenda 
evitar aglomerações e aconselha 
isolamento domiciliar. Página 7

Federação Paraibana de Futebol 
suspende o Campeonato Paraibano 
a partir de hoje. Página 21

Memorial: a cada cem anos, 
o mundo enfrenta um novo 
“coronavírus”. Página 25

A Paraíba e o Covid-19
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Geral

Termo prevê medidas como instalação de 1,6 mil câmeras e implantação de 
recursos como reconhecimento facial e leitura de placas de carro. Página 3

Governador João Azevêdo assina acordo 
para implantar sistema de monitoramento



A sociedade brasileira continua 
adotando e cumprindo, dentro do pos-
sível, medidas destinadas a conter a 
proliferação do coronavírus. Reparti-
ções públicas suspenderam o atendi-
mento presencial, escolas deram férias 
aos alunos, empresas adotaram rodízio 
de funcionários, e assim por diante.

Milhares de pessoas também muda-
ram seus hábitos, utilizando, por exem-
plo, substâncias e objetos profiláticos – 
como álcool em gel, luvas e máscaras de 
proteção -, higienizando-se constante-
mente, além de evitarem aglomerações, 
idas desnecessárias a lojas de departa-
mento, entre outras providências.

O momento exige mudanças nas 
posturas culturais, essas normalmente 
mais difíceis de serem assimiladas com 
rapidez. Apertos de mãos, beijos e abra-
ços são atitudes comuns ao povo brasi-
leiro. Causa estranhamento encontrar 
um parente, amigo ou vizinho e cum-
primentá-los apenas com um sorriso.

No entanto, a gravidade da situação 
impõe tais ações, inclusive outras de 
caráter muito mais radical, para evitar 
que a disseminação do coronavírus seja 
um marco trágico nesta fase da histó-
ria do Brasil, como já é em vários países 
europeus. Melhor prevenir que reme-
diar. A lição antiga continua válida.

Governo e sociedade precisam estar 
unidos, no cumprimento de seus direi-
tos e deveres, para que metas traçadas 
surtam efeito e o mal não se manifes-
te na intensidade que especialistas no 

assunto esperam. Não se pode brincar 
com pandemias. E esta, do coronavírus, 
no Brasil, está apenas começando.

É importantíssimo o estabeleci-
mento de salvaguardas emergenciais 
para a população, na área de saúde. 
Porém, faz-se urgente, também, em-
pregar ações preventivas na esfera 
econômica, haja vista que a nova onda, 
com seu potencial de drama, terá im-
pactos negativos na saúde financeira 
da Nação.

Os países latino-americanos têm 
pela frente um enorme desafio. Mesmo 
os de maior lastro econômico, como o 
Brasil, convivem com graves proble-
mas, decorrentes das desigualdades so-
ciais. Se o desemprego ganhar novo im-
pulso, não se sabe como a retomada do 
crescimento econômico irá acontecer.

Não é mais possível esconder que 
a pandemia do coronavírus deixará 
vários tipos de sequelas na sociedade 
brasileira. Vidas estão sendo perdidas 
e prejuízos materiais também serão 
inevitáveis. A questão, portanto, é en-
contrar formas de diminuir os prejuí-
zos materiais e humanos o máximo 
possível.

Insiste-se que as pessoas, de todos 
os escalões e instâncias sociais, devem 
obedecer às orientações das autorida-
des e especialistas para o novo coro-
navírus. As informações oficiais, neste 
sentido, assim como estatísticas sobre 
a doença, devem, portanto, ter firme 
compromisso com a verdade.
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Salvaguardas
Editorial

Vinte anos sem Antô-
nio Barreto Neto. Ele se 
despediu do set da vida 
no dia 13 de março de 
2000, deixando sauda-
des na família e entre os 
amigos, tristeza nas reda-
ções por onde passou e 
um enorme vazio na crítica de cinema 
que, com seu desaparecimento, nunca 
mais foi a mesma na Paraíba. Engana-
se, porém, quem considerar a memória 
de Barretinho apenas como do crítico 
arguto, sensível e bem-humorado cuja 
produção foi em parte resgatada por 
Sílvio Osias na seleção que compõe o 
belíssimo livro “Cinema Por Escrito” 
(A UNIÃO Editora, 2010). Ele também 
esbanjou talento na crônica e no con-
to, gêneros literários da sua predileção. 
Relembrem comigo o impagável texto 
com a sua assinatura que figura na co-
letânea “Autores Paraibanos – Prosa”, 
da SEC-Grafset, 2005:

O imitador de passarinho
– O senhor é quem manda no circo?
Tinha qualquer coisa de ornitológico 

em seu aspecto o homenzinho que fizera 
a pergunta. Talvez o paletó preto aper-
tado, aberto no peito, a camisa branca 
estufando como um papo, a gravata lar-
ga e vermelha aflorando do pescoço. “Di-
reitinho um galo-de-campina”, pensou o 
gerente do circo.

– Bem – respondeu – digamos que 
mando em alguma coisa. Em que poderia 
lhe ser útil?

Os olhos do homenzinho, redondos e 
brilhantes, ficaram inquietos. Ele deu um 
saltinho leve, fez um gesto assim como li-
geiro agitar de asas, parecendo estar se 
preparando para voar ao menor sinal de 
perigo. Gaguejou:

– Muito bom – disse o gerente do cir-
co, meio zombeteiro. O senhor tem algu-
ma experiência? Alguma especialidade? 
Qual é o seu número?

O homenzinho saltitou de novo, 

nervoso. Ciscou o chão 
com a ponta do sapato, 
como um passarinho ca-
tando migalhas. E falou 
baixinho, meio sem jei-
to, como temesse não ser 
acreditado:

– Imito passarinho.
A primeira reação do dono do circo 

foi rir. O homenzinho bem que tinha a 
aparência de passarinho. Mas se conteve. 
Só podia ser um idiota ou um gozador. 
Toda cidadezinha do interior tem seu 
doido e seu gaiato. Aquele estava certa-
mente numa das duas categorias.

– Meu amigo – disse tentando fixar 
os olhos nos do homenzinho, que pare-
ciam boiar inquietos nas órbitas redon-
das – imitar passarinho é a coisa mais 
boba que uma pessoa pode fazer. Nin-
guém paga mais para ver um número 
desses. Tente o rádio ou a televisão. Circo 
é coisa diferente, precisa...

– Quer dizer que não lhe interessa 
meu número? – interrompeu o homenzi-
nho, fazendo novamente o gesto pareci-
do com um agitar de asas.

– Exatamente – disse o gerente, en-
fezado. O senhor já imaginou se eu fosse 
dar emprego a todo imitador de passa-
rinho que me aparece? Isso aqui ia virar 
viveiro. Francamente...

– Posso lhe fazer uma demonstra-
ção? – insistiu o homenzinho.

– Não, não perca seu tempo – respon-
deu o gerente do circo. Eu também não 
posso perder o meu. Tenho muita coisa a 
fazer e o senhor está me atrapalhando. 
Desculpe e dê licença.

Dando as costas ao homenzinho, o 
gerente do circo dirigiu-se ao carro-es-
critório. Antes de passar pela cortina do 
picadeiro, voltou-se para o lugar onde 
deixara o imitador de passarinho, e qua-
se cai de espanto.

Agitando os braços, como asas, os pés 
esticados para trás, o homenzinho voava 
entre as cordas, desaparecendo por uma 
abertura na lona da coberta.

Asas da imaginação
“Também esbanjou 

talento na crônica e no 
conto, gêneros literários 

da sua predileção”
  

Artigo Martinho Moreira Franco
martinhomoreira.franco@.bol.com
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UN Informe

Indagaram ao deputado Cabo Gilberto se ele 
pretende deixar o PSL para se filiar ao PRB: 
“De forma nenhuma, eu seria alvo de uma 
ação por parte da direção do PSL para tomar 
meu mandato”, explicou. O parlamentar, se 
pudesse, deixaria o partido pelo qual se ele-
geu, imediatamente. Mas como não há janela 
partidária para deputados este ano, prefere 
se manter no PSL, por motivos óbvios.

O vice-prefeito de Campina 
Grande, Enivaldo Ribeiro (PP), 
decidiu despachar em sua pró-
pria residência e não mais no 
gabinete de trabalho da prefei-
tura, por causa do coronavírus. 
Aos 84 anos, ele está no grupo 
de risco de letalidade apontado 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Detalhe: houve 
certa pressão familiar para que 
ele, workaholic, adotasse nova 
rotina de trabalho.

E por falar em ‘fake’, o prefeito de João 
Pessoa foi vítima de criminosos. Ontem, em 
nota, a prefeitura informou que “criaram um 
“Whatsapp Fake” do celular do prefeito Lucia-
no Cartaxo e pede a todos que desconsiderem 
ligações ou mensagens recebidas. Todas as 
providências legais já foram adotadas, bem 
como o registro da ocorrência junto às auto-
ridades policiais”.  

“Whatsapp Fake”

em casa

“enFrentamento da crise”, diz eFraim sobre projeto

no cidadania chapa Fechada

outro ‘vírus’ que se propaga: Fake neWs sobre o covid-19

E o Cidadania está sob nova 
direção nos municípios de Po-
cinhos e Cabedelo. No primei-
ro, quem comanda é Pryscyla 
Galdino, filha do presidente da 
ALPB, Adriano Galdino. No se-
gundo, o ex-vereador de Cam-
pina Grande, Murillo Galdino, 
irmão do deputado. Pocinhos é 
um dos principais redutos elei-
torais da família no Agreste – 
Adriano Galdino foi prefeito da 
cidade por dois mandatos.

Depois do ingresso de Léo 
Bezerra e Zezinho do Botafo-
go, o Cidadania não aceitará 
a filiação de nenhum outro 
político em exercício de man-
dato, informou ontem, Bruno 
Farias, presidente do diretório 
de João Pessoa. Ele disse que 
a decisão foi tomada de for-
ma unânime pelo colegiado. 
O dirigente reafirmou que a 
meta do partido é eleger cinco 
vereadores, em outubro.

O deputado Efraim Filho (DEM) apresentou projeto de lei para, de acordo com sua explicação, 
proteger os empregos no país e os empregadores, no período em que o país estiver em emergência 
de saúde pública devido a pandemias, como a do coronavírus. “Enfrentamento da crise”, explica ele. 
Entre as regras contidas na proposta, está a possibilidade de o trabalhador ter acesso ao seguro-
-desemprego, quando tiver trabalhado por 6 meses – atualmente, esse prazo é de 12 meses – e a 
antecipação de férias. O parlamentar acredita que essa antecipação evitará a demissão de trabalha-
dores, neste momento em que a atividade econômica sofre com os efeitos da pandemia.

não quer, mas Fica

Neste momento em que o mundo – e o 
Brasil, obviamente – está praticamen-
te em quarentena, devido ao avanço 
do coronavírus, outro tipo de ‘vírus’, 
se não tão letal quanto aquele, mas 
com alto poder de nocividade, também 
se propaga: são as notícias fake news 
que se espalham nas redes sociais, so-
bretudo no WhatsApp, referentes ao 
também chamado Covid-19. Esta sema-
na, a Fundação Oswaldo Cruz, um dos 
centros de referência de ciência e tec-
nologia em saúde da América Latina, 
publicou em seu site – portal.fiocruz.br 
– sob o título ‘Fiocruz esclarece notícias 
falsas’, um texto em que rebate ponto 
a ponto notícias inverídicas publicadas nas redes sociais. O problema é que, ao final dos tópicos, 
registra-se, em caixa alta, a palavra ‘FALSO’. Pois bem, pessoas mal-intencionadas – para não clas-
sificar com outro nome – copiaram o mesmo texto, sem a expressão ‘falso’ ao final e espalharam no 
WhatsApp. Uma atitude que poderíamos chamar até de criminosa. A propósito dessa prática nociva, 
a ALPB aprovou projeto de lei do deputado Wilson Filho (foto), do PTB, que estabelece multa de 20 
a 200 UFR (Unidade Fiscal de Referência) para quem divulgar informações falsas sobre o coronaví-
rus – algo em torno de R$ 1 mil e R$ 10 mil.  Uma barreira a mais para aqueles que, dolosamente, 
desinformam as pessoas ou propagam o pânico. 

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Foto: Divulgação

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: José Napoleão Ângelo

CONTATOS: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC 

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)
ASSINATURAS:  Anual ..... R$200,00  /  Semestral ..... R$100,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Albiege Léa Fernandes
dirETora dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A :
9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direçao e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de março de 2020

Termo cumpre meta do Governo e irá viabilizar a construção de Centros Integrados de Comando e Controle no Estado
O governador João Aze-

vêdo assinou ontem, na Gran-
ja Santana, em João Pessoa, o 
Termo de Acordo de Regime 
Especial (Tare) com a empre-
sa Brisanet Serviços de Tele-
comunicações, que resultará 
em investimentos superiores 
a R$ 100 milhões na implan-
tação de sistemas de monito-
ramento e controle em todo 
o Estado, contemplando as 
Secretarias da Segurança e 
Defesa Social, Administra-
ção Penitenciária, Educação, 
Ciência e Tecnologia, Fazen-
da, Polícias Militar e Civil e 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran). 

O termo de acordo viabi-
lizará a construção dos Cen-
tros Integrados de Comando 
e Controle (CICC) de João 
Pessoa, Campina Grande e 
Patos; a instalação de 1.600 
câmeras de monitoramento; 
a implantação de 1.200 cone-
xões de dados para captura 
de imagens, com a inclusão 
de recursos que permitam 
a leitura de placas, reconhe-
cimento facial, contagem de 
pessoas e alerta por movi-
mentação de objeto em sen-
tido não permitido; além do 
desenvolvimento de softwa-
res para órgãos do governo.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual afirmou 
que a gestão cumpre mais 
uma meta estabelecida e que 
viabilizará também a implan-

tação de salas de videocon-
ferência para a realização 
de audiências em unidades 
prisionais de João Pessoa, 
Campina Grande, Santa Rita, 
Sapé, Guarabira, Patos, Catolé 
do Rocha, Cajazeiras e Sousa, 
além de unidades da Funda-
ção de Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente Ali-
ce de Almeida (Fundac).

O secretário de Estado 
da Fazenda, Marialvo Laurea-
no, destacou que o projeto foi 
bem elaborado e analisado 
por vários órgãos do gover-
no e trará muitos benefícios 
para o Estado. “Esse Regime 
Especial é baseado no con-
vênio Confaz e em decreto 
estadual e dá oportunidade 
para empresas que se insta-
lem na Paraíba de investir na 
área de tecnologia, garantin-
do um incentivo fiscal, desde 
que haja uma contrapartida, 
e esse projeto foi estudado 
pela Sefaz, Codata, Educação 
e Segurança, permitindo o vi-
deomonitoramento em todo 
o Estado e disponibilizando 
cerca de 500 pontos de in-
ternet, seja em escolas, presí-
dios e delegacias, contribuin-
do com a modernização da 
segurança e da fiscalização 
da mercadoria em trânsito e 
nós estamos abertos para ou-
tras empresas virem investir 
na Paraíba”, explicou. 

O secretário da Segu-
rança e Defesa Social, Jean 

PB faz acordo para implantar 
sistema de monitoramento

Editoração: Lênin BrazEdição: Emmanuel Noronha

Acordo assinado ontem por João Azevêdo (D) prevê medidas como instalação de 1,6 mil câmeras e implantação de recursos como reconhecimento facial

Francisco Nunes, afirmou 
que a assinatura do termo de 
acordo representa um marco 
para o segmento. “Essa é uma 
ação muito importante e será 
o maior investimento na área 
de segurança pública dos úl-
timos anos, o que demonstra 
a visão do governador com a 
área e o interesse de investir 
cada vez mais. Os Centros de 
Comando envolvem mais de 
14 órgãos, dando um salto de 
qualidade muito grande para 

a gente conseguir combater 
com mais velocidade os cri-
mes violentos letais e os pa-
trimoniais porque vamos dar 
uma resposta mais rápida à 
sociedade com a tecnologia 
empregada em toda a Paraí-
ba”, comentou. 

O presidente  da Brisanet, 
José Roberto Nogueira, ressal-
tou a eficiência e a qualidade 
do projeto que será colocado 
à disposição dos paraibanos. 
“Nós estamos montando uma 

infraestrutura em todas as ci-
dades da Paraíba, com fibra 
óptica em todos os quartei-
rões, o que vai suportar a rede 
de segurança que está sendo 
implementada no Estado. Essa 
rede que estamos construindo 
é robusta e de alta capacida-
de, permitindo o tráfego das 
câmeras que serão instaladas 
nas mais diversas regiões, 
viabilizando o reconhecimen-
to de placas de carros, por 
exemplo. Essa parceria con-

templará a Segurança Pública 
e outras áreas, como Saúde 
e Educação porque qualquer 
projeto que envolva tecnologia 
requer infraestrutura para seu 
suporte”, declarou.

A assinatura do Tare tam-
bém contou com as presen-
ças dos secretários Claúdio 
Furtado (Educação, Ciência e 
Tecnologia), Sérgio Fonseca 
(Administração Penitenciária) 
e Bruno Frade (executivo da 
Fazenda).
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O Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (TCE
-PB) foi mais um órgão 
que decidiu suspender o 
expediente por conta da 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19). Durante sessão 
ontem, o pleno determinou 
que a medida comece a 
valer até o dia primeiro de 
abril e que, neste período, 
os prazos processuais tam-
bém fiquem suspensos.

A portaria assinada 
pelo conselheiro Arnóbio 
Viana, ressalta que o obje-
tivo maior é prevenir e con-
ter a propagação da doen-
ça, no esforço de preservar 
a saúde dos servidores, dos 
usuários externos e, conse-
quentemente, da sociedade 
em geral. O TCE-PB salien-
tou a decisão do Governo 
do Estado, que declarou 
situação de emergência 
na Paraíba no sentido de 
suspender o atendimento 
ao público nas repartições 
estaduais.  

Em relação aos pro-
cessos agendados para o 
período, estes terão as suas 
apreciações adiadas para a 
primeira sessão posterior 
ao retorno, estando auto-
maticamente renovadas as 
correspondentes notifica-
ções. As medidas conside-
radas de natureza urgente 
serão apreciadas em regi-
me de plantão a critério da 
presidência do órgão.

No período de suspen-
são, as atividades essen-

ciais serão definidas pelos 
conselheiros e diretorias 
que deverão definir prio-
rização de tarefas, ficando 
facultado o teletrabalho. 
Já o acesso ao tribunal só 
será liberado quando estri-
tamente necessário, e para 
as pessoas responsáveis 
pela garantia de ações ad-
ministrativas indispensá-
veis e pela continuidade do 
funcionamento dos equi-
pamentos de tecnologia da 
informação.

TRE amplia medidas
O presidente do Tri-

bunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB), de-
sembargador José Ricardo 
Porto, decidiu ampliar as 
medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pelo 
coronavírus nas unidades 
da Justiça Eleitoral até o 
próximo dia 31 de março.

Dentre as medidas 
adotadas estão a suspen-
são dos prazos processuais 
referentes aos processos 
físicos, de audiências de-
signadas nos primeiro e se-
gundo graus, redução das 
equipes de trabalho pre-
senciais, trabalho remoto 
e suspensão do registro 
biométrico de frequência 
dos servidores da Justiça 
Eleitoral paraibana.

Por meio da nova 
portaria o presidente do 
TRE-PB também ampliou 
o prazo de suspensão tem-
porária do atendimento ao 
público nos cartórios das 
68 Zonas Eleitorais no Es-
tado para o final do mês.

TCE decide suspender 
expediente presencial
Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Justiça determina afastamento do 
presidente da Câmara de Uiraúna

A justiça paraibana de-
terminou o afastamento do 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Uiraúna, Amilton 
Fernandes da Silva, pelo 
prazo de 180 dias. A decisão 
atendeu um pedido do Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB), que alegou atos de 
improbidade administrati-
va do vereador. Apesar do 
afastamento, o parlamentar 
seguirá recebendo seus ven-
cimentos.

O MPPB alegou que, em 

2019, foi instaurado o in-
quérito civil público com o 
objetivo de apurar irregu-
laridades nas contratações 
de veículos pela Câmara 
Municipal de Uiraúna, sen-
do colhidos elementos sufi-
cientes que demonstram a 
existência de pagamento de 
despesas não comprovadas 
e em valores superiores aos 
de mercado com serviços de 
contratação de automóveis e 
motocicletas. 

“No caso dos autos, o 
pedido de afastamento do 
vereador fundamentou-se 
em perpetuação das abu-

sividades no exercício do 
cargo, especificamente, no 
superfaturamento de con-
tratos para locação de veí-
culos para a Câmara Munici-
pal de  Uiraúna”, destacou o 
juiz Francisco Thiago. 

Conforme o inquérito, 
teria havido contrato sem 
licitação com Francisca Va-
lentim Duarte Martins, na 
locação de um veículo por 
um valor quase três vezes 
maior que a média de mer-
cado. Após o encerramen-
to do contrato, a empresa 
vencedora da nova licita-
ção pertencia a José Valde-

mar Filho Duarte, filho de 
Francisca Valentim.

“Observa-se que o tipo e 
a forma em que o contrato é 
realizado, perpetua-se, com 
graves indícios de superfa-
turamento”, observou o ma-
gistrado. O juiz determinou 
que o vice-presidente da 
Câmara seja notificado para 
providenciar, na forma do 
Regimento Interno da Casa, 
a posse como presidente da 
Câmara de Vereadores de 
Uiraúna, enviando a docu-
mentação comprobatória do 
cumprimento da decisão no 
prazo de 72 horas.

Presídios deverão ter sistemas de videoconferência
O governador João Azevêdo se 

reuniu, ontem, na Granja Santana, 
em João Pessoa, com representan-
tes do Poder Judiciário, ocasião em 
que foi discutida a implantação de 
sistemas de videoconferência nas 
unidades prisionais do Estado para 
a realização de audiências e apre-
sentadas as medidas adotadas pelo 
Governo da Paraíba que visam conter 
a disseminação do novo coronavírus. 

Na oportunidade, o chefe do 
Executivo destacou os investimentos 
em tecnologia voltados para a área 
da segurança pública, com o objetivo 
de reduzir os índices de violência e 
ressaltou a união das instituições para 
a realização de videoconferência nos 
presídios da Paraíba. Ele também 
detalhou as ações de enfrentamento 
à Covid-19 já em vigor no Estado. 

“Esse é um momento único e a 
tomada de decisão é muito importan-
te. Nós já temos leitos ambulatoriais 
e de UTIs preparados para receber os 
possíveis casos de coronavírus e refor-
çamos a necessidade de as pessoas 
tomarem as precauções necessárias 
para evitar a propagação do vírus”, 
pontuou João Azevêdo. 

O secretário da Administração 
Penitenciária, Sérgio Fonseca, afirmou 
que o sistema de videoconferência é 
uma prioridade da gestão. “A video-
conferência será fundamental para 
o sistema prisional, principalmente 
nesse momento  de enfrentamento ao 
coronavírus, evitando o deslocamento 
dos presos aos fóruns. As grandes 
unidades do sistema penitenciário 
receberão essas salas para que a gen-
te possa fazer a audiência dentro do 

próprio presídio. Quem estiver preso 
em cadeias menores será deslocado 
para as unidades mais próximas, 
reduzindo a distância e nos próximos 
dias deveremos ter novidades sobre 
essas instalações”, explicou.

O presidente do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, agradeceu a sensibilidade do 
governador em relação à implantação 
da videoconferência e colocou a institui-
ção à disposição do governo nas ações 
de contenção ao coronavírus. Também 
participaram da reunião, o defensor pú-
blico-geral da Paraíba, Ricardo Barros; 
o presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil seccional Paraíba (OAB-PB), 
Paulo Maia; o secretário da Segurança 
e da Defesa Social, Jean Francisco Nu-
nes; e o procurador-geral do Estado, 
Fábio Andrade.
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Abono do PIS pago pela CEF se destina aos nascidos em maio e junho e o Pasep através do Banco do Brasil 

Um total de 25.539 pa-
raibanos nascidos em maio e 
junho estão aptos a receber 
o pagamento do Abono Sala-
rial – Programa de Integra-
ção Social (PIS), calendário 
2019/2020. A Caixa Econômi-
ca Federal disponibilizou para 
pagamento aos trabalhadores 
paraibanos R$ 20.319.353,00. 
Os valores a serem pagos a 
cada trabalhador variam de 
R$ 88 a R$ 1.045,00 de acor-
do com a quantidade de dias 
trabalhados durante o ano 
base 2018. 

O benefício pode ser 
sacado nas agências da Cai-
xa ou nas casas lotéricas. Os 
titulares de conta individual 
na Caixa com cadastro atua-
lizado e movimentação na 
conta recebem o crédito au-
tomático. Esse é o último lote 
do pagamento do PIS do ca-
lendário 2019/2020.

Em todo o país são mais 
de 3,5 milhões de trabalha-
dores nascidos em maio e 
junho, totalizando R$ 2,6 
bilhões em recursos a se-
rem injetados na economia. 
O valor do benefício pode 
ser consultado no Aplica-
tivo Caixa Trabalhador, no 
site da Caixa ou pelo Aten-
dimento Caixa ao Cidadão: 
0800 726 0207.

O prazo final para o sa-
que do abono salarial do 
calendário de pagamentos 
2019/2020 de todos os tra-
balhadores é 30 de junho 
próximo. Em todo o calen-

dário, cerca de R$ 17 bilhões 
serão disponibilizados para 
mais de 21,8 milhões de be-
neficiários. Até o momento, 
16,2 milhões de trabalhado-
res sacaram o benefício, num 
total de R$ 12,8 bilhões.

Tem direito ao benefí-
cio o trabalhador inscrito 
no PIS há pelo menos cinco 
anos e que tenha trabalhado 
formalmente por pelo me-
nos 30 dias em 2018, com 
remuneração mensal média 
de até dois salários mínimos. 
Também é necessário que os 
dados estejam corretamente 
informados pelo emprega-
dor na Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais), ano 
base 2018.

Quem possui o Cartão 
do Cidadão e senha cadas-
trada pode se dirigir a uma 
casa lotérica, a um ponto de 
atendimento Caixa Aqui ou 
aos terminais de autoaten-
dimento do banco. Caso não 
tenha o Cartão do Cidadão e 
não tenha recebido automa-
ticamente em conta Caixa, o 
valor pode ser retirado em 
qualquer agência da institui-
ção financeira, apresentando 
o documento de identifica-
ção oficial com foto.

Pasep
Os trabalhadores que 

trabalham no serviço público 
e possuem inscrição no Pro-
grama de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público 
(Pasep) e recebem o paga-
mento pelo Banco do Brasil, 
também poderão receber os 
benefícios a partir de hoje.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Mais de 25 mil paraibanos 
recebem o PIS/Pasep hoje

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

Vários bairros da capital acompanharam na noite de ontem o panelaço do “Fora, Bolsonaro”, em estados do país, sobre sua posição ao coronavírus

Foto: Reprodução/WhatsApp

“Fora, Bolsonaro”

Presidente é alvo de panelaço na 
Paraíba e em outros estados do país

O barulho de gritos e pa-
nelas puderam ser ouvidos 
em vários bairros de João 
Pessoa na noite de ontem. 
O protesto teve como como 
alvo o Presidente Jair Bolso-
naro e foi motivado pelo seu 
posicionamento em relação 
à crise da pandemia do co-
ronavírus. Outros estados 
da Federação também regis-
tram panelaços. Além de ba-
ter panelas, o “Fora, Bolsona-

ro” foi gritado pelas pessoas.
Os protestos convoca-

dos e organizados através de 
redes sociais, ocorreram de-
pois de Bolsonaro falar, mais 
de uma vez, em “histeria” em 
relação ao novo coronavírus 
e dizer que ações de gover-
nadores sobre isolamento 
prejudicam a economia. O 
posicionamento do presi-
dente não leva em consi-
deração os esforços diários 
para conter a proliferação 
da doença que foi descrita 
como pandemia pela Orga-

nização Mundial da Saúde 
(OMS). O Brasil já registrou 
as primeiras mortes em de-
corrência do agravamen-
to da doença. Sabendo da 
existência do ato, o governo 
anunciou ainda na noite de 
ontem, que pedirá ao Con-
gresso para reconhecer es-
tado de calamidade pública 
em razão da pandemia.

No último domingo, Bol-
sonaro descumpriu a indica-
ção de quarentena quando 
estava sendo monitorado 
por coronavírus e partici-

Governo Estadual publica decreto com 
medidas de prevenção ao coronavírus

Levando em consideração 
o Estado de Emergência em 
Saúde pública decretado pelo 
governador João Azêvedo, a 
normativa produzida pelo Co-
mitê de Gestão de Crise do Co-
vid-19 foi publicada no Diário 
Oficial e passa a valer a partir 
desta quinta-feira validando os 
decretos do Governo do Estado 
com medidas de combate ao 
coronavírus.

O decreto possui 15 ar-
tigos que devem ser seguidos 
pelos órgãos e população pa-
raibana para evitar a propaga-
ção do vírus no Estado. Novas 
medidas poderão ser tomadas 
a qualquer momento de acordo 
com o cenário epidemiológico 
da Paraíba.

A partir de agora, pessoas 
com tosse, coriza, espirros, fe-
bre e leve indisposição para 
atividades rotineiras devem 
permanecer em casa até a me-
lhora do quadro clínico em um 
prazo máximo de 14 dias. Os 
pacientes que apresentarem 
falta de ar devem procurar 
imediatamente o atendimento 
médico nas Unidades de Saúde. 
As Secretarias de Saúde de cada 
município paraibano deve, nes-
te momento, orientar todos os 
seus servidores para o moni-
toramento dos casos e atendi-
mento rápido.

O recesso escolar já anun-
ciado pelo governador passa a 
entrar em vigor. Toda a rede pú-
blica estadual de ensino entra 
em recesso desta quinta-feira 
até o dia 18 de abril. A deter-
minação também é válida para 
as escolas municipais e ensino 
privado em todo o Estado.

Também está proibida a 
realização de atividades que 
envolvam a aglomeração de 
pessoas pelos próximos 90 dias 
com administração direta ou 
indireta estadual. O Governo 
Estadual recomenda a suspen-
são ou cancelamento de todo 
e qualquer evento de massa 
ou de grande porte, sejam eles 
eventos de natureza cultural, 
esportiva, religiosa, comercial, 
social ou política que apresen-
tem riscos à saúde pública.

Locais com grande circu-
lação de pessoas como sho-
ppings, por exemplo, devem 
intensificar a frequência de lim-
peza e disponibilizar álcool em 
gel para a população. 

Servidores ligados à admi-
nistração direta e indireta esta-
dual deverão cumprir seus ex-
pedientes de trabalho em dias 
alternados e sem prejuízo das 
atribuições inerentes ao órgão 
realizando trabalhos em home 
office. O planejamento das es-
calas e atividades dos servi-
dores serão feitas pelos seus 
respectivos órgãos para que os 
serviços públicos não sofram 

prejuízos. A exceção é apenas 
para servidores da Saúde e Se-
gurança Pública.

Servidores do Estado, vin-
culados ao Poder Executivo, 
maiores de 60 anos, deverão 
executar suas atividades por 
via remota (home office) e/ou 
vídeoconferência. 

No âmbito da administra-
ção direta e indireta estadual, 
fica suspenso o atendimento 
presencial ao público externo 
nas repartições públicas esta-
duais da administração direta 
e indireta, atendendo recomen-
dações médicas de prevenção 
ao Covid-19. Os atendimentos 
deverão ser realizados on-line 
ou via telefone. O atendimento 
presencial na Central de Perícia 
Médica, viagens de servidores 
públicos estaduais para fora 
do Estado, concessão de férias 
para profissionais da Secretaria 
de Estado da Saúde nos próxi-
mos 60 dias e visitas técnicas e 
estágios em fase inicial do cur-
so nas Unidades Estaduais de 
Saúde também estão suspen-
sas. As suspensões, no entanto, 
não privam o usuário de ter 
acesso ao serviço público.

O servidor público que 
se deslocar para locais com 
transmissão comunitária deve 
permanecer em casa pelos pró-
ximos 14 dias, trabalhando no 
regime de home office. 

Os gestores de contrata-
dos de prestação de serviços 

devem notificar as empresas 
contratadas quanto à respon-
sabilidade em adotar meios 
necessários para conscientizar 
seus funcionários quanto aos 
riscos da doença que é descrita 
como pandemia pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

Recomenda-se às redes 
pública e privada de saúde re-
duzir visitas hospitalares, rea-
valiar as consultas agendadas 
de público de usuários idosos 
e com doenças associadas. Bem 
como a restrição de visitas aos 
idosos residentes em Institui-
ções de Longa Permanência e 
abrigos nos próximos 30 dias. 
As mesmas instituições devem 
articular a vacinação anti-in-
fluenza dos idosos a partir do 
dia 20 de março. Visitas sociais 
aos internos de serviços de as-
sistência religiosa, capelania e 
pessoas que promovam proje-
tos sociais e de assistência edu-
cacional, durante 15 dias, em 
todas as unidades prisionais e 
de atendimento socioeducati-
vo também estão suspensas a 
partir desta sexta-feira, dentre 
outras medidas.

Os números de telefone 
para o plantão de dúvidas e 
esclarecimentos relacionados 
ao coronavírus disponíveis 
são: (83) 99146-9790 (9250) 
- Hospital Clementino Fra-
ga; (83) 99147-0810 e (83) 
98823-6186 - Coordenação da 
Atenção Básica da SES.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Uma fiscalização do 
Procon Municipal de Ba-
yeux, Região Metropolita-
na de João Pessoa, autuou 
uma farmácia localizada 
no Centro da cidade. O 
motivo da autuação foi o 
aumento no preço do ál-
cool em gel sem justificati-
va. O produto que custava 
R$ 13,00 passou a ser ven-
dido por R$ 29,00 o que 
representa um acréscimo 
de 130%.

O coordenador do 
Procon de Bayeux, Aécio 
Farias, explicou que a fisca-
lização no estabelecimento 
ocorreu após a denún-
cia de uma consumidora. 
“Uma consumidora nos li-
gou através do disk-denún-
cia, informando que estava 
no estabelecimento na 
hora que chegou o produto 
e que o proprietário deci-
diu vender por R$ 29,00 o 
mesmo que antes custava 
R$ 13,00 e isso sem expli-
cação alguma. Ela tinha ad-
quirido duas unidades do 
álcool gel”, comentou. 

Ainda de acordo com 
Aécio Farias, assim que 
o Procon recebeu a de-
núncia foi até a farmácia 
e constatou a prática de 

preço abusivo, aplicando 
uma multa ao estabeleci-
mento. “Chegando na far-
mácia constatamos o que 
dizia a denúncia. A farmá-
cia foi autuada e a consu-
midora recebeu o dinheiro 
de volta”. 

Além da multa de R$ 
30 mil aplicada pelo Pro-
con Municipal, a farmácia 
ainda poderá perder o al-
vará de funcionamento, 
que tem como base um 
decreto assinado pelo Pre-
feito de Bayeux, Berg Lima, 
na última terça-feira (17), 
que traz algumas medi-
das adotadas pelo Poder 
Executivo de combate ao 
coronavírus, entre elas a 
possibilidade de cassação 
de licenças dos estabeleci-
mentos que aumentarem, 
sem justificativa, o preço 
de produtos que ajudem 
no combate ao novo vírus.      

Com a suspensão dos 
atendimentos presenciais 
em diversos órgãos muni-
cipais, o Procon de Bayeux 
atenderá aos consumido-
res através do disk-denún-
cia, no telefone 83 99684-
5005. Por meio do número 
disponibilizado, os consu-
midores poderão fazer 
denúncias caso algum es-
tabelecimento esteja pra-
ticando preços abusivos.

Farmácia é autuada 
por irregularidade 
Nilber Lucena
Especial para Jornal A União

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

No QR Code acima veja panelaço 
em alguns bairros de João Pessoa

pou de um ato a favor do 
governo onde cumprimen-
tou diversos apoiadores.
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Vírus afeta comércio
Tanto no Centro da cidade como em supermercados e em 
shoppings Centers, as precauções contra o coronavírus 
alterou o cotidiano dos estabelecimentos.  Página 8 Fo
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Paciente é um homem de 60 anos, morador de João Pessoa, com histórico de viagem recente à Europa

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou o 
primeiro caso de Covid-19 
no Estado, na tarde desta 
quarta-feira. O paciente é 
um homem de 60 anos, resi-
dente no município de João 
Pessoa, com histórico de via-
gem recente para Europa. O 
órgão também informou o 
falecimento de uma mulher 
de 39 anos, na madrugada 
desta quarta-feira. A mulher 
é um dos casos suspeitos que 
ainda aguarda o resultado de 
exames para a confirmação 
da contaminação pelo coro-
navírus.

O paciente confirmado 
como primeiro caso da doen-
ça retornou ao Brasil no dia 
29 de fevereiro. Após o apa-
recimento de sintomas, o 
homem buscou atendimento 
pela rede privada, esteve em 
isolamento domiciliar e já 
está fora do período de con-
taminação da doença.

Já o falecimento da mu-
lher de 39 anos foi  notifi-
cado óbito para Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) e também está sendo 
investigado como suspeita 
de Covid-19. A mulher es-
tava internada no Hospital 
Universitário Nova Espe-
rança (HUNE), em João Pes-
soa. O material para teste 
foi colhido e, no momento, a 
SES aguarda o resultado dos 
exames. A paciente apresen-
tava comorbidades que é a 
presença de mais de uma ou 
de várias doenças na mes-
ma pessoa. Por isso, o caso 
aguarda o exame para confir-
mação.

Até o momento do fecha-
mento desta matéria, a Pa-
raíba realizou a notificação 
e coleta de 96 casos, sendo 1 
confirmado, 16 descartados 
e 80 aguardando o resulta-
do da análise dos exames 
pelo Instituto Evandro Cha-

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Paraíba confirma o primeiro 
caso positivo de coronavírus

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

gas,  em Belém-PA, referência 
Norte e Nordeste e indicado 
pelo Ministério da Saúde.

Segundo informações 
da SES, assim que o mate-
rial colhido é enviado para 
o Lacen-PB, não existe es-
pera de acúmulo de exames 
para que sejam encaminha-
dos para o Instituto Evandro 
Chagas. A espera é apenas 
pela disponibilidade do voo 
para Belém, no Pará, sede do 
Instituto. Após a chegada, o 
resultado é divulgado em até 
72h. 

O secretário Geraldo Me-
deiros esclareceu que a SES 
não realiza coleta indiscri-
minada do material.  “Todos 
os materiais estão sendo en-

viados ao Instituto Evandro 
Chagas, em Belém do Pará 
e divulgamos os resultados 
assim que recebemos, pelo 
sistema, os resultados defini-
tivos”, declarou. 

O resultado, porém,  não 
muda a conduta clínica para 
tratamento. Sendo impor-
tante manter o isolamento 
domiciliar mediante início de 
sintomas.

Todos os pacientes que 
se enquadram na definição 
de caso estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde são 
notificados e tem material 
colhido. O quadro definido 
pelo Ministério para que 
exista a coleta são: apresen-
tar febre e sintomas de gripe 

como tosse e dificuldade de 
respirar e que nos últimos 
14 dias tenha histórico de 
viagem para área de trans-
missão local, ou que tenha 
tido contato próximo com 
caso suspeito ou confirmado 
do novo Coronavírus.

Com a primeira confir-
mação no estado, o secre-
tário recomenda que per-
maneçam em casa e evitem 
aglomerações os pacientes 
acima de  60 anos, diabéti-
cos, hipertensos, enfisema-
tosos, renais crônicos, cir-
róticos, com câncer fazendo 
quimioterapia, portadores 
de lúpus, artrite reumatóide 
e aqueles que utilizam corti-
cóides.

Fake News
O secretário de Estado 

da Saúde, da Paraíba, Geral-
do Medeiros, desmentiu a 
informação que chamou de 
‘boato’ de que estaria haven-
do subnotificação dos casos 
de coronavírus no estado. 
Segundo ele, o sistema de 
saúde está preparado com 
todo o suporte necessário 
para identificar e tratar os 
casos. “Infelizmente uma 
médica destemperada e sem 
conhecimento propicia o pâ-
nico na população. O gover-
no está pronto para enfren-
tar o coronavírus, inclusive, 
estamos sendo referência 
para outros estados nesse 
combate. Estamos funcio-

nando dentro dos critérios 
técnicos do Ministério da 
Saúde”, denunciou.

É importante lembrar 
que desde 21 de fevereiro, 
a Paraíba conta com um pla-
nejamento estratégico que 
contempla todos os cená-
rios possíveis. “Temos 590 
respiradores que podem ser 
remanejados e oito ondas 
que podem ser disparadas, 
paulatinamente, com 30 lei-
tos de enfermaria e 10 lei-
tos de UTI, distribuídos de 
acordo com a demanda e que 
serão disparados, novamen-
te, quando 50% dos leitos 
estiverem ocupados. Temos 
250 leitos de UTI”, finalizou 
o secretário.

Secretaria de Estado da Saúde ainda aguarda o resultado do exame de uma mulher de 39 anos que morreu ontem, no Hospital Universitário Nova Esperança, com suspeita de ter contraído o Covid-19

Foto: Josué Damasceno/Agência Brasil

Órgãos tomam medidas para evitar propagação do vírus no Estado
A rotina dos órgãos paraiba-

nos também mudaram para se 
adequar ao plano de contingência 
visando evitar a propagação do 
coronavírus. Já nesta quarta-feira, 
a população que buscou serviços 
de atendimento diversos encon-
trou novos protocolos de aten-
dimento. A maioria dos órgãos 
estaduais adotou o atendimento 
on-line e por agendamento aten-
dendo determinação contida em 
Normativa anunciada pelo gover-
nador João Azevêdo.

Procon
A Autarquia de Proteção e 

Defesa do Consumidor do Estado 
da Paraíba (Procon/PB) suspen-
deu o atendimento presencial ao 
público externo, inclusive todas as 
audiências marcadas, por tempo 
indeterminado. Os canais de 
atendimento on-line estão no link 
https://forms.gle/rDZQXvcsTGG-
Di2H67. Também está disponível 
o atendimento via telefone pelo 
WhatsApp (83) 98618-8330 para 
que o Procon-PB retorne e dê se-
guimento à tratativa do consumi-
dor. Bem como o disque 151, que 

é gratuito e funciona de telefone 
fixo ou de celular. O site do órgão 
oferta mais serviços: www.procon.
pb.gov.br.

Sine
O Sistema Nacional de Em-

pregos da Paraíba (Sine-PB) tam-
bém suspendeu o atendimento 
presencial. A partir de agora, o 
órgão realizará seus atendimentos 
on-line e via telefone. O site www.
sine.pb.gov.br e pelos telefones 
3218-6619, 3218-6618 ou 3218-
6624 (em João Pessoa) e 3310-
9412 (em Campina Grande).

Detran
No Departamento Estadual 

de Trânsito (Detran-PB) está  em 
suspensão por 30 dias, a partir 
desta quinta-feira, a abertura de 
novos processos de carteira de 
habilitação (CNH); da avaliação 
de candidatos pela Junta Médica 
Especial; das atividades das Ban-
cas Examinadoras de avaliação 
de condutores; da avaliação 
médica e psicológica; das aulas 
teóricas e práticas ministradas 
pelos Centros de Formação de 

Condutores (CFCs) credenciados 
pelo órgão, bem como das ações 
da Coordenação de Educação de 
Trânsito. O órgão disponibiliza os 
serviços on-line site www.detran.
pb.gov.br 

Casas da Cidadania
Todas as Casas da Cidadania 

estaduais terão seus atendimentos 
suspensos a partir desta quinta-
feira. O site do órgão, no entan-
to, segue com funcionamento 
normal. A população pode fazer 
o atendimento on-line através do 
site digital.pb.gov.br. 

Funad
A partir desta quinta-feira, o 

atendimento ao público na Fun-
dação Centro Integrado de Apoio 
ao Portador de Deficiência (Funad) 
está suspenso por um período de 
15 dias. O retorno às atividades 
acontecerá mediante orientação 
da Secretaria de Estado da Saúde 
da Paraíba (SES). As atividades 
administrativas serão mantidas 
e qualquer informação pode ser 
obtida pelos telefones (83) 3224-
2644; 3243-8446; 3243 -8763; 

3244-1542; 3244-2451; 3243-
7368 e 3224-7239.Também 
poderão ser acionadas as redes 
sociais da Instituição: Facebook 
Funad Paraíba; Instagram @funa-
dparaiba e e-mail: funad@funad.
pb.gov.br.

PBTur
A Empresa Paraibana de Tu-

rismo (PBTur) estará fechada até o 
dia 18 de abril. Estarão suspensos 
os atendimentos presenciais nos 
postos instalados no Aeroporto 
Internacional Presidente Castro 
Pinto; no Terminal Rodoviário de 
João Pessoa; e no posto instalado 
no Centro Turístico de Tambaú, no 
Largo da Gameleira. Informações 
estarão disponíveis através do 
telefone (83) 3214 - 8106.

Empreender PB
O Programa Empreender PB 

também suspendeu os atendi-
mentos presenciais e disponibili-
zou contatos telefônicos e e-mails 
para realização de atendimentos. 
As pessoas podem buscar infor-
mações por meio do telefone 
3612-9250 e consultar o anda-

mento dos seus processos no site 
www.empreender.pb.gov.br . O 
site também contém telefones e 
e-mails dos setores para atendi-
mento. 

Saúde 
Secretaria de Estado da Saú-

de (SES) informou que todas as 
salas de urgência e emergência 
estarão abertas, os servidores de 
saúde continuarão trabalhando e 
não podem tirar férias nos próxi-
mos 60 dias. A rotina de alguns 
serviços, no entanto, será alterada. 
Os transplantes estão suspensos 
em todo o país, não podendo ser 
realizados enquanto a situação de 
emergência estiver em vigor, assim 
como as atividades ambulatoriais 
rotineiras e de baixa complexidade 
serão suspensas. Apenas as cirur-
gias cardíacas e oncológicas serão 
realizadas durante o período da 
situação de emergência. As de-
mais serão suspensas, com efeito 
imediato, para disponibilização 
de leito hospitalar. O Centro de 
Dispensação de Medicamentos 
Excepcionais (Cedmex) continua 
funcionando normalmente.



Polícia Militar prende acusado de 
assaltar taxista e fugir com veículo
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Determinação da Vara das Execuções Penais tem várias condições e validade por um período de trinta dias
Os detentos do regime 

semiaberto das Comarcas da 
capital e de Sousa, no Sertão 
paraibano, vão cumprir a pena 
em regime domiciliar. A deter-
minação da Vara das Execu-
ções de João Pessoa obedece 
a uma recomendação do Con-
selho Nacional de Justiça com 
base na classificação pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), do coronavírus como 
pandemia e entra em vigor a 
partir de hoje.

Os detentos da Comar-
ca de Sousa já cumprem a 
determinação assinada pelo 
juiz Bernardo Antônio da Sil-
va Lacerda, desde ontem, 18. 
O magistrado tomou a deci-
são após a OMS ter declarado 
o Covid-19 como pandemia 
no dia 11 deste mês.

Com a determinação, os 
detentos vão ficar em casa 
e não precisam se recolher 
à penitenciária, no entanto, 
mediante condições, entre 
elas, devem permanecer em 
casa durante os finais de 
semana e feriados, e, diaria-
mente, das 20h às 5h, aos 
sábados, a partir das 13h até 
as 5h da segunda-feira, quan-

do houver feriado, o recolhi-
mento deve acontecer às 20h 
do dia anterior. 

Outras medidas são: o 
detento não pode se ausen-
tar da Região Metropolitana 
de João Pessoa (João Pessoa, 
Cabedelo, Bayeux e Santa 
Rita) ou mudar de residência 
sem autorização judicial. Não 
pode andar armado, ingerir 
bebida alcoólica, droga ou 
frequentar bares, festas pú-
blicas nem casas de shows.

Consta da determina-
ção da Vara das Execuções 
Penais (VEP) da Capital que, 
se o detento não cumprir as 
medidas impostas, pode re-
tornar ao regime prisional de 
forma mais rígida.

Para ter direito ao be-
nefício, o reeducando pre-
cisa apresentar à direção do 
presídio um comprovante 
de residência para que pos-
sa ser fiscalizado por meio 
da tornozeleira eletrônica. 
De acordo com a portaria, 
fica suspensa pelo prazo de 
noventa dias a apresentação 
regular dos reeducandos 
que estão em liberdade con-
dicional.

Presos do regime semiaberto 
vão cumprir pena em casa

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Uma guarnição do 5º 
Batalhão da Polícia Mili-
tar prendeu na noite da 
última terça-feira um ho-
mem suspeito de ter par-
ticipado do assalto a um 
taxista. A prisão aconte-
ceu na ladeira que liga 
os bairros de Jaguaribe 
e Rangel. Ele foi levado 
para a Central de Polícia.

Policiais que reali-
zaram a prisão disseram 
que tomaram conheci-
mento de que um taxista 
havia sido assaltado e o 
carro havia sido levado 
pelo bandido. A vítima 
contou que estava na 
praça que trabalha, no 

Parque Solon de Lucena, 
Centro de João Pessoa, 
quando chegou um ho-
mem e contratou uma 
corrida. O taxista revelou 
que no caminho o suspei-
to pediu para ele passar 
pelo bairro do Cristo Re-
dentor, onde iria pegar 
um dinheiro: R$ 50.

Após deixar o local, 
próximo ao IPC, o ho-
mem pediu para o taxis-
ta seguir para Água Fria, 
e quando chegou numa 
rua por trás da Prefeitu-
ra Municipal, o homem 
anunciou o assalto mos-
trando uma arma de fogo 
e fugiu com o carro. A ví-

tima ainda disse que che-
gou a abrir a porta, pulou 
e entrou no matagal.

Na casa de um des-
conhecido, pediu ajuda 
e a Polícia Militar foi co-
municada. Ao realizar 
ronda, a PM localizou o 
veículo e a perseguição 
foi iniciada, terminando 
na prisão do suspeito. O 
veículo foi devolvido ao 
taxista que revelou que 
essa foi a segunda expe-
riência de assalto.

Bayeux
Em outra ação, a Po-

lícia Militar prendeu uma 
mulher acusada de tráfi-

co de drogas, que estava 
no bairro de Mário An-
dreazza, no município de 
Bayeux. Contra ela, havia 
um mandado de prisão 
em aberto. A mulher já 
cumpriu outras penas e 
usava tornozeleira ele-
trônica.

A acusada, de 22 
anos de idade, estava 
em via pública, quando 
foi flagrada pelos poli-
ciais da Força Tática da 
4ª Companhia Indepen-
dente, que efetuaram a 
prisão.

Ela foi encaminhada 
para a 5ª Delegacia Dis-
trital.

Crime de ordem tributária

TJ mantém condenação de dono de 
restaurante acusado de sonegação

A Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba manteve a condena-
ção de três anos e quatro 
meses de reclusão em regi-
me aberto ao proprietário 
do bar e restaurante Cama-
rão Grill, Carlos Alberto da 
Silva. Ele havia sido conde-
nado em primeiro grau, de-
cisão que foi mantida pela 
3ª Vara Criminal da Comar-
ca de João Pessoa por crime 
contra a ordem tributária 
em continuidade delitiva. 
O débito tributário gerado 
após o julgamento adminis-
trativo somou o valor origi-
nal de R$ 328.505,28, e te-
ria beneficiado diretamente 
o acusado.

O relator do recurso 
foi o desembargador Ricar-
do Vital de Almeida, que 
teve a decisão acompanha-
da pelos desembargadores 
Joás de Brito Pereira Filho e 
João Benedito da Silva, que 
substituíram a pena priva-
tiva de liberdade por duas 
restritivas de direito, es-
pecificamente a prestação 
de serviços à comunidade 
e interdição temporária de 
direitos. 

Conforme os autos, 
Carlos Alberto, na qua-
lidade de administrador 
da empresa Camarão Grill 
Bar e Restaurante Ltda., 
localizada na Avenida Go-
vernador Argemiro de Fi-

gueiredo, Jardim Oceania 
(Bessa), em João Pessoa, 
nos anos de 2010 a 2012 
fraudou a fiscalização tri-
butária ao omitir informa-
ções relativas às saídas de 
mercadorias tributáveis 
sem o pagamento do im-
posto devido.

A defesa apresentou 
apelação pedindo absolvi-
ção do réu, alegando a ine-
xistência de dolo específi-
co, omissão ou tentativa de 
fraudar a ordem tributária. 
Sustentou, ainda, que todas 
as notas fiscais eram repas-
sadas ao contador da em-
presa.

Segundo o relator, a 
autoria está comprovada, 

notadamente porque Beto, 
como o condenado é co-
nhecido, à época dos fatos, 
era o administrador da 
empresa autuada. A mate-
rialidade também restou 
demonstrada pelo proce-
dimento administrativo 
instaurado pela Secretaria 
de Estado da Receita que 
resultou no auto de infra-
ção e imposição de multa e 
pela Certidão de Dívida Ati-
va, no valor original de R$ 
328.505,28. 

“Não merece guarida a 
pretensão absolutória, de-
vendo ser mantida a conde-
nação imposta na sentença”, 
destacou o relator. A deci-
são ainda cabe recurso.

Foto: Divulgação

Câmara do Tribunal de Justiça manteve a condenação, mas substituiu a pena privativa de liberdade imposta ao réu por medidas restritivas

A Polícia Federal na Pa-
raíba deflagrou, na manhã de 
ontem, a Operação Pecúnia 
com objetivo de combater as-
sociação criminosa dedicada 
ao comércio de notas falsas 
no Estado da Paraíba. Foi 
cumprido mandado de bus-
ca e apreensão na residência 
do investigado, na cidade de 
Cabedelo. A operação contou 
com a participação de quinze 
policiais federais. A ordem foi 
expedida pela 16ª Vara Fede-
ral de João Pessoa. 

De acordo com nota pu-
blicada, a investigação iniciou-
se no meio do ano passado, a 
partir de denúncia anônima 
apresentada à Polícia Federal, 
no sentido de que determi-
nadas pessoas estariam rea-
lizando a comercialização de 
cédulas falsas em grupos do 
aplicativo WhatsApp, e tam-
bém pelas redes sociais. 

Com o aprofundamento 
da investigação, uma pessoa 
foi presa em flagrante deli-
to no dia 31 de outubro de 
2019, quando recebia enco-
menda contendo mais de R$ 
2 mil reais em moeda falsa, 
postada no município de 
Mesquita, no Rio de Janeiro, 
com destino a Campina Gran-
de, no Agreste paraibano. 

O mandado de busca e 
apreensão foi cumprido na 
residência de uma das pes-
soas apontadas como nego-
ciador das moedas falsas da 
Paraíba.

O investigado respon-
derá pelos crimes de moeda 
falsa e associação criminosa, 
cujas penas, somadas, po-
dem superar 13 anos de re-
clusão. A operação recebeu o 
nome de Pecúnia por se tra-
tar de sinônimo de dinheiro 
ou moeda.

Grupo vendia notas 
falsas por rede social

Um homem foi preso 
por agentes da Polícia Ro-
doviária Federal, no final 
da manhã de ontem, em Ba-
yeux, na Região Metropoli-
tana de João Pessoa. Inicial-
mente, existia a suspeita de 
um mandado de prisão con-
tra o condutor do veículo, 
no entanto, ficou constatado 
que o documento pertencia 
a um homônimo dele.

Segundo a assessoria 
de comunicação da PRF, 
uma equipe tentou abordar 
o veículo, no entanto, se eva-
diu. Após acompanhamento 
tático, conseguiram alcan-
çar o veículo com o suspeito 
com mandado de prisão em 
aberto por compor uma or-
ganização criminosa de fur-
to de combustíveis no RN. 
O veículo estava, inclusive, 

com vários galões de com-
bustíveis, porém, vazios. 

Em relação ao veí-
culo, um Gol, placas PEL-
9663-RN, foi constatado 
que não tem registro de 
roubo ou furto, no entanto, 
a polícia constatou que o 
licenciamento está atrasa-
do e, por conta disso, ficou 
retido no posto da PRF, de 
onde somente será liberado 
após a regularização da do-
cumentação.

A equipe tentou con-
firmar o mandado de pri-
são, mas ainda aguarda a 
resposta da comarca no 
RN que emitiu o respectivo 
mandado. Até o fim da tar-
de de ontem, ainda aguar-
dava resposta da confirma-
ção para efetuar a prisão do 
suspeito.

PRF prende suspeito 
após abordagem
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Para especialista, evitar aglomerações e ficar em casa são as melhores formas de se precaver contra o coronavírus

O isolamento domici-
liar da população é defendi-
do como uma das principais 
medidas preventivas contra o 
novo coronavírus. De acordo 
com a professora do Centro 
Universitário de João Pessoa 
(Unipê) e infectologista, Laris-
sa Negromonte, o distancia-
mento entre as pessoas é ne-
cessário, neste momento, para 
reduzir a transmissão.

“É super importante que 
as pessoas atendam esse cha-
mado dos governantes e real-
mente fiquem em casa porque 
uma coisa se tem certeza: é 
melhor prevenir. A gente não 
quer que as pessoas adoeçam 

ao mesmo tempo porque têm  
pacientes que podem evoluir 
com gravidade, como por 
exemplo, uma insuficiência 
respiratória e precisar de 
um leito de UTI”, alertou a 
médica, durante entrevista 
para o Jornal Estadual, da 
Rádio Tabajara FM. 

“As pessoas com sintomas 
leves e que não pertencem a 
grupos de risco realmente per-
maneçam em casa, se hidratem, 
se alimentem bem, se cuidem e 
qualquer evolução diferente 
uma unidade de saúde para ser 
atendido”, completou.

A professora explicou 
que o coronavírus causa uma 
síndrome gripal e assim, os 
infectados apresentam febre, 
tosse, dor de garganta e os 

sintomas podem evoluir até 
para uma falta de ar. A trans-
missão ocorre por gotículas 
eliminadas na fala, no espirro, 
na tosse e por meio das mãos 
contaminadas, o que torna o 
Covid-19, altamente contagio-
so. No entanto, cerca de 80% 
dos que contraem o problema 
tem quadros leves, sem maio-
res complicações.

“A transmissão é fácil. É 
uma doença altamente trans-
missível, mas é de baixa leta-
lidade. É importante que as 
pessoas se mantenham cal-
mas e sigam as orientações 
de prevenção porque isso é 
um cuidado coletivo”, alerta a 
especialista. Ela destaca que 
a alta capacidade de contágio 
se dá por características pró-

prias das doenças infecciosas 
e também pelas condições cli-
máticas, pois com a chegada 
do inverno haverá uma maior 
circulação de vírus que cau-
sam problemas respiratórios.

Apesar de sua baixa leta-
lidade, as mortes estão liga-
das ao setor mais vulnerável, 
ou seja, as pessoas acima de 
60 anos, diabéticos, hiper-
tensos, enfisematosos, renais 
crônicos, cirróticos, pacien-
tes com câncer na vigência 
de quimioterapia, portadores 
de lúpus, artrite reumatóide e 
aqueles que utilizam corticoi-
des. Este grupo, conforme o 
secretário estadual de saúde 
da Paraíba Geraldo Antônio 
de Medeiros deve, de toda 
forma, permanecer em casa 

e evitar aglomerações. 
“Os idosos já têm uma 

imunidade mais fragilizada e 
algumas vezes eles já tem co-
morbidades, isto é, as doen-
ças bases, como por exem-
plo, pressão alta, diabetes, 
alguma cardiopatia, pneu-
mopatia  como a asma, taba-
gistas. Eles têm um potencial 
de evolução para a gravida-
de”, alertou a médica. 

Por essas razões, a pre-
venção se torna a melhor for-
ma de combate, segundo a mé-
dica. Entre elas:  evitar tocar o 
rosto e manter cuidados bá-
sicos com a higiene das mãos. 
se estiver em casa, lavar com 
água e sabão e se estiver fora 
tentar higienizar com álcool 
em gel. Quem está com sinto-

mas de gripe tem que cobrir a 
boca com o braço ao tossir ou 
espirrar. Já as crianças, mesmo 
transmitindo o vírus, muitas 
vezes são assintomáticas e por 
esse motivo não podem ser 
mantidas próximas dos idosos. 

Larissa Negromonte esti-
ma que até o meio deste ano a 
doença poderá ser  intensa no 
país. Neste período, muitas 
pesquisas sobre transmissão, 
vacinas e tratamentos vão 
acontecendo. Muitos estudos 
estão baseados nas situações 
de países como China e Itá-
lia, o que, segundo ela, é algo 
positivo porque a história 
pode ser melhor no Brasil 
seguindo as recomendações 
médicas. (Com informações 
da Rádio Tabajara)

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Infectologista recomenda 
isolamento como prevenção

Prevenção

Escolas privadas também
irão antecipar as férias

As escolas particula-
res da Paraíba antecipa-
ram as férias que ocorrem 
tradicionalmente no mês 
de julho para o período de 
hoje até o dia 18 do mês 
de abril, em virtude da 
prevenção ao Covid-19, o 
novo coronavírus. A de-
cisão foi tomada em re-
união do sindicato das 
Escolas Particulares da 
Paraíba (sinepe-PB), com 
diretores de instituições 
privadas filiadas, na últi-
ma terça-feira (17). 

“seguindo como base 
o decreto do Governo do 
Estado, o que nós fizemos 
foi antecipar as férias de 
julho, assim os alunos 
não terão prejuízo algum 
e quando for em julho, 
irão estudar normalmen-
te”, comentou Odésio 
Medeiros, presidente do 
sinepe-PB.

De acordo com o 
presidente a medida já 
era esperada por pais de 
alunos, alunos e profis-
sionais de ensino da rede 
particular. “Na verdade 
já existia uma apreen-
são por parte dos pais de 

alunos e professores, o 
momento exige cautela e 
um esforço de todos”, res-
saltou. A rede privada de 
ensino conta com mais de 
100 mil alunos.

Antes da decisão 
do sindicato, o Governo 
do Estado e a sociedade 
Paraibana de Pediatria 
(sPP), já haviam reco-
mendado às escolas par-
ticulares da Paraíba que 
suspendessem as aulas, 
reforçando a quarentena 
e o isolamento social in-
dicados pelo Ministério 
da saúde e a Organização 
Mundial da saúde (OMs) 
a fim de evitar a trans-
missão comunitária do 
novo coronavírus.

De acordo com a nor-
mativa do governador 
João Azevêdo, dentre as 
recomendações estava a 
de que as escolas particu-
lares e municipais acom-
panhassem as escolas 
estaduais na antecipação 
das férias para o período 
de 19 de março a 18 de 
abril. Quanto a sPP, o pre-
sidente Leonardo Caval-
canti esclareceu que “a 
recomendação é baseada 
em evidências exitosas 
em outros países, de que 
haja o fechamento das es-

colas e creches para que 
as crianças mantenham-
se em isolamento social, 
ou seja, sejam mantidas 
em casa, livres de risco 
de contágio”.

Ainda segundo Leo-
nardo, “os pais e res-
ponsáveis, além de 
atenderem ao apelo de 
isolamento social, devem 
estimular as medidas de 
combate já massivamen-
te divulgadas, tais como 
limpeza e lavagem das 
mãos com frequência, 
uso de álcool gel a 70%, 
evitar contatos íntimos 
(beijos, abraços) e man-
ter-se distante de indiví-
duos com sintomas respi-
ratórios”, explicou.

O presidente da so-
ciedade Paraibana de 
Pediatria pontuou tam-
bém que os riscos para as 
crianças são os mesmos 
para os demais pacientes. 
Entretanto, é necessário 
manter a atenção, pois 
os sintomas do Covid-19, 
o novo coronavírus, nas 
crianças “geralmente são 
mais brandos, consis-
tindo normalmente nos 
mesmos sintomas das vi-
roses convencionais: fe-
bre, tosse, dor no corpo e 
inapetência”.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estudantes da rede particular de ensino devem voltar às aulas somente no próximo dia 18 de abril

Academias vão paralisar 
atividades por 15 dias

O Conselho Regio-
nal de Educação Física 
da 10ª Região – Paraíba 
(CREF10) recomenda às 
academias, centros de gi-
nástica e estabelecimen-
tos voltados para a prática 
de exercícios físicos que 
suspendam suas ativida-
des pelo prazo de 15 dias. 
O objetivo é de “resguar-
dar o interesse da coleti-
vidade na prevenção do 
contágio e no combate da 
propagação do novo co-
ronavírus”, segundo nota 
emitida. A medida vale 
para todo o Estado.

A Prefeitura de Cam-
pina Grande agiu em ante-
cipação à decisão do Con-
selho e havia decretado na 
manhã de ontem o fecha-
mento das unidades das 
academias da cidade pelo 
mesmo período de 15 dias. 
A medida visa evitar a pos-
sibilidade de contágio pelo 
coronavírus.

Na terça-feira desta 
semana, o CREF10 ha-
via emitido uma série de 
recomendações para os 
estabelecimentos que se-
guissem funcionando que, 

de acordo com o presiden-
te do Conselho, Francisco 
Martins, elas seguiam as 
orientações dos órgãos 
sanitários do país e do Es-
tado. Na Paraíba, existem 
1.251 academias registra-
das e, desse número, cerca 
de 400 somente na capi-
tal, João Pessoa.

Dentre estas acade-
mias, estão a Hvita e Hfit, 
que funcionam no bairro 
dos Bancários, em João 
Pessoa. O proprietário, 
Heitor Roberto, havia in-
formado desde o dia 17 
que o funcionamento dos 
dois estabelecimentos es-
taria suspenso até o dia 
2 de abril, seguindo o re-
cesso estipulado pelo Go-
verno Estadual em outros 
setores e serviços.

Heitor esclareceu que 
a medida surgiu a partir 
da necessidade de refor-
çar uma causa que eles já 
defendem: a prevenção e a 
precaução diante de doen-
ças variadas. Com o novo 
coronavírus não seria dife-
rente. “A nossa ideia é fazer 
com que essa atitude, de al-
guma forma, auxilie as pes-
soas a obedecerem ao que 
todo mundo está recomen-
dando. Essa é uma medida 

que eu tomei e lancei nas 
redes sociais e aí alguns co-
legas adotaram também”, 
disse ele.

Outros estabeleci-
mentos voltados para o 
bem-estar e saúde física 
se manifestaram nas re-
des sociais para informar 
aos alunos e usuários das 
academias sobre a deci-
são de interromper o fun-
cionamento.

“Acreditamos que o 
momento é de união e 
transparência e todo es-
forço empregado na re-
dução da velocidade de 
propagação do vírus é de 
extrema importância nes-
te momento. A decisão 
do fechamento de todas 
as academias demonstra 
também nosso absoluto 
respeito à vida e à saúde 
do nosso time de colabo-
radores e nossos alunos. A 
Selfit Academias sempre 
se posicionou de forma 
plural e norteada aos va-
lores humanos e não po-
deríamos nos abster neste 
momento tão difícil para 
nosso país. Temos certeza 
que sairemos dessa ainda 
mais fortes”, informou a 
Selfit através da página do 
Facebook.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Recomendação foi anunciada ontem pelo Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região - Paraíba

Foto: Marcos Russo

Nilber Lucena e 
Beatriz de Alcântara
Especial para A União
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De acordo com Câmara dos Dirigentes Lojistas, alguns setores apresentaram queda de 50% no movimento

Lojas vazias e supermer-
cados cheios. Este é o pano-
rama dos principais estabe-
lecimentos em João Pessoa. A 
reportagem do jornal A União 
andou pelas principais ruas 
do comércio da capital pa-
raibana e o que se viu foi um 
movimento bem abaixo do 
comum, devido ao Covid-19, 
doença causada pelo novo co-
ronavírus. De acordo com o 
presidente da Câmara de Diri-
gentes Lojistas de João Pessoa, 
Nivaldo Vilar, alguns setores 
apresentaram queda de mais 
de 50% no movimento. Por 
outro lado, pessoas se aglome-
ram em filas de supermerca-
do, o que não é recomendado 
pelos órgãos de saúde. 

De acordo com o supe-
rintendente da Associação 
de Supermercados da Paraí-
ba, Damião Evangelista, não 
há a menor necessidade de 
as pessoas correrem para os 
supermercados. Ele garan-
te que o abastecimento em 
nada será afetado. 

“Está tudo normal. Não 
há nenhuma notícia relativa 
a desabastecimento. Os clien-
tes não precisam fazer esta 
correria. O que se tem que fa-
zer é evitar a aglomeração de 
clientes, para evitar a trans-
missão do vírus. Está tudo 
normal. Ontem teve só algu-
mas lojas, na região de praia, 
que registraram um aumento 
maior no número de clientes. 
Mas está voltando para a nor-
malidade”, explicou.

É o que fala a engenhei-
ra de produção Natália Ca-
valcante. Ela não vê motivos 
para esta correria aos super-
mercados.

“No supermercado não 
tenho medo que falte nada 
de comida especificamente. 
Até porque temos uma va-
riedade muito grande e nada 
(de comida) realmente fica 

Rammom Monte 
rammom511@hotmail.com

Comércio e supermercados 
sentem efeito do coronavírus

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

sendo insubstituível. O maior 
medo seria faltar água nas 
casas. E no supermercado 
produto de limpeza para hi-
gienizar as mãos (sabonete, 
detergentes no geral). Mas 
acredito que não chega a esse 
ponto até porque são pro-
dutos produzidos em larga 
escala e com grande estoque 
em toda cadeia produtiva”, 
afirmou.

Sobre um possível es-
toque que as pessoas estão 
fazendo, ela tem duas visões. 
“Pessoas que fazem feira 
quinzenal ou semanal e au-

mentou a quantidade que 
dure um mês, por exemplo, 
para evitar idas desnecessá-
rias ao supermercado - acho 
válido. Pessoas que compram 
excessivamente (feiras que 
durariam três ou quatro me-
ses) estão prejudicando a 
economia e as outras famílias 
que ficam sem. É lei da ofer-
ta e demanda. Se as pessoas 
comprarem excessivamente 
vai faltar e os preços vão au-
mentar. Vai ter gente que não 
vai ter, porque está faltando 
ou porque não tem dinheiro 
para comprar com os preços 

mais altos”, afirmou.
Se por um lado os super-

mercados estão apresentan-
do uma procura maior que o 
normal, por outro o comércio 
em geral está sofrendo. Para 
Nivaldo Vilar, presidente da 
CDL, é preciso uma ação por 
parte dos governos munici-
pais, estaduais e federais. Na 
tarde de hoje acontecerá uma 
reunião com a Fecomércio, o 
Sindilojas e o sindicato dos 
funcionários, para traçar di-
retrizes que serão solicitadas 
aos poderes públicos.

“É um negócio estranho, 

porque a gente não sabe o 
que vai acontecer. Estamos 
vendo os órgãos, o governo 
federal dando diretrizes, para 
ajudar os micro e pequenos 
empresários. A gente precisa 
que os governos estaduais e 
municipais também façam. 
A tendência é que vai fechar 
tudo, sem ter onde está fatu-
rando para pagar os funcio-
nários, como vai ser para pa-
gar o salário? Então a gente 
está aguardando o que é que 
o governo vai resolver”, disse.

Para o auxiliar de cartó-
rio, Thiago Dias, as compras 

só serão feitas quando neces-
sárias. E anda assim, só em 
supermercados, nada de lojas, 
shoppings ou comércio. Pai 
de dois filhos, ele afirma estar 
com medo, mas tem tomado 
todos os cuidados necessários. 

“Bastante [medo]. Prin-
cipalmente pela vida dos 
meus familiares, toda pre-
venção possível é necessária. 
Todo tipo de higienização, 
lavar as mãos sempre, tomar 
banho e trocar as roupas ao 
chegar do trabalho e ficar em 
casa sem sair pra lugar al-
gum”, finalizou.

Fotos: Marcus Antonius

No Centro da cidade, o registro foi de um movimento considerado fraco para comerciantes Consciência: consumidora faz compra com cautela e sem exagero para estocar mercadorias

Em redes de supermercados, máscaras e álcool em gel são usados pelos consumidores Em alguns estabelecimentos, o movimento foi mais intenso na tarde de ontem, na Capital

Horários dos shoppings nas cidades

João Pessoa
Manaíra Shopping e Mangabeira Shopping: Reduziram o horário de funcionamento por tempo indeterminado. A partir desta terça-feira, o novo horário vai 
ser das 11h às 21h, de segunda a sábado; e das 12h às 21h, nos domingos. Além disso, o shopping também reduziu em 40% o número de mesas na praça de 
alimentação e cancelou eventos nas dependências do shopping.
Shopping Tambiá: O Shopping Tambiá reduziu o horário de funcionamento por tempo indeterminado. A partir desta terça-feira, o novo horário vai ser das 10h 
às 18h, de segunda a sábado; e das 12h às 18h, nos domingos. Além disso, o shopping também reduziu em 50% o número de mesas na praça de alimentação.
Pátio Altiplano Shopping: O Pátio Altiplano Shopping reduziu o horário de funcionamento por tempo indeterminado. A partir desta terça-feira, o novo horário 
vai ser das 12h às 20h, de segunda a sábado; e das 13h às 20h, nos domingos. No domingo, a praça de alimentação abre às 12h.
Mag Shopping: O Mag Shopping informou que a administração da unidade estava em reunião para definir alguma medida acerca da redução ou não do 
horário de funcionamento.
Shopping Sul: O Shopping Sul informou que a administração da unidade vai se reunir para definir alguma medida acerca da redução ou não do horário de 
funcionamento.
Shopping Sebrae: O Shopping Sebrae informou que deve manter o horário normal de funcionamento.

CamPina Grande
Partage Shopping: O Partage Shopping não alterou o horário de funcionamento, mas informou que adotou medidas preventivas como reforço na higienização e disponibilização de álcool em gel em banheiros, praça de alimentação e corredo-
res. O estabelecimento também adiou todos os eventos no local.
Shopping Luíza Motta: O Shopping Luíza Motta não alterou o horário de funcionamento, mas divulgou nas redes sociais orientações de medidas preventivas para os clientes.
Shopping Cirne Center: O Shopping Cirne Center informou que não há nenhuma definição acerca de mudança no horário de funcionamento, mas que adotou medidas de higienização e que aulas de estabelecimentos dentro do shopping 
foram suspensas.

Patos
Guedes Shopping: O Guedes Shopping informou que não há previsão de mudança de horário, mas anunciou redução no número de sessões no cinema; o bloqueio de assentos para distanciar as pessoas no cinema; o cancelamento de eventos e 
o bloqueio de mesas na praça de alimentação.
Patos Shopping: O Patos Shopping informou que não há mudanças no horário de funcionamento, mas que ao final do dia vai reavaliar se há necessidade de alteração. A unidade também adotou ampliação da limpeza do edifício.

Guarabira
Shopping Cidade Luz: O Shopping Cidade Luz informou que ainda não definiu mudanças no horário de funcionamento, mas que uma reunião vai ser feita na sexta-feira (20) para esta definição. Além disso, a unidade adotou medidas de 
proteção como disponibilização de álcool em gel para clientes e ampliação na limpeza.



Inscrições até hoje
Devido à suspensão de eventos adotada pelo Governo do 
Estado por conta do Covid-19, confira o que vai mudar no 
calendário do 3º Festival de Música da Paraíba Página  12
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Secretário de Estado da Cultura, Damião Ramos Cavalcanti fala sobre as necessárias medidas preventivas

A disseminação do novo 
coronavírus (Covid-19) já 
vem causando forte impacto 
na sociedade, inclusive no 
setor cultural.

“O governador do Es-
tado, João Azevêdo, tomou 
uma decisão totalmente vá-
lida ao anunciar, entre ou-
tras medidas, a suspensão 
de eventos de massa por 90 
dias, com o objetivo de evitar 
a aglomeração de pessoas”, 
declarou ao Jornal A União 
o chefe do Departamento de 
Economia da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
Paulo Amilton Maia. “João 
Pessoa ainda não chegou à 
paranoia que já acontece em 
Recife (PE), onde o grau é 
maior. Essa doença saiu do 
âmbito da saúde, está atin-
gindo a economia e já adqui-
riu conotação política mun-
dial”, disse ele.

Ao ressaltar a capacida-
de dessa pandemia infectar 
as pessoas, sem fazer distin-
ção e classe social, o econo-
mista ainda fez a seguinte 
afirmação: “Enquanto não 
há vacina, a única forma de 
controle é o confinamento e 
tem que ficar em casa”.

O secretário de Esta-
do da Cultura da Paraíba, 
Damião Ramos Cavalcanti, 
também reconheceu o difícil 
quadro que vem sendo cau-
sado pelo Coronavírus. “Es-
tamos cumprindo e fazendo 
cumprir as determinações 
do governador João Azevê-
do. Na Secult, estabelece-
mos uma escala com rodízio 
de funcionários e o atendi-
mento, se possível, é pela 
internet”, explicou.

Damião conta que não 
tem condições de poder di-
mensionar os impactos na 
área da cultura que venham 
a ser causados pela enfermi-
dade. “Depende da doença, 

pois poderá se passar me-
ses combatendo o mal. Nós 
estamos lidando com uma 
coisa muito grave. É preciso 
evitar atos irresponsáveis, 
como os que fazem simula-
ções jocosas sobre o vírus. 
É preciso tomar medidas 
preventivas para não ser 
elemento de transmissão, 
evitando, assim, contaminar 
outras pessoas”, prosseguiu 
o gestor.

O secretário de Estado 
da Cultura também defen-
deu a ideia de que é neces-
sário haver parcerias de 
outras instituições e asso-
ciações, incluindo no âmbito 
da iniciativa privada, como 
as academias de ginástica, 
para evitar o contágio pelo 
Coronavírus.

O gestor da Secult men-
cionou o exemplo da Aca-
demia Paraibana de Letras 
(APL), uma entidade semi-
pública com sede em João 
Pessoa e da qual ele ocupa 
o cargo de presidente. “De-
terminei recesso por 20 
dias, por enquanto, prazo 
que posso renovar. É preciso 
bom senso. O italiano, que 
é liberal, a princípio levou 
o problema do coronavírus 
na brincadeira e agora está 
tomando as providências. 
É uma situação de guerra. 
Como na guerra se ouvem 
muitos tiros, aqui são ouvi-
dos poucos tiros”, compara.

Compensações
Damião Ramos Caval-

canti também avaliou a si-
tuação de como o coronaví-
rus vem afetando o setor da 
cultura. “Acho que o impac-
to é mais de ordem financei-
ra, daquele artista que faz 
sua produção e quer mos-
trar ao público, pois precisa 
de compensações. Mas, no 
sentido inverso, o artista 
pode aproveitar esse tem-
po recluso para produzir e 
apresentar essa produção 

nos novos tempos. Não é o 
prejuízo cultural, mas o ga-
nho que se tem para gastar 
na saúde. É o que os artistas 
vão ganhar de outra forma, 
pois a vida é importante”, 
disse o gestor, para quem 
os reflexos estão sendo sen-
tidos não apenas nas áreas 
da música e do teatro, mas 
ainda em várias outras.

“A exemplo do que já 
ocorreu em outros países, 
como a França e a Itália, 
medidas rigorosas já fo-
ram tomadas na Paraíba. O 
governador João Azevêdo 
tem pulso forte e acredito 
que, à medida que a situa-
ção for sendo avaliada, com 
o passar do tempo, outras 
medidas necessárias pode-
rão ser tomadas”, disse o 
secretário. “A humanidade 
está supervalorizando os 
bens materiais, há falta de 
altruísmo e a busca de van-
tagens e lucros. A humani-
dade não pode viver dessa 
forma”, prosseguiu Damião, 
que acredita ser a atual si-
tuação causada pela doença 
um “recado divino” para que 
o homem mude sua atitude 
e volte a ser feliz.

Para o economista Pau-
lo Amilton Maia, a ameaça 
do Covid-19 não apenas está 
afetando os cinemas, teatros, 
museus e fazendo cancelar 
shows. “O coronavírus tam-
bém está atingindo os bares 
e restaurantes, sobretudo 
os informais, que vão sofrer 
radicalmente, porque têm 
limitação na liquidez. Se não 
vender, não tem como se 
manter e vão sofrer radical-
mente”, acrescentou o chefe 
do Departamento de Econo-
mia da UFPB, lembrando que 
até a Rede Globo cancelou as 
gravações de várias novelas 
e, pelo mundo, países estão 
adotando medidas preventi-
vas para evitar o contágio, a 
exemplo do que está aconte-
cendo na Europa.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Impacto do coronavírus no 
setor cultural paraibano

Cultura
Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Foto: Evandro PereiraFoto: Tarciana Gomes/Divulgação

Coletivo Alfenim de Teatro suspendeu todas as atividades por 10 dias e cancelou a apresentação do espetáculo ‘Desertores’ (E); gestor de Secult (D) recomenda os artistas a aproveitarem o tempo recluso para a produção de projetos

Shows e espetáculos são adiados
Na Paraíba, quem atua no setor 

cultural já toma providências práticas 
com o intuito de evitar a contami-
nação pelo novo coronavírus, uma 
pandemia de âmbito mundial.

Em João Pessoa, o Coletivo Al-
fenim suspendeu todas as atividades 
por 10 dias e cancelou a apresentação 
do espetáculo intitulado Desertores, 
que o grupo iria encenar na próxima 
segunda-feira, em sua sede, dentro 
da programação do Festival de Teatro 
do Brasil. Já no Centro Cultural Piol-
lin, também na capital, as atividades 
foram paralisadas temporariamente 
por duas semanas, principalmente a 
ministração de oficinas para crianças, 
adolescentes e jovens.

Na área da música, por exemplo, 
a banda Macumbia tem show agenda-
do para o próximo dia 16 de maio, na 
General Store, mas ainda não sabe se 
o evento será cancelado. Enquanto isso, 
o vocalista do grupo, Rafael Faria, disse 
que os músicos continuarão em estúdio 
para continuar gravando as músicas do 
terceiro disco. “O título ainda não está 
escolhido, mas deverá ter seis ou sete 
músicas, todas autorais”, disse.

Ator do Alfenim, Adriano Cabral 
informou que na próxima segunda-
feira os integrantes do grupo realiza-
rão uma reunião virtual para avaliar 
a situação. Se for o caso, ele disse 
que poderão se encontrar presen-
cialmente no dia seguinte para tratar 
dos assuntos do coletivo. “Estamos 
apreensivos e, enquanto isso, a maio-
ria dos atores é professor da rede 
pública e da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), que está sem aulas. 
Já eu tenho dedicação exclusiva ao 
Alfenim. É uma situação complicada”, 
confessou Cabral.

No Centro Cultural Piollin, a 
coordenadora pedagógica, Giovana 
Lima, informou que as oficinas, na 
qual mais de 20 alunos ocupavam 
cada sala, foram paradas tempo-
rariamente a partir de hoje. No en-
tanto, ela disse que há funcionário 
para realizar matrículas em oficinas 
de Arte da Palavra, Dança e Circo, 
além de ajudar alguém quem pre-
cise na comunidade e, ainda, aten-
der questões administrativas, como 
recebimento das contas de água e 
energia elétrica.

Foto: Divulgação

Banda Macumbia aproveita o hiato para entrar em estúdio e gravar o terceiro disco, ainda sem título
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Bem que poderia ser, mas não era um duelo, 
muito menos entre dois titãs, que em vez de se digla-
diarem, complementaram-se em excelsa harmonia.

Ângela Bezerra de Castro e Milton Marques 
Júnior foram protagonistas de uma noite paradig-
mática. “Comme d’habitude”, a emérita professora 
disse logo a que veio. Em um prelúdio sinfônico lo-
quaz e magistralmente estruturado em referências 
notáveis, a exemplo de Exupéry, Manuel Bandeira, 
José Américo, Odilon Ribeiro Coutinho, retraçou os 
conceitos, ali redivivos, que bem definem os crité-
rios e perfis de uma instituição acadêmica, seja de 
ensino, letras ou cultura. Dava gosto perceber os 
semblantes circunspectos e reflexivos dos ouvintes 
diante do recado de uma mestra cuja autoridade se 
consagrou incólume na exemplar conduta humana, 
profissional e acadêmica.

Em seguida, Ângela vai remontando a his-
tória de Milton, registrada em sua privilegiada 
memória, na convivência de meio século como 
amiga, colega das letras e do magistério. Nessa 
incumbência, talvez pudesse emergir a lembran-
ça de algum duelo da Teogonia, no esforço, senão 
titânico, mas hercúleo de tentar fazer com que, ao 
menos em silhueta, o douto empossado coubesse 
nas páginas de um discurso. Difícil tarefa.

Na missão de trazer a lume a essência mais 
cara do homenageado, destacou a singularidade 
intelectual erudita e os valores que fizeram da 
arte de ensinar o seu compromisso maior com 
a vida e a Fé, tal como sua própria e irretocável 
carreira de professora. Segundo Ângela, já se vis-
lumbrava na índole do adolescente estudante da 
então Escola Industrial a contribuição que seria 
dada ao mundo das Letras em uma “participação 
intensa e criadora, com o selo indispensável da 
qualidade intelectual”.

 E a oradora sai percorrendo a vasta tra-
jetória do saudado, tentando resumir o incon-
densável, sem esquecer dos pontos de maior 
destaque: O grandioso empenho que culminou 
na reconquista do ensino das letras clássicas 
e vernáculas em nossa UFPB, sua notável tese 
de doutoramento bem nutrida em seleto seio 
acadêmico da Europa,  seus ensaios críticos e 
incentivadores da leitura contemporânea, e, 
entre muitos outros louvores, a extraordinária 
intimidade com a divina e onírica riqueza da 
sabedoria mitológica, um dos maiores tesouros 
do pensamento humano.

Em todos os níveis, a fala da oradora parecia 
construir um elo luminoso que interligava, atra-
vés de visível emoção, o olhar enternecido de seu 
“aluno” à pureza e sinceridade do que ouvia.

“Atenta” a tudo, uma pequena muda de tama-
rindo ornava humildemente o púlpito, à espera 
do triunfo. Já não era um prelúdio que se ouvia. 
Após uma regência de rara maestria, a professora 
concluía sua sinfonia de saudação com magnífica 
“coda”: “Você representa os que dão asas e o selo da 
perpetuidade” às instituições em que ingressa.

Por fim, só a Marcha Triunfal da Aida de Ver-
di retrataria o brilho da caminhada que Milton 
fez para agradecer a Ângela, envolto numa aura 
de merecido e unânime reconhecimento, tradu-
zido nos longos e efusivos aplausos.

 E entra o segundo titã. Penso que até a muda 
do tamarindo tremeluziu à sua chegada para um 
dos mais inauditos discursos ali proferidos. Em 
total comunhão com a música de Ângela, ouviu-
se um poema sinfônico à altura dos que Richard 
Strauss descreve na ‘Sinfonia Alpina’ ou em ‘Uma 
Vida de Herói’.

Sem sombra de dúvida, uma epopeia ali era 
vivida. Após todos os créditos comuns à pra-
xe, cronológica e merecidamente referencia-
dos nas suas essências, ressaltou-se o delicio-
so caráter ecológico que marcou de forma tão 
oportuna aquele memorável discurso. De Mello 
Leitão a Antônio Sobrinho, muito bem ladeados 
por Lauro Xavier, Milton polia os valores mais 
nobres da preocupação e do respeito à Nature-
za. Grande ideia!

E eis que Augusto dos Anjos emerge das 
palavras de Milton, ardoroso fã e eterno 
aprendiz dos ensinamentos daquele que consi-
dera um dos maiores do mundo. O personagem 
que, sutil ou nitidamente, cobriu com aura e 
perispírito toda a sua oratória. Nada mais jus-
to. Era à Casa de Augusto que retornava um 
broto nascido à sombra do Tamarindo, a ser 
plantado não apenas no jardim onde nascem 
as academias, mas nas ideias dos que tentam 
fazê-las dignas, “partes de um uno, saídos da 
“evolução orgânica da argila”...

Sinfonia de 
saudações

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Parece que é só uma gripe 
forte, daquelas parecidas com a 
asiática, que nos afligiu nos mea-
dos dos anos cinquentas. A gente 
escarrava sangue e se assustava. Eu 
tive a asiática duas vezes, contando 
com a recaída. Deixei de ir para 
Princesa por conta da recaída; no 
meu caso, essa foi a maior con-
sequência: perder uma parte das 
férias do meio do ano por conta de 
uma gripe. Porque eu fui passear 
de bibicleta (uma merckswiss azul, 
a de Ceiça era bordeaux) ainda 
convalescente.

De lascar foi a gripe que tive 
em Brasília, sem nenhuma assis-
tência, sem médico, sem remédio, 
sem comida. Comia na pensão de 
Dona Juana, Ou melhor, no aparta-
mento de Dona Juana, uma senhora 
muito distinta que fornecia refei-
ções na sua residência. O apê de 
Dona Juana ficava cerca de quilô-
metro e meio da minha residência, 
e eu tinha de percorrer essa distân-
cia, a pé, para comer alguma coisa. 
Um detalhe muito importante: em 
Dona Juana era fiado.

À noite, eu e a gripe tínhamos de 
enfrentar o frio de Brasília. Pensei 
que ia morrer. Até que cheguei lá 
uma noite e, depois do jantar, ouvi 
da piedosa mulher: “Meu filho, você 
não vai voltar para seu apartamento 
com essa gripe não; vai dormir aqui”. 
E alojou-me numa das camas de seus 
beliches. Ainda apareceu um amigo 
da boa senhora que veio dizer que 
eu estava com meningite. Mas Dona 
Joana Só me liberou depois que 

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

Corona

melhorei. Aí, peguei o pau-de-arara da 
volta. É duro. 

Brasília é a última cidade para 
quem tem uma afecção pulmonar 
morar. Muito seca e empoeirada, é 
desconfortável até para as pessoas 
sãs. Quando lá cheguei, depois de 
dois ou três dias, escarrei sangue. 
Imediatamente comuniquei o fato 
a Péricles, o médico que mora-
va conosco. Ele me tranquilizou, 
dizendo que aquilo era corriqueiro 
em Brasília. O fenômeno se devia 
à secura atmosférica, que havia 
quem dormisse com uma bacia 
d’água no quarto.

Mas essa tal de corona, não me 
parece páreo para Dona Juana.

A corona que eu conheço é uma 
peça dos arreios de cavalo, que se 
usa por cima da sela, e tem capacida-
de para levar muita coisa – inclusive 
um rifle winchester de seis e até de 
oito tiros. Por cima, o coxim disfar-
çará o objeto que se conduz. Nas 
veredas e carroçáveis era comum 
se ver o sertanejos carregarem seus 
rifles cruzetas e papos-amarelos, até 
próximo das cidades, aonde iam às 

feiras. Próximos das ruas, os serta-
nejos desmontavam e guardavam os 
rifles nos coxins.

O apê de Dona Juana era muito 
modesto: um quarto e sala, sem direi-
to a elevador, na asa sul de Brasília. 
Sua única filha, Verinha, era torcedora 
incondicional do Botafogo do Rio, 
para onde elas voltaram quando se 
desiludiram com Brasília. Essa é uma 
cidade para poucos: os parlamenta-
res, que têm auxílio moradia e auxílio 
transporte, para voarem para seus 
estados de origem nas sextas-feiras 
e voltarem na segunda, para o expe-
diente da tarde.

Agora, as tradicionais coronas 
pouco são vistas; o povo habituado a 
andar de camionetas não quer mais ir 
à rua a cavalo. As coronas e os outros 
arreios estão aposentados, como os 
velhos que fazem filas nos bancos 
para receberem a aposentadoria a 
que fazem jus, a vida toda “puxando 
cobras pros pés”, no movimento da 
enxada. Elas têm, sim; dei carona a um 
campônio que ia para a rua tomar um 
soro antiofídico, pois fora picado por 
jararaca na véspera, e não pedira a 
ninguém para que o levasse até a rua 
pra tomar uma injeção. Estava sentin-
do só uma dorzinha de cabeça.

Se Dona Juana visse a cena, com 
certeza levaria o homem para seu 
beliche. Onde encontrá-la, e a Veri-
nha? O Rio é enorme. E eu só tenho 
uma referência: a torcida organizada 
do Botafogo.

(Terça, quinta e sábado)

À noite, eu e a 
gripe tínhamos de 
enfrentar o frio de 

Brasília.

Para além de um acontecimento 
meramente ritualístico e convencional, 
a posse de um novo integrante de uma 
Academia de Letras, em qualquer que 
seja a geografia em que ela esteja inse-
rida, reveste-se, sempre, de rico e vivo 
simbolismo, dado que é o momento em 
que, já sendo, de fato, um novo membro 
de um importante templo onde se culti-
va a ciência, as letras e as artes, o assim 
chamado imortal torna-se, de direito, 
um morador permanente de um terri-
tório onde, acima de tudo, é o cultivo 
da vida do espírito o ponto de partida 
e de chegada de todas as cogitações do 
que o habitam. Foi assim a posse do Professor Milton Marques 
Júnior na Academia Paraibana de Letras, no último dia 13 do 
mês em curso. Conquanto tenha sido alvo de uma meritória e 
consagradora votação por parte dos sócios efetivos da Casa de 
Coriolano de Medeiros, Milton Marques Júnior é um intelectual 
tão exuberantemente adornado por múltiplos talentos que não 
seria nenhum exagero afirmar que a sua postulação ao empíreo 
sagrado da Casa das Letras do Estado da Paraíba bem poderia ser 
acolhida, recepcionalmente, por aclamação pura e simples.

Recepcionado pela brilhante acadêmica e ensaísta Ânge-
la Bezerra de Castro, Milton Marques Júnior teve o seu perfil 
esculpido, com rara maestria, pela criadora do livro intitulado 
Um certo modo de ler, que, com a habitual clareza expositiva e 
escorreição vernacular que lhe presidem os certeiros pronuncia-
mentos críticos, ancorou o notável scholar paraibano no elevado 
porto de três balizas comportamentais nitidamente demarcadas. 
A primeira delas é a que nos desvelou um Milton que, desde a 
mais tenra infância, sempre foi possuído por irrefreável sede 
de conhecimento e ânsia por ampliar os seus horizontes de 
percepção do mundo, daí ter erigido um projeto existencial, em 
cujo estuário os livros sempre pontificaram como inseparáveis 
companheiros de travessia. Com Afrânio Coutinho, o indômito 
timoneiro da nova crítica literária brasileira, particularmente em 
seu belo livro: No hospital das letras, Milton Marques Júnior deve 
ter aprendido que, dentre outros territórios encontráveis, é nos 
livros que o saber se aloja, sempre ávido pela procura daqueles 
que dele carecem e nele buscam o signo da plenitude do existir. 
Em suma, as candentes palavras proferidas pela mestra Ângela 
Bezerra de Castro deixaram claro que o itinerário escolar Milton 
Marques Júnior jamais se confinou nos improdutivos limites 
do mero frequentador de bancos escolares, mas, ao contrário, 
sempre se configurou na imagem de um estudante genuíno, na 

acepção semântica mais rigorosa que 
abarca essa palavra. O Milton, de livro na 
mão, se acumpliciava ao Milton sempre 
pródigo a extrair, do amistoso convívio 
com os mestres, as respostas para os seus 
recorrentes questionamentos.

A segunda baliza sinalizou para o 
Milton Marques Júnior como um exímio 
cultor da crítica literária em tonalidade 
epistemológica superior, não a crítica 
literária papel carbono, a que aludiu certa 
feita Virgínius da Gama e Melo. Crítica 
da mesmice, mais reduplicadora, do já 
dito, que inventiva e capaz de esboçar as 
sementes de uma hermenêutica renova-

dora. Por essa ótica, Milton Marques Júnior não temeu o revisio-
nismo ousado e emulador das verdades tão cristalizadas quanto 
portadoras de duvidosa consistência interpretativa. Que o digam 
as suas originalíssimas (re)leituras de O Cortiço e do poema épico 
Prosopopeia. 

A terceira baliza realçou o Milton Marques Júnior assumi-
damente comprometido com a cultura clássica, tanto assim que, 
certamente enfrentando obstáculos de variegado matiz, foi o 
mentor desassombrado, no âmbito da Universidade Federal da 
Paraíba, de um curso de Letras Clássicas, que, pela excelência de 
que se reveste já se tornou uma referência nacional.

Aqui, pontifica o Milton Marques Júnior erudito, íntimo do 
universo da mitologia greco-romana, e conhecedor profundo dos 
vãos e desvãos da língua grega e latina; o Milton exegeta primo-
roso de textos clássicos, pródigo, como diria o genial Machado 
de Assis, em “catar o mínimo e o escondido” nos textos cuidado-
samente analisados. Depois da fala-aula de Ângela Bezerra de 
Castro, Milton Marques Júnior, para um auditório absolutamente 
impactado por seu sobrante saber, brindou-nos a todos com um 
discurso impregnado de beleza, saber e sabor. Um discurso que 
demonstrou plena ciência acerca da dimensão do Decus et Opus, 
insígnia que deve adornar o ser/fazer de um habitante da Casa de 
Coriolano de Medeiros. Um discurso que passeou, com rara preci-
são, pelas imensas contribuições que os seus antecessores deram 
à cultura da Paraíba. Um discurso que fez um comovido elogio à 
paradigmática figura do gênio Augusto dos Anjos. Um discurso 
que, por fim, exaltou a majestosa e injustiçada figura do Professor, 
profissão matriz, protagonista indispensável de um país que se 
pretende desenvolvido e verdadeiramente educado. Parabéns, 
mestre Milton Marques Júnior, a Academia Paraibana de Letras, 
como diria o nosso confrade e amigo comum Astênio Fernandes, 
se engrandece com a sua chegada.

A posse de Milton Marques na 
Academia Paraibana de Letras

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG

Foto: Marcos Russo
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Quando as formigas se alvoroçavam ca-
tando alimento para repor o estoque, num fre-
nesi intermitente pelo terreiro, sabíamos que 
a chuva estava próxima.

Dezembro com os relâmpagos cortando o 
horizonte do poente ou quando surgiam nu-
vens escuras cobrindo as serras que circun-
dam Serraria, do lado nascente, numa dis-
tância que a vista alcançava, logo chegava o 
veranico de janeiro.  

Com a terra preparada para a semeadura, 
aguardávamos o Dia de São José para o plantio 
de feijão, milho e outras culturas. Uma prática 
comum entre os agricultores do Nordeste, que 
seguimos com fidelidade em Serraria. As chu-
vas contribuem para que tenhamos uma boa 
safra de milho, e plantando no Dia de São José 
com certeza haverá fartura durante os feste-
jos juninos. Basta que as sementes tenham boa 
germinação, inverno regular e indispensáveis 
tratos culturais. Assim sendo, em junho se tem 
milho a granel. A média é de noventa dias en-
tre o plantio e a colheita.

Depois que mudei para a cidade, meus há-
bitos de homem da terra se transformaram. 
Mas não larguei o trejeito de agricultor, facil-
mente identificado pelo modo de portar-se nos 
cantos, como um educado bicho do mato.

Cultivo hoje meus roçados, utilizando a 
caneta esferográfica para delimitar áreas e la-
vouras que desejo cultivar. Rabiscando no pa-
pel os limites do roçado, antes de transportar 
ao computar aquilo que antes fazia usando a 
máquina de datilografia, planto e obtenho sa-
fra razoável. Plantando e colhendo conforme 
minha capacidade de fazer germinar as se-
mentes, quando o tema é bom e a terra fértil. 
No meu roçado o tempo entre plantio e colhei-
ta é indeterminado.

Luiz Gonzaga imortalizou esta prática do 
agricultor nordestino numa canção em que, de 
certo modo, exagera no pedido e na confiança 
no santo de devoção, que seria ter vinte espi-
gas em cada pé de milho. Certamente isso não 
seria possível, mas o agricultor fica bastante 
satisfeito se o milho germinar, se desenvolver, 
f lorir e frutificar.

Na minha pequena gleba de terra, uns 
quatro metros disponíveis em nosso quintal, 
espólio do latifúndio conquistado para seus fi-
lhos, no Dia de São José semearei alguns grãos 
de milho na esperança de que possa, usando 
de minhas habilidades de rurícola herdadas de 
papai, possa mostrar para meus netos o fruto 
de um pé de milho.

Há seis décadas, próximo à data do santo 
protetor dos agricultores, escutei prognóstico 
sobre chuva, tudo baseado na posição das nu-
vens conduzidas pelo vento, formigas caçando 
folhinhas de mato, sem o canto das cigarras.

– A barra da manhã vem com sinais de 
chuva perto – disse-nos meu pai.

O milho e
o sonho

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Semana sem estreias na PB

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Partage Shopping [3337-6000] • Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) 
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

ServiçoServiço

Em cartaz

CONTINUAÇÃO

A Maldição do Espelho (Pikovaya dama: Zazerkalye. 
Rússia. Dir.: Aleksandr Domogarov. Terror. 16 anos). O sinistro 
fantasma da Rainha de Espadas está novamente sedento por 
sangue, e, desta vez, suas vítimas são os alunos do internato 
localizado numa antiga mansão, envolta em rumores sombrios. 
Divertindo-se com as histórias de terror sobre os assassinatos 
de crianças nesta casa no Século 19, os adolescentes encontram 
na ala abandonada do edifício um espelho misterioso coberto 
de desenhos misteriosos. Por diversão, os alunos iniciam diante 
desse espelho o ritual místico de chamar o espírito da Rainha 
de Espadas para realizar seus desejos mais íntimos, esperando 
que o fantasma os cumpra. Os jovens não sabem que suas pró-
prias almas serão o preço a pagar por cada capricho que virá, 
e que a Rainha de Espadas não descansará até que conseguir 
todos eles. Mangabeira 4 (dub.): 22h.

Aprendiz de Espiã (My Spy. EUA. Dir.: Peter Segal. Comé-
dia. 12 anos). Um agente da CIA (Dave Bautista) de coração 
endurecido é enviado em uma missão secreta para vigiar uma 
família. Porém, o que ele não esperava era passar por poucas 
e boas à mercê de Sophie (Chloe Coleman), a filha precoce de 
nove anos de idade da família.  Manaíra 1 (dub.): 15h.

Bloodshot (Bloodshot. EUA. Dir.: Dave Wilson. Ação. 14 
anos). Bloodshot é um ex-soldado com poderes especiais: o de 
regeneração e a capacidade de se metamorfosear. Assassina-
do ao lado da esposa, ele é ressuscitado e aprimorado com a 
nanotecnologia, desenvolvendo tais habilidades. Ao apagarem 
sua memória várias vezes, ele finalmente descobre quem é e 
parte em um busca de vingança daqueles que mataram sua 
família. MAG 1 (dub.): 17h30; (leg.): 21h30. Manaíra 2 
(dub.): 19h45; (leg.): 22h10 (exceto dom.). Mangabeira 
5 (dub.): 16h15, 18h45, 21h15. Tambiá 6 (dub.): 16h20, 
18h30, 20h40. Partage 2 (dub.): 16h20, 18h30, 20h40.

Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica (Onward. 
EUA. Dir.: Dan Scanlon. Animação. Livre). Em um local onde 
as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de 
tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma extra-
ordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo 
ao seu redor. MAG 1 (dub.): 15h15. Manaíra 2 (dub.): 
15h15, 17h30.  Mangabeira 4 (dub.): 15h. Tambiá 5 
(dub.): 14h50. Partage 3 (dub.): 14h50.

Dolittle (EUA. Dir.: Stephen Gaghan. Comédia. 10 anos). O 
Dr. Dolittle vive com uma variedade de animais exóticos e con-
versa com eles diariamente. Quando a jovem rainha Victoria 
fica doente, o excêntrico médico e seus amigos peludos embar-
cam em uma aventura épica em uma ilha mítica para encontrar 
a cura. Manaíra 8 (dub.): 15h10 (exceto sáb e dom.).

Maria e João: O Conto das Bruxas (Gretel And Hanse. 
EUA. Dir.: Oz Perkins. Fantasia. Livre). Desta vez, as migalhas 
nos guiam por um caminho muito mais sombrio e perturbador. 
Durante um período de escassez, Maria e seu irmão mais novo, 
João, saem de casa e partem para a floresta em busca de co-
mida e sobrevivência. É quando encontram uma senhora, cujas 
intenções podem não ser tão inocentes quanto parecem, que 
eles descobrem que nem todo conto de fadas tem final feliz.  
Manaíra 1 (dub.): 22h.

Minha Mãe é uma Peça 3 (Brasil. Dir.: Susana Garcia. 
Comédia. 12 anos). Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter 
que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão 
formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar 
a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina 
está grávida e Juliano vai casar. Para completar, Carlos Alberto, 
seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve ficar 
ainda mais próximo. Manaíra 1: 17h15, 19h40.

O Homem Invisível (The Invisible Man. EUA. Dir.: Leigh 
Whannell. Suspense. 14 anos). Um cientista brilhante, porém 
agressivo, descobre como se tornar invisível. Mas sua invenção 
acaba custando sua sanidade, o que leva a atormentar a ex-na-
morada. Refilmagem do clássico de 1933, baseado no romance 
homônimo de H. G. Wells. MAG 3 Atmos (leg.): 19h30. Ma-
naíra 11 VIP (leg.): 16h, 18h40, 21h20. Tambiá 5 (dub.): 
20h50. Partage 3 (dub.): 20h50.

O Oficial e O Espião (J´Accuse. França. Itália. Dir.: Roman 
Polanski. Drama histórico. 14 anos). Paris, final do Século 19. O 
capitão francês Alfred Dreyfus é um dos poucos judeus que faz 
parte do exército. No dia 22 de dezembro de 1884, seus inimigos 
alcançam seu objetivo: conseguem fazer com que Dreyfus seja 
acusado de alta traição. Pelo crime, julgado à portas fechadas, 
o capitão é sentenciado à prisão perpétua no exílio. Intrigado 
com a evolução do caso, o investigador Picquart decide seguir 
as pistas para desvendar o mistério por trás da condenação de 
Dreyfus. Manaíra 8 (leg.): 19h30 (sáb e dom.).

Parasita (Parasita. Coréia do Sul. Dir.: Bong Joon-ho. Dra-
ma. 16 anos). Toda a família de Ki-taek está desempregada, 
vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma obra do acaso 
faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de 
família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, 
mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na 
família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e menti-
ras necessários à ascensão social custam caro a todos. Oscar de 
Melhor Filme, Filme Internacional, Diretor e Roteiro Original. 
MAG 3 Atmos (leg.): 16h45. 

Solteira Quase Surtando (Brasil. Dir.: Caco Souza. Co-
média. 14 anos). Beatriz é uma mulher de 35 anos viciada em 
trabalho e que não tem vontade de se casar. Quando ela des-
cobre que está entrando em uma menopausa precoce e só tem 
seis meses para encontrar um pai para seu futuro filho, suas 
convicções são abaladas. Manaíra 3: 16h15, 18h15, 20h15. 
Mangabeira 2: 15h30, 17h45, 20h15. Mangabeira 3: 
16h30, 18h30, 20h30. 

Sonic - O Filme (Sonic. EUA. Dir.: Jeff Fowler. Fantasia. 
Livre). Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do mundo, 

se junta com os seus amigos para derrotar o terrível Doutor 
Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e 
o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocen-
tes em robôs. Manaíra 8 (dub.): 17h20. Mangabeira 4 
(dub.): 17h15. Tambiá 5 (dub.): 16h50, 18h50. Partage 3 
(dub.): 16h50, 18h50.

Terremoto (Skjelvet/The Quake. Noruega. Dir.: John An-
dreas Andersen. Thriller. 14 anos). Em 1904, um terremoto de 
magnitude 5,4 na escala Richter sacudiu Oslo e arredores. O 
terremoto teve seu epicentro na região Oslo-Graben, atraves-
sando a capital norueguesa. Os geólogos não podem ter cer-
teza, mas estudos indicam que pode-se esperar para o futuro 
grandes terremotos nesta área. Quando eles, eventualmente, 
acontecerão, ninguém pode dizer com certeza. No entanto, 
sabe-se que a densidade populacional e a infra-estrutura 
em Oslo é significativamente mais vulnerável hoje do que em 
1904. O que esperar se acontecer um terremoto significativa-
mente maior? Manaíra 8 (dub.):21h50 (exceto sáb. e dom.), 
22h15 (sáb.). 

Um Lindo Dia na Vizinhança (A Beautiful Day in the 
Neighborhood. EUA. Dir.: Marielle Heller. Drama. 12 anos). 
Fred Rogers (Tom Hanks) foi o criador do Mister Rogers’ Nei-
ghborhood, um programa infantil de TV muito popular na 
década de 1960, nos Estados Unidos. Em 1998, Tom Junod 
(Matthew Rhys), até então um cínico jornalista investigativo, 
aceitou escrever o perfil de Rogers para a revista Esquire. Du-
rante as entrevistas para a materia, Junod mudou não só sua 
visão em relação ao seu entrevistado como também sua visão 
de mundo, iniciando uma inspiradora amizade com o apresen-
tador. Manaíra 8 (leg.):15h (sáb. e dom.), 19h30 (exceto 
sáb. e dom.).

Redução de salas na Paraíba trouxe de volta à programação a comédia ‘Minha mãe é uma peça 3’

Foto: Divulgação

Com a pandemia do coronavírus, 
não só as produtoras e instituições cul-
turais públicas passaram a se mobilizar 
para garantir a prevenção contra o Co-
vid-19. Um exemplo do reflexo se en-
contra na nova grade de programação 
dos cinemas da Paraíba, com redução de 
salas e sessões, além de estratégias de 
higienização dos locais.

Para se ter uma ideia, das princi-
pais redes no Estado – Cinépolis, Cine-
Sercla e Centerplex – soma-se 31 sa-
las (26 na capital e cinco em Campina 
Grande). Dessas, 16 se encontram fe-
chadas e as que estão na ativa teve seu 
número de sessões reduzido. Uma das 
maiores, a Macro-XE do Cinépolis, tam-
bém se encontra fechada.

Nesta quinta-feira, dia em que co-
mumente os lançamentos entram na 
programação nacional, não há nenhu-
ma estreia por causa da crise propor-
cionada pelo novo coronavírus.

Como já foi noticiado neste cader-
no ontem, segundo o diretor-executivo 
da Associação Brasileira das Empresas 
Exibidoras Cinematográficas Operado-
ras de Multiplex (Abraplex), Caio Silva, 
as redes não podem fechar as portas 
voluntariamente, porque existe a obri-
gação contratual com os shoppings de 
permanecerem abertos.

Das 31 salas dos principais cinemas 
do Estado, 15 estão abertas e com 

todas as sessões reduzidas

Foto: Divulgação

De acordo com a assessoria do Cen-
terplex, a rede tem acompanhando as de-
terminações das autoridades municipais 
e estaduais a respeito do Covid-19. Dentre 
as iniciativas adotadas, estão a redução 
do horário de funcionamento (segundo 
a orientação da Associação Brasileira de 
Shopping Centers – Abrasce) e número 
de sessões diárias; restrição de volume de 

ingressos por sessão, limitados a 30% da 
ocupação de cada sala; suspensão de ven-
das com assentos marcados, possibilitan-
do ao espectador a troca de lugares, já no 
interior da sala, de modo a garantir maior 
conforto e segurança; e o reforço na higie-
nização das áreas de maior contato com as 
mãos, tais como balcões, autoatendimen-
to, braços de poltronas, entre outros.

Cinema

Destaque

Inscrições de exposições para 
o ExpoSesc estão abertas

Sesc Paraíba lança edital de Convocação para Processo de 
Seleção de Propostas para Exposições Artísticas nas unidades 
em 2020. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas 
até o dia 1º de abril, através do site: www.sescpb.com.br. Mais 
informações pelo e-mail  artesvisuaissescpb@gmail.com.

O edital tem como objetivo montar o calendário de ati-
vidades do projeto ExpoSesc 2020 nas unidades do Centro 
de Turismo e Lazer Sesc Cabo Branco, Sesc Centro Campina 
Grande e Sesc Guarabira. Serão oito exposições: quatro em 
João Pessoa, uma em Guarabira e três na Rainha da Borbore-
ma. O resultado será divulgado no dia 7 de abril.

Podem se inscrever artistas ou curadores paraibanos, 
residentes no Estado, que tenham produção nas formas de 
manifestações bidimensionais (desenho, pintura, gravura, 
fotografia), tridimensional (escultura, objeto e instalação) e 
mídias contemporâneas, dentre outras.
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Devido à suspensão de eventos adotada pelo Governo do Estado por conta do Covid-19, veja o que vai mudar no calendário

Inscrições para Festival de 
Música da PB terminam hoje

As inscrições para o 3º 
Festival de Música da Pa-
raíba terminam hoje. Com 
base no edital, o prazo teve 
início no dia 20 de feve-
reiro e, a partir do dia 20 
deste mês, o processo se-
ria focado na curadoria dos 
artistas participantes, indo 
até 2 de abril, dia que tam-
bém ocorreria a divulgação 
dos selecionados. 

Esta fase aconteceria 
entre os dias 29 de maio a 
20 de junho, cujas elimi-
natórias seriam realizadas 
nos municípios de Itabaia-
na, Patos e João Pessoa. A 
Grande Final, com show 
aberto ao público na capital 
paraibana, aconteceria no 
dia 20 de junho. Isso tudo 
será mudado devido às no-
vas medidas recomendadas 
pelo Governo do Estado e 
divulgadas nesta semana, 
que suspendem a realização 
de atividades culturais em 
massa, a princípio por 90 
dias, para evitar o contágio 
do novo coronavírus.

De acordo com a Pre-
sidenta da Funesc, Nézia 
Gomes, a previsão é de 
que as inscrições ocorram 
normalmente no prazo es-
tabelecido pelo edital e, 
após este período, o even-
to seja suspenso, cumprin-
do a norma recomendada. 

“Após passarmos por esse 
momento, vamos retomar 
toda a discussão sobre o 
festival, considerando a 
possibilidade, inclusive, de 
prorrogar as inscrições”, 
explica. “Estamos dialogan-
do para retomar no tempo 
recomendado e possivel-

mente aumentar o prazo 
para a inscrição, além de 
todas as outras etapas se-
guintes”, afirma.

Para a presidente da 
Funesc, as expectativas, 
apesar das medidas reco-
mendadas, é de um festival 
animado como as edições 

anteriores, com o propósi-
to de ressaltar a cultura pa-
raibana e os artistas e ban-
das com músicas autorais. 
“A proposta é que o festival 
siga o mesmo e as cidades 
onde ocorrerão as elimina-
tórias permaneçam as mes-
mas. Mas ainda não temos 

como confirmar as novas 
datas”, completa Nézia.

O evento já premiou ar-
tistas como Chico Limeira 
(em sua primeira edição), 
e  promove a divulgação da 
composição autoral, fortale-
cendo a cultura local e ofere-
cendo uma alternativa de la-
zer gratuita para a população 
dos municípios eleitos para 
as etapas de eliminação.

Nesta 3ª edição, o 
Mestre Sivuca será a per-
sonalidade homenageada, 
integrando as atividades 
promovidas pelo Gover-
no do Estado como parte 
das consagrações previstas 
para acontecerem durante 
todo o Ano Cultural, após a 
suspensão preventiva.

Para se inscrever, é ne-
cessário enviar uma compo-
sição própria e inédita com-
provadamente, mediante 
autorização. Para análise de 
cada canção serão convida-
dos três curadores para sele-
ção de 30 canções finalistas 
e 10 suplentes, adotando, 
como critério de seleção, a 
originalidade da música, a 
criatividade da letra, a melo-
dia e a harmonia.

O 3º Festival de Mú-
sica da Paraíba será co-
ordenado pela Comissão 
Organizadora de nove in-
tegrantes, sendo composta 
por três representantes de 
cada órgão: Empresa Pa-
raibana de Comunicação 
(EPC), Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) e da Secretaria de 
Estado de Comunicação 
Institucional (Secom).

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Funesc

Para a nova edição do festival, a intenção é seguir com os mesmos municípios elegidos para as eliminatórias: Itabaiana, Patos e João Pessoa

Após passarmos por 
esse momento, vamos 

retomar toda a 
discussão sobre o 

festival, considerando a 
possibilidade, inclusive, 

de prorrogar as 
inscrições

Música

PS Carvalho lança single e videoclipe ‘O Medo’

Nesta quinta-feira, o 
músico PS Carvalho rea-
liza o lançamento de seu 
single, O Medo. O single 
faz parte de uma trilogia 
que pode ser encontrada, 
na íntegra, nas platafor-
mas de streaming como 
Spotify, Deezer e Apple 
Music. O videoclipe da 
nova canção estará dis-
ponibilizado no YouTube, 
a partir das 19h.

O músico iria reali-
zar o lançamento de for-
ma presencial na noite de 
hoje, mas, com a suspen-
são das atividades com o 
público, ele viu a possibi-
lidade de realizá-lo ape-
nas virtualmente. O Medo 
integra a trilogia que é 
composta também pelos 
singles Quem Não Tem… 
e Delírios.

De acordo com Carva-
lho, uma música se comu-
nica com a outra por for-
ma de frases. “Em ‘Quem 
não tem...’ há uma frase 
que diz ‘Eu vou beber os 
sonhos mais delirantes’. 
Foi esta frase que provo-
cou o surgimento de ‘De-
lírios’. Dessa forma, eu 

pensei em criar a terceira, 
que veio da frase de ‘Delí-
rios’, que diz ‘Por isso eu 
corro desse medo’. Esses 
foram os fios condutores 
para os três singles”, ex-
plica o artista.

O processo de com-
posição de PS Carvalho, 
na maioria das vezes, é 
similar ao das canções 
da trilogia mais recente: 
de maneira espontânea. 
“Hoje, a gente tem a facili-
dade de gravar no celular, 
por exemplo. Eu compo-
nho de qualquer maneira, 
com instrumento ou sem. 
Penso em algum tema e 
desenvolvo a partir dele. 
Costumo dizer muito que 
tem coisas na vida que 
você não aprende lendo, 
apenas vivendo, e a idade 
nos traz muita experiên-
cia, sem dúvidas. Comple-
mentando com os livros e 
uma bagagem intelectual 
acadêmica de forma ge-
ral, você tem ingrediente 
suficiente para produzir 
algo”, aponta o músico, 
que também é professor 
no curso de Engenharia, 
com Mestrado e Doutora-
do na área.

O compositor está 
com 34 músicas lançadas 

distribuídas entre nove 
publicações e que se clas-
sificam entre os gêneros 
de pop rock, samba, forró 
e reggae. “Eu me preocupo 
muito com a mensagem 

que cada música transmi-
te”, revela PS, cuja carrei-
ra teve início em 2017 e, 
desde então, não parou 
de compor e lançar novos 
projetos de canções com 

mensagens diretas, como 
o próprio define. 

Os videoclipes se 
tornaram também um 
investimento da parte 
da carreira de Carvalho. 
O artista, que também 
é professor, ministrava 
aulas em seu canal do 
YouTube. A familiarida-
de com edição de vídeo o 
aproximou da arte de di-
rigir e produzir seus pró-
prios clipes.

“Comecei de forma 
amadora, participando 
de tudo”, conta, reforçan-
do que tem outro canal 
voltado para as artes, no 
qual realiza entrevistas 
com paraibanos diversos 
e, entre os artistas convi-
dados, podem ser encon-
trados vídeos com Tito 

Lobo e Zezita Matos, por 
exemplos.

Paulo Sérgio Carva-
lho adotou, para a músi-
ca, o nome artístico que 
abrevia seu nome com-
posto de forma que se-
parasse suas duas carrei-
ras, a de professor e a de 
músico. Este foi um passo 
dado relativo à profissio-
nalização de sua carrei-
ra nas artes. “O que era 
um hobby se tornou algo 
mais profissional”, com-
pleta. “Incorporei o ape-
lido que já existia, mas 
como uma medida para 
tornar o trabalho musical 
mais sério”. 

Após o lançamento 
do single O Medo, que se 
comunica com os dois 
singles já lançados, Car-
valho revela ter mais mú-
sicas guardadas prontas 
ou semiprontas, e não 
planeja lançar um disco, 
apenas singles. “Acredito 
que esta seja a tendência 
de agora por diante. Se-
guirei lançando singles 
por conta da visibilidade, 
que exige uma periodici-
dade menor de um lança-
mento para outro e não 
ofusca nenhuma canção”, 
completa PS.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Zaki Almeida/Divulgação

Videoclipe da nova canção que 
faz parte de uma trilogia estará 
disponibilizado no YouTube

Seguirei lançando 
singles por conta da 

visibilidade, que exige 
uma periodicidade 

menor de um 
lançamento para 

outro e não ofusca 
nenhuma canção
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Trabalho informal
O ministro Paulo Guedes, da Economia, anunciou novas medidas 
de combate aos efeitos do coronavírus, incluindo pagamento de 
benefício aos trabalhadores informais por três meses  Página 14
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Câmara de Vereadores de JP decide aderir a home office para setor administrativo; CMCG terá um expediente por semana

Após restringir o aces-
so ao público na Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP), a Mesa Diretora da 
Casa decidiu rever a medi-
da e suspender temporaria-
mente as atividades durante 
a pandemia de coronavírus 
(Covid-19). A decisão foi 
anunciada ontem pelo pre-
sidente João Corujinha (DC), 
que reuniu os vereadores 
para tratar do assunto após 
a sessão ordinária. 

De acordo com o pri-
meiro vice-presidente, Léo 
Bezerra (PSB), a CMJP ainda 
funcionará com serviços in-
ternos e em regime de home 
office. "Fecharemos as por-
tas, mas a Câmara, adminis-
trativamente, não vai parar. 
Os projetos vão ser encami-
nhados pelos vereadores, 
enviados para as comissões 
e serão votados. O presiden-
te pode chamar reuniões ex-
traordinárias", explicou.

Léo Bezerra disse ainda 
que não ficou certo o prazo 
de fechamento do prédio e 
que esse tempo 'depende 
das orientações do Ministé-
rio da Saúde e da situação 
da própria pandemia'. "Por 
enquanto, em respeito à po-
pulação de João Pessoa, esse 
é o melhor caminho", defen-
deu. O parlamentar acres-
centou que existe a iniciativa 
de um aplicativo para que os 
vereadores possam votar de 
forma online, mas que ainda 
não foi colocado em prática.

Thaís Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Legislativo opta por trabalho 
remoto e redução de jornada

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Cecília Noronha

Para defesa de Berg, pressão
prejudica cidade de Bayeux

A Procuradoria do Muni-
cípio, vereadores da bancada 
de situação e advogado de de-
fesa, entre eles Inácio Queiroz, 
denunciaram, ontem, que está 
havendo um clima de pressão 
em torno do afastamento do 
prefeito. Eles consideram o 
fato “desnecessário e preju-
dicial” para o município de 
Bayeux, especialmente no que 
se refere a servidores, forne-
cedores e pessoas que têm al-
guma relação de trabalho ou 
serviço com a Prefeitura. 

“É preciso parar com essa 
coisa de quase todo dia inven-
tarem um julgamento ou uma 
notícia de que o prefeito vai 
sair porque isso só faz dei-
xar a população preocupada”, 
afirmou Inácio Queiroz que 
faz parte da bancada de ad-
vogados do prefeito. Ele  fez 
questão de alertar que qual-
quer possibilidade de afasta-
mento só deve acontecer de-
pois do trânsito em julgado”.

O alerta do advogado 
veio a propósito de mais uma 
sessão realizada anteontem 
quando o prefeito Berg Lima 
novamente foi julgado e, no-
vamente, por falta de votos, 
recebeu aval da Câmara da 

cidade para permanecer no 
cargo. Para afastar, as oposi-
ções precisavam de 12, mas 
so tiveram 10 votos.

A exemplo do que já 
aconteceu em dois julgamen-
tos anteriores, votaram pela 
permanência do prefeito Berg 
Lima os vereadores Adriano 
Martins, Francineide Barbosa, 
Josauro Pereira, José Guedes 
Rolim, Maria das Neves (De-
deta), Mauri Batista (Nôqui-
nha) e Cabo Rubens.

Contra o prefeito, ou seja, 
para que Berg Lima fosse afas-
tado, votaram Inaldo Andra-
de, Jefferson Kita (presidente 
da Casa), Josauro Pereira, José 
Baixinho, Netinho, José Eral-
do (Lico), Luciene de Fofinho 
Mauri Batista (Nôquinha), Be-
tinho da RS e Roni Alencar.

Desta vez, Berg Lima 
estava sendo acusado pelo 
Ministério Público de irre-
gularidades na compra de 
cones de trânsito e aparelhos 
de ar-condicionado. Segundo 
a denúncia, a prefeitura te-
ria comprado modelos mais 
caros do que aqueles que 
foram recebidos. O proces-
so também apontava para o 
pagamento de um projeto de 
trânsito que não existe.

Assim como os advoga-
dos de defesa, depois da ses-

são, vereadores de situação 
denunciaram que esses jul-
gamentos em cima do outro e 
essas notícias de que o prefei-
to vai cair  só tem contribuído 
para deixar a população em 
polvorosa, especialmente os 
funcionários e os fornecedo-
res da Prefeitura que vivem 
em dúvida permanente sobre 
possibilidade de bloqueios 
de recursos. 

Eleição e liminar à vista
“Além da decisão sobre 

trânsito em julgado, acres-
centou Inácio Queiroz, tam-
bém há uma eleição marcada 
para o próximo mês de outu-
bro. Não há necessidade para 
todo esse clima de pressão”, 
disse ele, ao esclarecer que 
posicionamento final agora 
só depois de decisão por par-
te do Superior Tribunal de 
Justiça(STJ). 

Inácio Queiroz esclare-
ceu ainda que, de concreto 
até agora, o que existe e pre-
domina é a última decisão 
anunciada pelo juiz Fran-
cisco Antunes Batista, da 4ª 
Vara Mista de Bayeux, que 
indeferiu a petição inicial do 
Ministério Público do Estado, 
pedindo o cumprimento pro-
visório da sentença que con-
denou o prefeito.

Eleições de outubro

Genival Matias acredita que
Avante elege 35 prefeitos

O presidente estadual 
do Avante, deputado Geni-
val Matias, disse ontem que 
pelo planejamento que vem 
sendo montado e pelas es-
tratégias de campanhas a 
serem lançadas, o seu par-
tido deve eleger pelo menos 
35 prefeitos nas próximas 
eleições de outubro.

Ele revelou que a sigla 

deve lançar candidaturas em 
mais de 150 municípios do 
Estado e que os trabalhos de 
organização vêm cuidando 
sobretudo de filiação e de 
candidatura a prefeito, vice
-prefeito e vereadores.

Uma das estratégias na 
escolha dos nomes segun-
do Genival Matias é a opção 
pelo nome novo, nome de 
pessoas que não estão fa-
zendo carrerismo na Política 
e que apontam para novos 

modelos de administração 
para as cidades. “É preciso 
acabar com esse negócio de 
parentes, principalmente de 
pais lançando filhos. 

“Na Paraíba, pretende-
mos eleger 35 prefeitos, além 
de dezenas de vice-prefeitos 
e vereadores”, disse Genival. 
Para ele, o Avante vai buscar 
novos nomes para as dispu-
tas porque existe um senti-
mento de mudança tomando 
conta da população”, conclui.

O deputado estadual 
Inácio Falcão (PCdoB), de-
sistiu do pedido de licença 
que havia apresentado para 
se dedicar aos trabalhos do 
partido nesse período pré
-eleitoral. Mas, por decisão 

do presidente da Assembleia 
Legislativa, Adriano Galdino 
(PSB), vai precisar justifi-
car a  desistência também 
por escrito à Mesa. “Como o 
anúncio da licença gerou ex-
pectativa entre suplentes, à 
Mesa sugere que o deputado 
oficialize a nova decisão para 
não comprometer o posicio-

namento da Mesa”, argumen-
tou Adriano Galdino, ao pro-
telar nova dança nas cadeiras 
da Assembleia, atualmente 
com pelo menos quatro su-
plentes no exercício do cargo 
de deputado. Questionado 
sobre a sua pré-candidatura 
em Campina, Inácio afirmou 
que ela está mantida.

Desistência de Inácio Falcão
precisa ser justificada à Mesa

Álcool em gel por CPF
Ontem, durante a ses-

são ordinária, alguns pro-
jetos relacionados ao tema 
foram aprovados. Entre 
eles, um projeto de lei (PL 
1782/2020) de autoria do 
vereador Mangueira (MDB) 
determinando que farmá-
cias e estabelecimentos 
congêneres no município 
devem limitar a venda de 
álcool etílico hidratado 70% 

(e álcool em gel) e de más-
caras cirúrgicas por CPF. De 
acordo com o documento, o 
álcool fica limitado a cinco 
unidades por CPF e as más-
caras a três pacotes de 100 
unidades. 

Ainda de acordo com o 
PL, os estabelecimentos so-
licitarão o CPF dos clientes 
para registrar em cupom 
fiscal, desde que haja um 
desses produtos na compra. 

A fiscalização caberá à Se-
cretaria Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(Procon JP) e, se sancionada 
pelo Executivo, a norma en-
tra em vigor imediatamente 
após sua publicação, tendo 
prazo de validade de 90 dias, 
podendo ser prorrogada por 
prazo igual ou a cada 30 dias.

Um requerimento, tam-
bém aprovado ontem na 
CMJP, solicita ao prefeito 

da capital, Luciano Carta-
xo (PV), e ao governador 
da Paraíba, João Azevêdo 
(PSB), que desapropriem os 
imóveis dos hospitais San-
ta Paula, João Soares, Hos-
pital Psiquiátrico de Cruz 
das Armas e o Hospital 13 
de Maio. Todas as unidades 
hospitalares sugeridas pelo 
vereador Marcos Vinícius 
(PSDB) estão desativadas e 
poderiam servir para criar 

uma rede de atendimento 
ao coronavírus.

Expediente em CG
Em Campina Grande, um 

novo ato da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, publica-
do ontem, alterou o horário 
de funcionamento da casa. 
Seguindo orientações dos ór-
gãos municipais e estaduais 
de saúde para evitar contá-
gio e transmissão do novo 
coronavírus, o Legislativo 
passa a funcionar somente 
às terças-feiras, com horário 
corrido das 7 às 13h. 

Ainda segundo o ato, 
todas as demais medidas 
de prevenção contra o con-
tágio do Covid-19, que já 
haviam sido determinadas 
esta semana, permanecem. 
De acordo com a presiden-
te, Ivonete Ludgério (PSD), 
existem muitas matérias 
importantes em trâmite e, 
por esse motivo, não pode 
cancelar todas as sessões 
semanais como estava sen-
do sugerido por alguns seg-
mentos da sociedade.

“Tínhamos um decreto 
de manter as sessões nor-
mais, às terças, quartas e 
quintas, com a restrição de 
público, mas com o agrava-
mento da situação e seguin-
do as medidas tomadas por 
outros órgãos públicos, nós 
decidimos fazer uma sessão 
semanal às terças-feiras”, 
justificou. Na sessão de on-
tem, foram aprovados 20 
projetos de lei, sendo alguns 
que estavam em trâmite 
desde o ano de 2017.

O vereador e primeiro vice-presidente da Câmara da capital, Léo Bezerra (PSB), explicou que apenas serviços administrativos vão funcionar

Foto: Juliana Santos/ CMJP

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com
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MP vai criar benefício, que atenderá os 40,8 milhões de brasileiros na economia informal durante três meses

Brasília - O ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
anunciou ontem que o gover-
no vai lançar um novo bene-
fício assistencial para traba-
lhadores informais em meio 
à pandemia da covid-19.

Segundo ele, serão libe-
rados R$ 15 bilhões aos tra-
balhadores informais duran-
te três meses. O governo vai 
permitir que o pedido seja 
feito de forma virtual. “O pre-
sidente teve grande preocu-
pação com informais, são 38 
milhões de brasileiros”, disse 
Guedes, ao lado do presi-
dente Jair Bolsonaro. Ambos 
usam máscara durante a de-
claração à imprensa. “Essas 
pessoas não estão no Bolsa 
Família, nem no BPC (benefí-
cio assistencial pago a idosos 
e pessoas de baixa renda). 
É um pessoal valente”, disse 
Guedes.

O governo distribuirá 
vouchers (cupons) aos traba-
lhadores informais por três 
meses, segundo Guedes.

O benefício terá valor 
equivalente ao do Bolsa 
Família e começará a ser 
distribuído nas próximas 
semanas. Os vouchers po-
derão ser retirados por pes-
soas inscritas no Cadastro 
Único para Programas So-
ciais do Governo Federal, 
instrumento administrado 
pelo Ministério da Cidada-
nia que identifica e carac-
teriza as famílias de baixa 
renda, desde que o benefi-
ciário não receba nenhum 
benefício social, como o 
Bolsa Família e o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC).

O ministro da Economia 
disse que Bolsonaro assinará 
um Medida Provisória (MP) 
criando o benefício. A MP 
tem vigência imediata, mas 
precisa ser aprovada pelo 
Congresso em 120 dias para 
não perder a validade.

Idiana Tomazelli, 
Marlla Sabino e 
Jussara Soares 
Agência Estado

Governo destinará R$ 15 bi 
a trabalhadores informais

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que cupons no valor do Bolsa Família serão distribuídos aos trabalhadores informais de todo o Brasil

Foto: Agência Brasil

Liberdade para gestão de recursos
Segundo o IBGE, são 40,8 mi-

lhões de trabalhadores informais, 
incluindo os que atuam sem carteira 
no setor privado e no trabalho do-
méstico e os que atuam por conta 
própria (dos quais 19,3 milhões sem 
qualquer registro, como um CNPJ de 
microempreendedor individual). Eles 
representam 43,3% do número de 
pessoas ocupadas no país.

Guedes disse que o governo tam-
bém estuda como auxiliar empresas 
em dificuldade nesse momento para 
a manutenção de empregos. Uma 
das saídas, segundo ele, é bancar 
parte dos salários dos funcionários.

Calamidade
O ministro lembrou que essas 

medidas, que aumentam as des-
pesas públicas, só são possíveis de 
serem tomadas porque o governo 
pediu ao Congresso que reconheça 
estado de calamidade pública, por 
meio do qual há mais liberdade 
para a gestão dos recursos, além de 
serem suspensas as regras fiscais.

Segundo ele, sem a situação 
de calamidade pública, a equipe 

econômica precisaria anunciar 
nesta semana um bloqueio de R$ 
40 bilhões no Orçamento, para o 
cumprimento da meta fiscal, que 
permite rombo de até R$ 124,1 
bilhões. Com a situação de cala-
midade pública pedida para todo 
o ano, o governo fica livre para 
registrar rombo maior nas contas 
públicas. Estimativas mais atuais 
apontam que será preciso fechar 
as contas no negativo em R$ 200 
bilhões para bancar as medidas de 
combate aos efeitos do coronavírus.

“Não seria razoável contingen-
ciar. Saúde e defesa de empregos 
estão acima de interesses”, disse 
Guedes.

O ministro citou outras medidas 
já anunciadas pelo governo como 
antecipação de benefícios (13º de 
aposentados e pensionistas e abono 
salarial) e mais dinheiro para a Saú-
de, em emendas parlamentares (R$ 5 
bilhões) e repasse adicional do fundo 
DPVAT, seguro veicular obrigatório 
(R$ 4,5 bilhões).

(Com informações da Agência 
Brasil)

Mais restrições podem ser adotadas
O ministro da Saúde, Luiz Hen-

rique Mandetta, afirmou ontem 
que o governo tem conhecimento 
de que medidas de maior restrição 
podem ser necessárias para conter 
a epidemia do novo coronavírus no 
País. Ressaltou, no entanto, que “não 
adianta fechar tudo” como “tem sido 
insinuado por alguns governadores.”

“Logística é interesse nacional. 
Não adianta fechar tudo e segurar o 
frango que está pronto para chegar. 
Se não chegar o cloro para colocar 
na água, que vai ser bebida pelos 
brasileiros, cai a qualidade. Ações 
precisam ter ótica mais centralizada”, 
afirmou.

O ministro disse que a equipe do 
presidente Jair Bolsonaro está traba-
lhando em conjunto para elaborar me-
didas nas áreas de saúde, segurança e 

da economia. Ainda, que é esperado 
que haja identificação de um grande 
número de casos nos próximos dias, 
mas que é necessário alargar esse pico.

O ministro afirmou que o governo 
reforçará o sistema de saúde para 
atendimentos dos pacientes contami-
nados e possíveis suspeitos. Entre as 
medidas, está a renovação da frota 
de ambulâncias. Segundo ele, 20% 
da frota será renovada neste semes-
tre e outros 20% na segunda metade 
do ano.

O ministro também afirmou que 
a exportação de equipamentos e pro-
dutos necessários, como respiradores. 
Segundo ele, havia uma preocupação 
com a aquisição do equipamento. 
Também há um esforço para aber-
tura de leitos em hospitais conforme 
solicitado pelos Estados.

Cinco maiores bancos

Clientes podem pedir 
prorrogação de dívida

Clientes pessoas fí-
sicas ou micro e peque-
nas empresas dos cinco 
maiores bancos do país 
podem pedir prorroga-
ção, por até 60 dias, dos 
vencimentos de dívidas. 
A medida não vale para 
cheque especial e cartão 
de crédito. A renegocia-
ção de dívidas foi autori-
zada pelo Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), 
no último dia 16.

O conselho facilitou 
a renegociação de ope-
rações de créditos de 
empresas e de famílias 
que possuem boa capa-
cidade financeira e man-
têm operações regulares 
e adimplentes ativas, 
permitindo ajustes de 
seus fluxos de caixa. 
A medida dispensa os 
bancos de aumentarem 
o provisionamento (re-
serva de valor) no caso 
de repactuação de ope-
rações de crédito que 
sejam realizadas nos 
próximos seis meses. 

De acordo com o 
Banco Central (BC), es-
tima-se que aproxima-
damente R$ 3,2 trilhões 
de créditos possam se 
beneficiar dessa medi-
da, “cuja renegociação 
dependerá, naturalmen-
te, do interesse e da con-
veniência das partes en-
volvidas.”

Banco do Brasil, 
Bradesco, Caixa Econô-
mica Federal, Itaú Uni-
banco e Santander farão 
prorrogação das dívidas 
para contratos vigentes 
em dia e limitados aos 
valores já utilizados. A 
medida de estímulo à 
economia tem o objetivo 

de amenizar os efeitos 
negativos do corona-
vírus no emprego e na 
renda, informou a Fede-
ração Brasileira de Ban-
cos (Febraban).

A economista do 
Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor 
(Idec), Ione Amorim, 
ressalta que é preciso 
ficar atento, ao rene-
gociar, se o banco está 
propondo uma pausa no 
contrato, sem cobrança 
de juros pelo período de 
suspensão.

 “Vale a pena se for 
uma pausa nesses con-
tratos e desde que o 
consumidor não tenha 
que arcar com juros por 
conta dessa suspensão. 
A cobrança de juros de 
acerto seria abusiva, 
dadas as condições em 
que essas medidas estão 
sendo adotadas neste 
momento”, disse.

Ao fazer o pedido, 
também é preciso con-
firmar com o banco se 
não haverá acúmulo de 
prestações, passados 
os 60 dias, com as que 
estão por vencer. Outra 
sugestão da economista 
é verificar se não haverá 
alteração na pontuação 
de crédito no cliente, ao 
solicitar a suspensão do 
contrato.

A economista tam-
bém afirma que a me-
dida deveria envolver 
também cheque espe-
cial e cartão de crédito. 
“São duas modalidades 
em que os consumido-
res já têm um histórico 
de endividamento, so-
bretudo a população de 
baixa renda. Por esse 
aspecto, a medida acaba 
tendo um carácter insu-
ficiente”, disse.

Brasília - O presiden-
te Jair Bolsonaro afirmou 
que não descarta nos 
próximos dias pegar um 
“metrô lotado em São 
Paulo” ou uma “barca no 
Rio de Janeiro”, na tra-
vessia até Niterói, como 
demonstração de que 
ele está “ao lado do seu 
povo”. “É um risco que um 
chefe de Estado deve cor-
rer, tenho muito orgulho 
disso”, disse o presidente 
em entrevista no Palácio 
do Planalto ao lado de 
outros ministros. Todos 
chegaram de máscaras

A resposta de Bolso-
naro foi a justificativa dele 
para ter ido aos atos de 
domingo, 15, quando ain-
da não havia realizado o 
segundo teste para saber 
se estava com coronaví-
rus. Até agora, 17 pessoas 
que o acompanharam na 
comitiva nos Estados Uni-
dos foram diagnosticados 
com a doença.

“Eu vejo jornalistas na 
frente de batalha. Eu como 
chefe do Executivo preciso 
estar junto com meu povo. 
Não se surpreenda se você 
me vir no metrô lotado em 
São Paulo, numa barcaça 
no Rio é uma demonstra-
ção de que estou com o 
povo. É um risco que um 
chefe de Estado deve cor-
rer, tenho muito orgulho 
disso”, disse Bolsonaro. 

As manifestações 
foram convocadas por 
aliados de Bolsonaro em 
defesa do governo e con-
tra o Congresso. A equipe 
médica de Bolsonaro e o 
próprio ministro da Saú-
de, Luiz Henrique Man-
detta, chegaram a orientá
-lo a não participar.

O contato com uma 
pessoa infectada é uma 
das formas de transmis-
são do coronavírus. 

Bolsonaro 
justifica sua 
participação 
em protesto

Kelly Oliveira
Agência Brasil
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Medida foi represália à decisão de Trump de restringir número de chineses trabalhando na imprensa, nos EUA

China anuncia expulsão de 
jornalistas norte-americanos

Vermes, vírus 
& vaga-lumes

Raquew
criticadasmidias@gmail.com

Sandra

Não tenho medo de vermes. Apenas repugnância. 
Em minha imaginação os vermes já nasceram como an-
jos decaídos, condenados ao nada, imersos numa podri-
dão. Talvez vermes não temam vírus. 

	 Nas	 últimas	 semanas,	 antes	 de	 dormir,	 fiquei	
muitas vezes pensando na sombra “invisível” da morte 
rodeando diversas partes do Planeta. Lembrava de nar-
rativas	sobre	pragas	que	haviam	exterminado	pessoas	
desde civilizações antigas, pensava nos artefatos das 
civilizações	que	foram	mortas	nos	processos	de	coloni-
zação. Passava também pela minha cabeça a clivagem 
da cobertura do noticiário sempre articulando, desde o 
início, o Covid-19 às bolsas de valores, às economias glo-
balizadas. Ficava imaginando os sentidos dessa vincula-
ção, pensando a volatilidade do vírus e das especulações 
econômicas e na dimensão geopolítica da circulação do 
coronavírus.		Enquanto	o	sono	não	chegava,	continuava	
pensando: nas perdas, nos lutos, nos medos, na família, 
na	viagem	que	seria	adiada,	nos	amigos	e	amigas	distan-
tes, nas histórias narradas por Will Eisner para descre-
ver	o	horror	de	um	contexto	que	antecedia	a	Primeira	
Guerra,	e	também	por	Art	Spiegelman,	quando	narrava	
em Maus às situações mais surreais na luta pela sobre-
vivência diante do horror do Holocausto. Só me restava 
orar, respirar muito, profundamente, tecer silenciosa-
mente meus credos no silêncio e na paleta escura da noi-
te. Adormecer.

 Ao conseguir navegar pela travessia do regime 
noturno e depois de mergulhada em o meu inconscien-
te	conseguir	chegar	ao	regime	diurno,	fico	tentando	me	
manter	segurada	firme	no	fio	da	vida.	E	como	viver	esse	
dia? E os dias seguintes? Involucrada na casa-semente? 
E os indígenas venezuelanos pairando nos sinais da ci-
dade?	O	que	faz	sentido	em	contextos	caóticos?	Manter	
a	 calma,	 a	 solidariedade,	 a	 quietude,	 o	 ócio	 forçado,	 o	
cuidar do essencial invisibilizado pela correria nervosa 
e adoecedora.

 Curiosamente algo me chamou muito a atenção 
numa	dessas	noites.	Uma	memória	muito	antiga	de	quan-
do de repente faltava energia elétrica na minha cidade 
de interior. E nesses instantes o Tempo era totalmente 
outro, o lugar se transformava rapidamente, a gente 
começava	 a	 ver	 coisas	 que	pareciam	perdidas,	 e	 ador-
mecidas.	Existia	mais	imaginação,	aconchego,	acolhida.	
Céu	e	terra	se	convertiam	mais	próximos.	Era	um	tempo	
de	escuta	interior	e	as	pessoas,	ainda	que	na	escuridão,	
pareciam estar mais atentas umas às outras. E era lindo 
também	de	ver,	finalmente,	a	imensidão	do	céu	repleto	
de estrelas, com seu brilho forte, elas passeando, riscan-
do céus, cadentes, nos trazendo a esperança de projetar 
desejos	mais	secretos,	querer	realizar	cada	um	deles.

	 Em	tempos	de	Coronavírus	enxergo	pessoas	admi-
ráveis,	competentes	e	responsáveis	profissionais	da	saúde,	
da imprensa, e pessoas se unindo de um modo belo. Ao pas-
so	que	observo	tristemente	o	que	há	de	terrível	nesse	nosso	
mundo.	Dá	a	impressão	de	que	interagimos	hoje	com	o	que	
existiu	de	mais	triste	e	decadente	no	medievo,	o	pensamen-
to	“mágico”	equacionado	de	um	modo	violento,	racionali-
zado pela banalidade do mal e fúria do Capital. O Covid-19 
pode	assustar,	mas	o	que	parece	ser	pior	é	uma	sensação	de	
insanidade	que	paira	no	ar.	Um	adoecimento	sistêmico,	que	
desemboca	nas	obsessões,	que	faz	da	audiência	dos	reality	
shows	uma	expressão	do	vazio	existencial	que	está	entra-
nhado nesse modelo “civilizacional”. 

 Numa noite dessas, apesar de tudo, um movi-
mento chamou a atenção de meu esposo: eram vários 
vaga-lumes circulando um poste de minha rua. Larguei 
o	que	estava	fazendo	e	fiquei	por	um	tempo	perplexa	e	
feliz diante das escritas de luminosidade. Lindamente 
pairando no ar, perto da mata do Cabo Branco, cumprin-
do seu ciclo de vida, cada um com sua própria luz. 

 Senti muita esperança ao voltar a ver os vaga-lumes, 
que	na	infância	me	provocavam	curiosidade	e	medo,	diante	
das histórias contadas nas noites mais escuras. Dessa vez, 
ao ver os pirilampos, enchi meu coração de Paz, imaginan-
do	que	instantes	de	trevas	podem,	quem	sabe,	nos	fazer	re-
pensar	trajetos,	enxergar	algo	mais	luminoso,	especialmente	
dentro de nós mesmos. 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

Pequim	 -	 O	 governo	
chinês	 anunciou	 que	 revo-
gará as credenciais de jor-
nalistas de três grandes jor-
nais dos EUA, em resposta 
a novas restrições america-
nas em relação à mídia chi-
nesa. Em um comunicado, o 
Ministério	 de	 Relações	 Ex-
teriores	 disse	 que	 a	 China	
exige	que	os	jornalistas	que	
trabalham para Wall Street 
Journal, Washington Post e 
New York Times devolvam, 
dentro de 10 dias, as cre-
denciais.

O governo chinês tam-
bém	 disse	 que	 outros	 dois	
veículos, a Voz da América 
e a revista Time, também 
serão designadas “missões 
estrangeiras”, mas não ficou 
claro se os jornalistas das 
duas teriam as credenciais 
revogadas.

“Eu lamento a decisão 
tomada pela China. Isto 
apenas dificulta o trabalho 
da	imprensa	livre,	que	fran-
camente seria bom para o 
povo chinês”, disse o secre-
tário de Estado dos EUA, 
Mike	 Pompeo.	 “Espero	 que	
eles voltem atrás.”

A medida acontece no 
momento	em	que	o	governo	
de Donald Trump designou 
cinco veículos de mídia da 
China como “missões es-
trangeiras”, restringindo 
o	 número	 de	 chineses	 que	
poderiam trabalhar nelas.

Os meios de comuni-
cação chineses empregam 
cerca de 160 pessoas nos 
EUA,	 que	 pertencem	 a	 cin-
co organizações de mídia, 
todas elas controladas pelo 
governo do país. A Casa 
Branca restringiu o número 
de	vistos	a	cem.	Os	que	ex-
cederem	serão	expulsos.

O momento também é 
ruim para a relação entre 
os	 dois	 países	 desde	 que	
Trump começou a ser re-
ferir ao coronavírus como 
“vírus	 chinês”	 -	 o	que	mui-
tos condenaram como uma 
espécie de estigmatização 
racial. Na terça-feira, o 
presidente voltou a se de-
fender,	dizendo	que	não	vê	
nada de errado em chamar 
o vírus pelo país de origem.

A China disse na terça 
que	a	expulsão	dos	jornalis-
tas é um passo necessário 
e recíproco. É uma contra-
medida	em	resposta	ao	que	
chamaram de uma opres-
são aos meios chineses nos 
EUA. No entanto, esta não é 
a	primeira	vez	que	Pequim	
decide	 expulsar	 jornalistas	
estrangeiros.

Em fevereiro, dois re-
pórteres e um chefe da 
sucursal, do Wall Street 
Journal	 que	 trabalhavam	
na China, tiveram as cre-
denciais revogadas após a 
publicação de uma coluna 
de opinião de um professor 
universitário dos EUA com 
um	 título	 que	 dizia	 que	
a China é “o real homem 
doente” da Ásia.

O	 texto	 se	 referia	 ao	
surto do coronavírus e foi 
considerado pelo governo 
chinês como “racista e calu-
nioso”. Apesar de não haver 
relação entre os jornalistas 
e o professor americano, 
Pequim	 argumenta	 que	 a	
expulsão	 ocorreu	 por	 falta	
de um pedido de desculpas 
do jornal. (Com agências in-
termacionais)

Coronavírus

Chile declara estado de 
catástrofe por três meses

O presidente chileno, 
Sebastian Piñera, declarou 
ontem estado de catástrofe 
por 90 dias devido ao au-
mento de casos do novo co-
ronavírus no país. A medida 
concede ao governo poderes 
para restringir a liberdade 
de movimento e garantir o 
fornecimento de alimentos 
e serviços básicos.

Uma autoridade mili-
tar supervisionará a me-
dida	 de	 90	 dias,	 que	 de-
verá entrar em vigor hoje 
de manhã. Mais ações 
restritivas serão imple-
mentadas progressiva-
mente, conforme o avan-
ço do vírus.

“Esse estado (de ca-
tástrofe) visa a nos pre-
parar para enfrentar o 
que	 está	 por	 vir”,	 disse	
Piñera em discurso do 
palácio presidencial La 
Moneda.

Piñera	 afirmou	 que	
havia 238 casos de coro-
navírus	 confirmados	 no	
Chile, sem nenhuma morte. 
O país paralisou escolas, 
fechou suas fronteiras e li-
mitou as reuniões públicas 
à	medida	que	o	número	de	
casos crescia.

Segundo Piñera, a 
determinação também 
garantirá mais segurança 
aos hospitais, protegerá as 
cadeias de suprimentos de 
medicamentos e permitirá 
que	 o	 governo	 imponha	

quarentenas	e	medidas	de	
isolamento.

É	 provável	 que	 a	 me-
dida acabe com os protes-
tos remanescentes contra 
a	desigualdade	depois	que	
eles foram reativados no 
início de março, após vá-
rios meses turbulentos de 
manifestações e tumultos 
no	final	de	2019.

Nesta semana, polí-
ticos chilenos iniciaram 
discussões para adiar 
um referendo sobre uma 
nova Constituição pre-
visto para 26 de abril. 
Uma nova carta magna 
era uma demanda central 
dos protestos sociais ge-
neralizados, mas os atos 
desapareceram com a 
pandemia.

Foto: Rodrigo Saenz/Fotos Públicas

Com mais de 230 casos, o Chile paralisou escolas, fechou as fronteiras e limitou movimentação nas ruas

Dave Sherwood
Agência Brasil 

O Sindicato Médico do 
Uruguai (SMU) emitiu um 
documento	 em	que	 solicita	
ao	governo	que	declare	qua-
rentena geral e outras medi-
das drásticas de prevenção. 
O secretário da Presidência, 
Álvaro	Delgado,	afirmou	que	
todas as propostas estão “na 
mesa” e serão discutidas.

O primeiro caso diag-
nosticado do novo corona-
vírus (Covid-19) no Uruguai 
foi	confirmado	na	sexta-fei-
ra (13). Ontem, apenas cin-
co dias depois, já são 50. Se 
considerado o número de 
infectados em relação à po-
pulação, o Uruguai está en-
tre os países com mais casos 
per capita da América Lati-
na,	já	que	tem	uma	popula-
ção de apenas 3,5 milhões 
de habitantes.

Entre as medidas soli-
citadas pelo Sindicato Médi-
co do Uruguai, o fechamento 
das	fronteiras,	por	exemplo,	
já foi realizado. Mas o SMU 
pede ainda o fechamento de 

shoppings, centros comer-
ciais e restaurantes.

Além	disso,	exige	mais	
testes diagnósticos, com 
ampla disponibilidade e 
acessibilidade	 aos	 exames,	
inclusive para os médicos e 
pessoal da saúde, para pre-
servar recursos humanos. 
Outra	 exigência	 é	 de	 que	
essas pessoas não façam 
atendimentos sem estarem 
nos padrões de proteção 
pessoal e biossegurança. E 
que	os	 locais	de	saúde	que	
não possuem os elementos 
de biossegurança sejam fe-
chados ao atendimento pre-
sencial, se mantendo apenas 
o atendimento telefônico e 
por vídeo.

Solicitam também a 
redistribuição	 de	 profissio-
nais de atenção médica e 
a criação de um centro de 
assistência audiovisual e te-
lefônica para atendimento 
dos casos suspeitos, além da 
redistribuição dos recursos 
materiais e humanos, trans-
ferindo os médicos idosos 
para os serviços de atendi-
mento por telefone.

Uruguai pode ter 
quarentena geral
Marieta Cazarré
Agência Brasil 

O presidente do con-
selho administrativo da 
unidade portuguesa do 
Santander, António Vieira 
Monteiro, morreu de co-
ronavírus ontem, se tor-
nando a segunda vítima 
da doença em Portugal, 
informou o jornal portu-
guês	Expresso.

Vieira Monteiro, de 
73 anos, assumiu a pre-
sidência do conselho do 
Santander Totta em 2019, 
após sete anos como pre-
sidente-executivo.

Um porta-voz do San-
tander	confirmou	que	Viei-
ra Monteiro havia morrido, 
mas	não	quis	dizer	se	era	
em decorrência de corona-
vírus.

O Jornal Económico 
disse	que	Vieira	Monteiro	
foi	 colocado	 em	 quaren-
tena no início deste mês 
após uma viagem à Itália, 
e estava em tratamento 
intensivo em um hospital 
de Lisboa desde a semana 
passada.

Morre o 
presidente
do banco 
Santander
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Moradores de rua
O Grupo de Trabalho em Prol das Pessoas em Situação de Rua, da DPU, 
recomendou a estados e municípios medidas para preservar os direitos 
dessa população diante da pandemia da Covid-19. Página 18 Fo
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Evento que tem o apoio do Sebrae PB e do Governo do Estado seria realizado em nove municípios da região

A Rota Cultural Raízes 
do Brejo, iniciativa que reúne 
nove municípios da região e 
promove uma programação 
cultural voltada para gastrono-
mia e turismo de experiência e 
ecológico, teve a edição 2020 
cancelada por causa da pande-
mia do coronavírus (Covid-19). 
O evento seria realizado entre 
os meses de abril e junho, que 
coincide com o período apon-
tado como de pico da conta-
minação da doença no Brasil 
(abril e maio). Com o intuito de 
fomentar o turismo e a cultura 
no Brejo paraibano, a rota tem 
apoio do Sebrae Paraíba e do 
Governo do Estado.

A decisão foi tomada na 
tarde da última terça-feira (17) 
durante reunião realizada no 
município de Belém, um dos 
integrantes da rota. Participa-
ram do encontro o presidente 
do Fórum de Turismo do Brejo, 
Sergerson Silvestre, e os prefei-
tos Renata Christinne (Belém), 
Maria Rodrigues (Alagoinha), 
Joyce Renally (Duas Estradas), 
Fabiano Pedro (Lagoa de Den-
tro), Adailma Fernandes (Serra 
da Raiz), Gilene Cândido (Bor-

borema), João Idalino (Dona 
Inês), Denílson Freitas (Pirpiri-
tuba) e Mônica Cristina (Pilõe-
zinhos).

A gerente da agência do 
Sebrae Paraíba em Guarabira, 
Jacy Viana, reforçou a impor-
tância de todos seguirem os 
protocolos para prevenção à 
contaminação do coronavírus 
e, assim, o retorno às ativida-
des normais ser o mais breve 
possível. “Somos solidários à 
diretoria do Fórum de Turis-
mo, aos prefeitos que sediam 
a Rota, aos parceiros e aos em-
presários pelo cancelamento 
do evento. Sabemos o quão 
importante é a realização da 
iniciativa para a valorização 
da cultura, da gastronomia, do 
artesanato, de toda vivência 
para cada município e, princi-
palmente, para o fortalecimen-
to da economia local. Contudo, 
diante dos acontecimentos, 
atendendo ao chamamento 
das autoridades de saúde e 
objetivando o bem estar da 
população, a decisão do cance-
lamento foi necessária e perti-
nente”, destacou.

Edição 2020 da Rota Cultural 
Raízes do Brejo é cancelada 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Durante o período, apenas serão aceitas as perícias médicas, avaliações e pareceres sociais dos benefícios previdenciários e assistenciais

Foto: Agência Brasil

Proteção de segurados

INSS restringe o atendimento nas 
agências por 15 dias em todo o país

O Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social 
(INSS) suspendeu atendi-
mento nas agências pelo 
período de 15 dias. Por-
taria nº 375 com a deter-
minação, assinada anteon-
tem (17), está na edição de 
ontem do Diário Oficial da 
União.

Segundo a portaria, 
serão interrompidos os 
atendimentos não progra-
mados nas unidades do 

INSS. Durante o período, 
apenas serão aceitas as 
perícias médicas previ-
denciárias, avaliações e 
pareceres sociais dos be-
nefícios previdenciários e 
assistenciais.

O instituto também 
vai continuar cumprindo 
“exigências de requeri-
mentos de benefícios pre-
videnciários e assisten-
ciais.” Outros serviços do 
INSS deverão ser reagen-
dados posteriormente.

As medidas visam a 

proteção de segurados e 
a prevenção ao contágio 
pelo novo coronavírus.

Para evitar aglomera-
ções na sala de espera da 
unidade, a portaria tam-
bém restringiu o acesso 
livre aos postos de aten-
dimento do INSS. A norma 
assinada pelo presidente 
do instituto, Leonardo 
José Rolim Guimarães, de-
termina que o acesso ao 
atendimento dos servi-
ços mantidos será limita-
do apenas aos segurados 

agendados a cada interva-
lo de 20 minutos.

Em nota, o INSS infor-
ma que “os segurados não 
precisam se deslocar até 
uma agência para ter aces-
so aos serviços ou pedir um 
benefício. Basta acessar o 
site Meu INSS ou ligar para 
a Central 135, que funciona 
de segunda a sábado de 7h 
às 22 horas. O segurado só 
deve buscar atendimento 
presencial se for imprescin-
dível, como, por exemplo, 
em caso de perícia médica.”

O Banco de Leite Huma-
no Anita Cabral, da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), ape-
lou ontem para que as mães 
continuem fazendo a doação 
de leite e não haja redução na 
coleta, uma vez que há mui-
tos bebês premaneonatal das 
maternidades, necessitando 
do leite doado. O Banco de 
Leite esclareceu que, apesar 
da pandemia do coronavírus, 
o serviço de coleta continua 
funcionando normalmente, 
com reforço nos cuidados de 
segurança e higiene, já adota-
dos habitualmente.

A diretora do Banco de 
Leite, Thaíse Ribeiro, sugere 
às mulheres que queiram fa-
zer a coleta em casa – já que 

há determinação de isola-
mento domiciliar, por conta 
da Covid-19 – para entrar em 
contato com o serviço, solici-
tando a coleta domiciliar que 
continua funcionando, to-
mando todas as medidas de 
biossegurança e obedecendo 
as recomendações referen-
tes à pandemia.

“Seguindo recomen-
dação da Rede Nacional de 
Bancos de Leite, continuamos 
oferecendo o serviço, com re-
forço de todas as medidas de 
biossegurança, a exemplo de 
uso de máscaras, luvas, e to-
dos os equipamentos neces-
sários ”, disse. Para solicitar a 
coleta domiciliar o telefone é 
3612-2831.

Banco de Leite pede a  
continuação de doações

Da Agência Brasil

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) alertou ontem que 
a Covid-19, doença causada pelo 
novo coronavírus, não atinge so-
mente idosos. Medidas de preven-
ção e tratamento devem ser em-
pregadas por governos e pessoas 
também no caso de adultos sau-
dáveis e até mesmo de crianças.

A entidade reiterou que a 
maior taxa de mortalidade vem 
ocorrendo entre a faixa acima dos 
60 anos, mas esse fato não pode 
justificar uma tranquilidade e um 
descuido no restante da popula-
ção. As providências, acrescenta-
ram os representantes da orga-
nização, devem ser tomadas por 
todas as pessoas.

“Nos dados, o número de ca-
sos com crianças é mais baixo do 
que em adultos. Elas podem de-
senvolver doenças, mas a maioria 

está infectada com doenças mais 
leves. Mas sabemos que crianças 
são suscetíveis. Na China, várias 
evoluíram para estados mais gra-
ves. E há o registro de uma morte 
na China”, declarou a chefe da área 
de doenças da OMS, Maria Van 
Kerkhove.

“Não é uma doença somente 
dos idosos. Pessoas mais jovens 
experimentam doença menos se-
vera, mas temos que observar to-
dos, até os casos mais leves. Todo 
caso suspeito deve ser testado. 
Se mostrar sintomas deve ser 
testado”, acrescentou o diretor 
executivo da OMS, Michael Ryan. 
Na Coreia do Sul, exemplificou, 
apenas 20% das mortes tiveram 
como vítimas pessoas idosas.

A ampliação dos testes tem 
sido um desafio para governos. 
Mas para o diretor executivo, a 
aplicação insuficiente de testes 
está mais relacionada às estra-
tégias dos governos do que à 

ausência de kits e insumos por 
parte dos laboratórios. “Se você 
vai testar cada caso suspeito os 
países vão ter a capacidade”, 
afirmou.

A chefe da área técnica da 
OMS ressaltou que países devem 
procurar como ampliar a oferta 
de testes. “Países precisam usar 
os fundamentos, mas pensar em 
formas inovadoras de encontrar 
as pessoas e enfrentar a dissemi-
nação. Já há casos, por exemplo, de 
exames em drive thru [termo utili-
zado para coleta direta no carro de 
alimentos em lanchonetes]”, disse 
Maria Van Kerkhove.

Casos
A última atualização da OMS, 

de hoje, contabilizou 193.475 
casos confirmados, com 7.864 
mortes. Desde o início da pan-
demia, 164 países registraram 
casos. A China mantém-se com o 
maior número de casos (81.151), 

seguida de Itália (31.506), Irã 
(16.169), Espanha (11.178) e Co-
reia do Sul (8.413).

Suprimentos
Outra preocupação dos inte-

grantes da direção da OMS diz res-
peito aos suprimentos de saúde. A 
organização informou que dialoga 
com os governos para assegurar o 
acesso a equipamentos e insumos 
no mercado. A entidade pede ain-
da que as autoridades garantam a 
oferta desses produtos aos profis-
sionais da área.

Os diretores da OMS alertam 
para o uso indevido desses mate-
riais - como a utilização de más-
caras por pessoas que não apre-
sentam sintomas. “Cada indivíduo 
precisa saber seu papel para que 
suprimentos sejam utilizados da 
melhor forma possível. Uma ques-
tão fundamental é o uso racional 
de máscaras. Se você não está 
doente, não deveria estar usan-

do uma máscara. Isso impacta os 
suprimentos globais”, ponderou a 
chefe da área de doenças da OMS, 
Maria Van Kerkhove.

Preconceito
O diretor geral da OMS, Tedros 

Ghebreyesus, ressaltou que o mo-
mento é de solidariedade e união 
para combate ao vírus. O diretor 
executivo da entidade, Michael 
Ryan, condenou um tratamento 
discriminatório ou de atribuição 
de responsabilidade à China pela 
pandemia. Hoje, o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
insistiu em tratar o novo coronaví-
rus por “vírus chinês”.

“Devemos evitar tratar como 
´vírus chinês´. Esse é um tempo 
de solidariedade, de fatos. Não 
tem culpa nisso. Tudo o que pre-
cisamos agora é identificar o que 
precisamos fazer, avançar com ve-
locidade e evitar indicação de as-
sociação étnica”, assinalou.

OMS alerta: Covid-19 não atinge apenas idosos
Jonas Valente 
Repórter Agência Brasi



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de março de 2020

Ministério mudou o cronograma para que estudantes não sejam prejudicados por conta da pandemia do novo coronavírus

Como medida para 
minimizar os prejuízos da 
pandemia do coronavírus, 
o Ministério da Educação 
(MEC) prorrogou por tem-
po indeterminado o período 
das listas de espera do Pro-
grama Universidade para 
Todos (ProUni) e do Fundo 
de Financiamento Estudan-
til (Fies). As mudanças fo-
ram publicadas na edição de 
ontem, do Diário Oficial da 
União (DOU).

“Para não permitir que 
qualquer estudante seja pre-
judicado, dado que muitas 
instituições de ensino estão 
fechadas, o MEC prorrogou 
os prazos da lista de espera 
do Prouni e do Fies”, expli-
cou o coordenador-geral de 
Programas de Ensino Supe-
rior do MEC, Thiago Leitão.

ProUni
A lista de espera é mais 

uma oportunidade para 
candidatos que não foram 
pré-selecionados na pri-
meira e segunda chamadas 
conseguirem uma bolsa 
pelo programa. Os estudan-
tes são classificados por 
curso e turno, seguindo as 
notas obtidas no Exame 

Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2019.

O ProUni é o programa 
que oferece bolsas inte-
grais e parciais em institui-
ções particulares de edu-
cação superior. A oferta de 
252.534 bolsas neste ano é 
recorde para um primeiro 
semestre. O sistema regis-
trou mais de 1,5 milhão de 
inscrições.

De acordo com o edital 
publicado ontem, “os estu-
dantes que manifestaram 
interesse em participar da 
lista de espera não têm pra-
zo final para entregar a do-
cumentação na instituição. 
Haverá tempo para que eles 
entreguem a documentação 
assim que as atividades aca-
dêmicas retornarem à nor-
malidade”, informou Leitão.

Fies
Também foi publica-

do ontem edital que pror-
roga a convocação da lista 
de espera por tempo inde-
terminado. “Com isso, os 
estudantes terão prorroga-
dos os prazos de cada eta-
pa para a concretização do 
financiamento”, afirmou o 
coordenador-geral.

Prouni e Fies: MEC prorroga 
período das listas de espera

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Pessoas em situação de rua

Grupo de Trabalho da DPU 
quer preservação de direitos

O Grupo de Traba-
lho (GT) em Prol das Pes-
soas em Situação de Rua 
(GT Rua), da Defensoria 
Pública da União (DPU), 
recomendou a estados e 
municípios medidas para 
preservar os direitos des-
sa população diante da 
pandemia da Covid-19.

A garantia de funciona-
mento dos equipamentos e 
serviços, que atendam à po-
pulação em situação de rua, 
é uma das recomendações, 
além da disponibilização de 
álcool em gel, máscaras fa-
ciais de proteção descartá-
veis e material informativo 
sobre a doença.

Todo esse material, 
segundo a DPU, deve es-
tar disponível nos equi-
pamentos e serviços que 
atendam a essas pessoas. 
Deve haver também a des-
tinação de espaço espe-
cífico, nesses locais, para 
as pessoas que se enqua-
dram em grupo de risco da 
Covid-19, como os idosos, 
as gestantes e as pessoas 
com doenças crônicas.

Uma outra sugestão 
da DPU é que os espaços 
públicos educacionais e 
esportivos com a utilização 
suspensa em consequência 
da pandemia tenham equi-

pamentos de higiene como 
vestiários e banheiros, usa-
dos para acomodar pes-
soas em situação de rua, 
e que não aconteça uma 
política indiscriminada de 
internação compulsória 
dessa população.

O documento com as 
recomendações da DPU in-
dica que, na situação atual 
da evolução do coronaví-
rus no Brasil, é impres-
cindível que a higiene seja 
uma prioridade individual 
e coletiva.

“Surge, então, uma 
necessidade ainda maior 
de que se assegure aos 
cidadãos em situação de 
rua o necessário para que 
possam proceder sua hi-
gienização e ter seu direito 
à saúde garantido”, disse o 
órgão nas sugestões, lem-
brando, que estas também 
são recomendações do Mi-
nistério da Saúde.

Rio de Janeiro
Na cidade do Rio de 

Janeiro, a prefeitura vai dis-
tribuir kits de higiene à po-
pulação em situação de rua. 
A secretária municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos, Tia Ju, informou 
que a pasta está fazendo 
o levantamento de preços 

para a compra dos kits.
“Estamos cotando para 

adquirir kits de higiene a 
serem distribuídos para 
esta população e trabalhar 
incisivamente com a cons-
cientização do acolhimen-
to, porque quando a gente 
acolhe ela com certeza fica-
rá menos vulnerável do que 
está nas ruas. Estamos já na 
fase de cotação desses kits”, 
disse.

Outra decisão da se-
cretaria é instalar chuvei-
ros e pias em alguns locais 
da cidade para que a popu-
lação em situação de rua 
possa fazer a higiene.

A secretária contou 
que está em entendimen-
tos com o Ministério Públi-
co, Santa Casa e a Igreja Ca-
tólica para definir os locais 
e a cessão de espaços.

“A Santa Casa, o Mi-
nistério Público e Igreja 
Católica vão ceder espa-
ços para a gente implantar 
chuveiros e pias, no cen-
tro da cidade e em outras 
áreas, para que as pessoas 
possam fazer uso desses 
kits de higiene que estare-
mos distribuindo. Então, as 
ações serão intensificadas 
também para essa popula-
ção que sabemos precisa 
muito”, afirmou.

Laboratório no 
combate à violência

Nupemec suspende 
audiências na PB

Aéreas registram 
queda de 50% 

O Laboratório Maurílio 
de Almeida virou parceiro 
da “Empresa Amiga da 
Mulher’’, projeto que foi 
aprovado o ano passado, 
pela Assembleia Legislativa 
da Paraíba, que assume o 
compromisso no combate à 
violência contra as Mulheres 
do Brasil. O aplicativo “SOS 
Mulher Brasil’’ e o Labora-
tório se unem na formação 
de uma Rede Nacional de 
Proteção a Mulher, com os 
mecanismos de Educação e 
Denúncia. O selo é válido 
até 2021 e neste contexto, 
segundo o médico Fábio 
Rocha, o Laboratório assu-
me o compromisso nacio-
nal no que diz respeito ao 
combate à violência contra 
a mulher, implementando 
na empresa.

O Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos do 
TJPB, por determinação do 
Ato Normativo Conjunto 
firmado pelo TJPB; OAB; 
MP/PB e DPE/PB, cance-
lou todas as audiências 
que estavam designadas 
pelos Centros Judiciários 
de Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejuscs) do Es-
tado. O Nupemec decidiu, 
ainda, que os conciliadores 
e mediadores estão dis-
pensados até ulterior deli-
beração. O Ato foi assinado 
e publicado no Diário da 
Justiça eletrônico (DJe), es-
tabelecendo medidas tem-
porárias de prevenção ao 
contágio pelo novo Corona-
vírus (Covid-19) naquelas 
instituições, e criando, ain-
da, o comitê interinstitucio-
nal de acompanhamento e 
combate à doença.

A Associação Brasilei-
ra das Empresas Aéreas 
(Abear) disse ontem, que 
as suas associadas já re-
gistram, em média, queda 
de 50% na demanda por 
voos domésticos e redu-
ção de 85% nas viagens 
internacionais na segunda 
quinzena de março, ante o 
mesmo período de 2019, 
por causa da pandemia 
do novo coronavírus. As 
companhias Gol e La-
tam, que fazem parte da 
Abear, comunicaram nos 
últimos dias reduções de 
capacidade e suspensão 
de vários voos para en-
frentar o que a associação 
classificou como “a maior 
crise da história da avia-
ção comercial”. A Azul, 
que não faz parte da 
Abear, também anunciou 
medidas para responder 
aos efeitos da pandemia.

Curtas

Serviços que atendam à população em situação de rua 
deve disponibilizar álcool em gel, máscaras faciais de 
proteção e material informativo sobre a doença

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Rede Justiça Criminal, 
que reúne nove instituições, 
como Conectas e Instituto 
Sou da Paz, fez um apelo para 
que os governantes adotem 
medidas para evitar a trans-
missão do novo coronavírus 
dentro de presídios e unida-
des socioeducativas.

“Em espaços superlo-
tados, sem acesso à higiene 
pessoal e ambiental, a popu-
lação prisional e adolescen-
tes em medida de restrição 
de liberdade não têm aten-
dimento à saúde adequado 
e notoriamente apresentam 
quadros graves, sendo gru-

pos de alto risco na escalada 
do coronavírus no Brasil”, 
informou em nota divulgada 
anteontem (17).

A organização também 
destaca que o Brasil possui, 
atualmente, a terceira maior 
população carcerária do 
mundo, com mais de 758 mil 
pessoas, e que muitas delas 
apresentam quadros de tu-
berculose, pneumonia, dia-
betes, hipertensão e outras 
doenças preexistentes, como 
câncer, HIV e patologias car-
díacas e respiratórias. Tais 
condições de saúde inserem-
nas no chamado grupo de 
risco do novo coronavírus. 

Também integrante da 
Rede Justiça Criminal, o Insti-

tuto de Defesa do Direito de 
Defesa (IDDD) entrou com 
liminar no Supremo Tribunal 
Federal (STF) solicitando a 
concessão de liberdade con-
dicional a detentos com mais 
de 60 anos de idade e regi-
me domiciliar a presos que 
compõem o grupo de risco. 
O pedido contempla, ainda, 
gestantes, lactantes e acusa-
dos de crimes não violentos.

A Rede Justiça Criminal 
encerra o comunicado infor-
mando que o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) emitiu 
ontem recomendações aos 
tribunais, que visam a redu-
ção do fluxo de ingresso no 
sistema prisional e socioedu-
cativo. 

Organização pede redução 
de população carcerária
Letycia Bond
Agência Brasil

Foi resgatado na noite 
de ontem, o último corpo 
que estava desaparecido 
por causa das chuvas que 
atingiram a Baixada San-
tista no início do mês. As 
equipes atuavam na região 
do Morro do João Guarda, 
no Guarujá.

As ações foram con-
centradas nos morros do 
João Guarda, do Engenho e 
do Macaco, em Guarujá; no 
Parque Prainha e na Vila 
Valença, em São Vicente; e 
nos morros da Fontana, Pe-
nha e do Tetéu, em Santos. 
Ao todo morreram 45 pes-

soas, sendo 34 no Guarujá, 
oito em Santos e três em 
São Vicente.

“Os trabalhos de res-
gate, salvamentos e identi-
ficação das vítimas tiveram 
início logo após o inciden-
te, por meio de uma ação 
integrada entre diferentes 
órgãos do governo, dentre 
eles o Corpo de Bombeiros, 
a Polícia Militar, com o Co-
mando de Aviação da PM, o 
Canil, Policiamento Ambien-
tal, CPI-6, Polícia Civil e Téc-
nico Científica. Mais de 2 mil 
profissionais de diferentes 
áreas e órgãos foram em-
penhados nessa operação”, 
disse a Secretaria de Segu-
rança Pública de São Paulo.

Último corpo resgatado 
na Baixada Santista 

Flávia Albuquerque 
Agência Brasil

Complementar dados
Os estudantes pré-selecionados na lista 

de espera do Fies devem complementar seus 
dados na página do programa na internet. Os 
candidatos precisam informar dados bancários, 
do fiador e do seguro para pagamento da dí-
vida em caso de morte.

As informações prestadas no portal devem 
ser validadas junto à Comissão Permanente 
de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da 
instituição de ensino na qual o candidato fará o 
curso. Podem ser solicitados mais documentos 
ou, em caso de tudo estar correto, o candida-
to recebe o Documento de Regularidade de 
Inscrição (DRI), que serve para formalizar a 
contratação do financiamento.

Assim que o DRI for emitido, o candida-
to tem de ir à agência da Caixa Econômica 
Federal escolhida na hora da inscrição para 
formalização do contrato de financiamento.

Para que nenhum estudante seja prejudi-
cado por eventual fechamento da instituição 
de ensino, ou da agência bancária, o período 
dessas etapas será prorrogado por tempo in-
determinado.
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Empresa também afirmou que o diesel, a partir de hoje, também estará 7,5% mais barato nas refinarias

A Petrobras informou 
que a partir desta quinta-
feira, vai reduzir preço da 
gasolina em 12%, depois de 
ter anunciado, na semana 
passada, queda de 9,5% para 
o combustível. O preço do 
diesel terá queda de 7,5%, 
acima da redução de 6,5% 
ocorrida na semana passada.

Os preços dos combus-
tíveis da Petrobras seguem 
a política da empresa de re-
passar para o mercado a pa-
ridade com o preço interna-
cional.

Desde o último final de 
semana, o petróleo acelerou 
o processo de perda de valor, 
agravado na terça pela fala 
do presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, de 
prováveis medidas adicio-
nais para conter o corona-
vírus, como a proibição de 
voos vindos do México e Ca-
nadá, depois de já ter fecha-
do outras fronteiras.

A notícia afeta ainda 
mais o fluxo de transporte no 
mundo, já bastante restrito 
por causa da pandemia. A ga-
solina, junto com o diesel e o 
QAV (querosene de aviação) 
são responsáveis por 60% do 
consumo global de petróleo.

A Petrobras informou 
ainda que vai reduzir o preço 
do diesel marítimo em 7,7% 
e das térmicas em 7,6%, para 
o diesel S500, e em 7,8% 
para as unidades que utili-
zam S10.

De acordo com o analis-
ta Thadeu Siva, da INTL FCS-
tone, o preço da gasolina caiu 
R$ 0,1820 e o diesel automo-
tivo R$ 0,1330 nas refinarias.

“Estamos calculando o 
valor exato da paridade ago-
ra, mas a janela de importa-
ção segue aberta”, disse Silva 
ao Broadcast, sistema de no-
tícias em tempo real do Gru-
po Estado. “A redução segue 
a estratégia de suavizar os 
movimentos do mercado in-
ternacional, repassando aos 
poucos a queda, o que pre-
serva a margem e evita no-
vos reajustes no caso de uma 
retomada”, explicou.

No início da semana, 
o analista da Ativa Investi-
mentos, Ilan Arbetman, já 
havia previsto que, quando 
o petróleo ultrapassasse a 
barreira dos US$ 30 o bar-
ril, como ocorreu na terça, 
a estatal teria que anunciar 
uma nova queda de preços 
dos combustíveis, o que seria 
coerente com a sua política 
de preços baseada na parida-
de internacional. 

Denise Luna
Agência Estadão

Petrobras anuncia redução de 
preço da gasolina em 12%

Editoração: Lênin BrazEdição: Marcos Pereira

Segundo a CNI, o tamanho da empresa refletiu diretamente a queda no índice de confiança. Quanto maior o porte, maior foi o recuo

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

No país

Confiança do empresário da indústria 
tem queda de 4,4 pontos em março

A confiança do em-
presário industrial caiu 
4,4 pontos em março, na 
comparação com fevereiro, 
baixando para 60,3 pontos. 
É a segunda queda mensal 
apontada pelo Índice de 
Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI), calcula-
do pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). 
Mesmo assim o indicador 
permanece acima da média 
histórica de 53,8 pontos.

A coleta de dados 
ocorreu entre 2 e 11 de 
março com a participa-
ção de 2.420 empresas 
em todo o Brasil. O índice 
varia de 0 a 100 e valores 
acima de 50 pontos são 
considerados positivos.

Desde janeiro de 
2010, quando o ICEI pas-
sou a ser medido mensal-
mente, o índice só havia 
recuado mais de quatro 
pontos entre um mês e 

outro em três momentos 
críticos para a economia 
brasileira. Ocorreu pela 
primeira vez em julho de 
2013, após as manifesta-
ções populares daquele 
ano, em fevereiro de 2015, 
no início da crise econômi-
ca, e em junho de 2018 foi 
pressionado pela paralisa-
ção dos caminhoneiros.

“É importante obser-
var que o índice permane-
ce distante da linha divi-
sória dos 50 pontos, o que 
ainda mostra a confiança 
dos empresários. Essa que-
da de 4,4 pontos foi muito 
elevada e, historicamente, 
só vimos essas grandes va-
riações em épocas de crise. 
Por isso, diante do quadro 
atual, não é uma surpresa”, 
diz o diretor de Desenvol-
vimento Industrial da CNI, 
Carlos Abijaodi.

Para Abijaodi, é ur-
gente que o Governo Fede-
ral e o Congresso Nacional 
atuem em conjunto para 

implementar as medidas 
emergenciais e as refor-
mas necessárias para que 
os efeitos da pandemia da 
Covid-19 no desenvolvi-
mento econômico e social 
do país sejam reduzidos e 
que o Brasil volte a crescer.

Índices
Os dois índices que 

compõem o ICEI são: Con-
dições Atuais e Expectati-
vas. Os dois são calculados 
a partir da avaliação que o 
empresário tem em relação 
à empresa e à economia. O 
índice de Condições Atuais 
ficou em 54,3 pontos, en-
quanto o de Expectativas 
ficou em 63,3 pontos.

“A confiança se reduziu 
em março tanto pela piora 
na avaliação das condições 
atuais como pela queda no 
otimismo futuro. Destaca-
se que a avaliação da eco-
nomia brasileira, tanto pre-
sente quanto futura, piorou 
mais intensamente que a 

avaliação relativa à própria 
empresa”, diz o economista 
da CNI, Marcelo Azevedo.

Regiões
O índice de confian-

ça recuou 5,2 pontos no 
Norte e 5,1 pontos no Sul. 
A menor queda ocorreu 
no Centro-Oeste, onde o 
ICEI caiu 3,8 pontos. O 
Sul registrou 61,7 pontos, 
Centro-Oeste marcou 61,6 
pontos, Norte obteve 59,6 
pontos, Nordeste apontou 
59,6 pontos e Sudeste fi-
cou com 59,3 pontos.

Porte das empresas
Segundo a CNI, o ta-

manho da empresa refletiu 
diretamente a queda no ín-
dice de confiança. Quanto 
maior o porte, maior foi o 
recuo. A diferença dos índi-
ces entre grandes e peque-
nas empresas, que era de 
três pontos em dezembro 
de 2019 e janeiro de 2020, 
está em 0,5 ponto.

Da Agência Brasil 

O Banco do Nordeste 
anunciou ontem a possi-
bilidade de prorrogação 
de empréstimos e finan-
ciamentos por até seis 
meses, contratados com 
empreendimentos impac-
tados pela crise econômica 
gerada pela pandemia do 
novo coronavírus. A medi-
da emergencial tem como 
foco principal as micro e 
pequenas empresas. Será 
possível também prorro-
gar dívidas de outros por-
tes de empreendimentos, 
atestada a necessidade 
financeira da empresa em 
função da situação econô-
mica mundial, a exemplo 
do que vem se verificando 
com o setor de turismo.

Para as empresas 
que necessitam de novos 
recursos, o BNB oferece 
crédito para capital de 
giro, com recursos inter-
nos, com até seis meses 
de carência para o início 
do pagamento das novas 
operações. Para o crédito 
pessoal, a carência será de 
60 dias.

Com recursos do 
Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nor-
deste (FNE), o capital de 
giro pode ser financiado 
com três meses de carên-
cia e amortizações pro-
porcionais ao fluxo de 
faturamento da empresa, 
ou seja, respeitando a sa-
zonalidade das receitas 
do mutuário. As novas 
medidas são válidas até 
setembro de 2020.

Entre abril e setem-
bro do ano passado, o Ban-

co do Nordeste aplicou R$ 
1 bilhão na modalidade de 
crédito para capital de giro 
com micro e pequenas em-
presas, em toda a região 
Nordeste e norte de Minas 
Gerais e do Espírito Santo. 
Com as novas medidas, a 
expectativa é aplicar, no 
mesmo período, em torno 
de R$ 1,5 bilhão.

No intuito de simpli-
ficar o acesso ao crédito, 
especialmente para clien-
tes não rurais, o Banco 
também está elevando de 
R$ 50 mil para R$ 100 mil 
o valor das contratações 
sem a obrigatoriedade de 
vinculação de garantias 
reais, podendo ser somen-
te garantias  fidejussórias. 
Paralelamente, reduziu o 
pacote de tarifas para as 
operações de crédito, com 
a aplicação de tetos dife-
renciados de acordo com 
o porte dos clientes, de 
modo a adequar e com-
patibilizar os valores ao 
faturamento, em especial 
dos micro e pequenos em-
preendedores.

Microcrédito
Para os microem-

preendedores urbanos, o 
Banco do Nordeste ado-
ta novas medidas em re-
lação aos processos de 
contratação e ao volume 
de recursos a ser libera-
do. O prazo médio das 
operações será ampliado, 
passando de cinco para 
sete meses, e antecipadas 
as renovações  das opera-
ções a vencer entre abril e 
junho de 2020.

A produção agrícola do 
Brasil seguirá normalmen-
te em meio às medidas de 
combate ao coronavírus, 
disseram ontem entidades 
do setor e a ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina.

Segundo a Confede-
ração da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA), as 
medidas aplicadas por go-
vernos no combate à doen-
ça - como isolamento social 
- não podem ser absolutas, 
e a cadeia de produção e 
comercialização de alimen-
tos deve permanecer sem 
alterações, assim como os 
serviços de saúde, uma vez 
que a demanda não será re-
duzida pela crise.

“Do contrário, se fal-
tarem alimentos ou se 
houver irregularidades no 
abastecimento, a saúde 
das pessoas será afetada e 
a própria harmonia social, 
que tanto precisamos nes-
sa hora, será atingida”, dis-
se a CNA em comunicado.

No mesmo tom, a As-
sociação Brasileira dos 
Produtores de Soja (Apro-
soja). também garantiu 
que as atividades no cam-
po seguirão normalmente, 
acrescentando ver deman-
da aquecida por alimen-
tos. “Os brasileiros podem 
ficar tranquilos que vamos 
fazer a nossa parte para 
manter a economia aque-
cida”, disse em nota o pre-
sidente da Aprosoja, Bar-
tolomeu Braz Pereira.

O Banco Central (BC), 
anunciou ontem que passa-
rá a comprar títulos sobera-
nos do Brasil denominados 
em dólar (global bonds), 
das instituições financeiras 
nacionais. A operação é com 
compromisso de revenda 
(repo). Essa é a primeira 
vez desde 2008, época da 
crise financeira internacio-
nal, que o BC faz esse tipo 
de operação.

A operação injeta re-
cursos no mercado (liqui-
dez), no atual momento de 
crise gerado pela pandemia 
da Covid-19. O estoque des-
ses títulos em poder das 
instituições financeiras é de 
US$ 31 bilhões.

Em nota, o BC informou 
que os títulos serão compra-
dos com desconto de 10% em 
relação aos preços de merca-
do. “A medida entra em vigor 
nesta data (ontem), e visa a 
garantir o bom funcionamen-
to dos mercados”, diz o BC.

Tesouro Nacional
O Tesouro Nacional tam-

bém divulgou nota para in-
formar que, em coordenação 
com o Banco Central, conti-
nuará realizando o programa 
de leilões de compra e ven-
da de títulos públicos, entre 
amanhã e o dia 25 deste mês.

“O objetivo da atuação é 
permanecer fornecendo su-
porte ao mercado de títulos 
públicos, garantindo bom 
funcionamento desse e de 
outros mercados correlatos.”

Banco do Nordeste pode 
prorrogar financiamento 

Agricultores garantem  
produção de alimentos

BC vai comprar títulos de 
instituições financeiras

Gabriel Araujo 
Da Reuters

Kelly Oliveira  
Da Agência Brasil



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2020 -  UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica para conheci-

mento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou 
a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e Decreto nº 5.450/2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do Site: http://www.comprasgovernamentais.
gov.br, no dia  01/04/2020, às 9h (nove horas):

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FLORES EM ARRANJOS E COROAS, destinado à Secretaria de 
Estado do Governo - SEG, conforme anexo I do Edital

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central de Compras, no 
endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

Cadastro CGE Nº 20-00209-0
João Pessoa, 18 de março de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2020

REGISTRO Nº 20-00217-3
OBJETO: REFORMA DA CADEIA PÚBLICA PADRÃO DA COMARCA DE REMÍGIO - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua 

Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 14 de abril de 2020 às 14h00hrs. 

João Pessoa, 18 de março de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2020

REGISTRO Nº 20-00213-0
OBJETO: MANUTENÇÃO DAS GUARITAS DA UNIDADE PRISIONAL SILVIO PORTO, JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua 

Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 14 de abril de 2020 às 10h30hrs. 

João Pessoa, 18 de março de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2020

REGISTRO Nº 20-00214-8
OBJETO: ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE MARI - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua 

Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 14 de abril de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 18 de março de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de março de 2020       20
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de pavimentação em paralelepípedos em ruas do Município de Solânea/PB. LICITANTE VENCE-
DOR E RESPECTIVO VALOR: E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI – R$ 139.747,32. 
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 Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 13 de Março de 2020
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
de construção de Praça na cidade de Solânea/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e res-
pectivo valor total da contratação: NCE CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO EIRELI - Valor: 
R$ 176.328,95. 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 Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacaosola-
nea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 18 de Março de 2020
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 RESULTADO FASE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra de 
conclusão da Pavimentação em Paralelepípedo das Ruas: João Marcelino Pereira e Arlindo Alcides 
Dantas - Solânea/PB. Recursos: CR: 1025094-25/2015MCIDADES. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO 
ME - Valor: R$ 48.329,51. 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 Pernambuco, S/N - Centro - Solâ-
nea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 18 de Março de 2020
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa do 
ramo da construção civil destinada a execução da obra de recapeamento asfáltico no Município 
de Solânea/PB. Recursos: CR: 885278/2019MDR. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 16 de Março de 2020
MARA JOSÉ DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N° 00119/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: EDIFICAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ N° 

21.240.497/0001-95.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias o Contrato Original, com 

vigência a partir de 13 de março de 2020 a 08 de novembro de 2020, baseando-se na Cláusula 
Segunda - Do Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CONVÊNIO FUNASA N° 01214/2017 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.1048.1006 - Melhorias Sanitárias Domiciliares
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1211 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1220 - Obras e 

Instalações.
FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, (13/03/2020 a 08/11/2020).
DATA DO TERMO ADITIVO: 13 de março de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado e diário de frutas, verduras, frios 
e carnes “in natura” para atender as Escolas Municipais, Programas Sociais, Creche, Manutenção de 
serviços e fortalecimento de vínculos, Unidades Mista de Saúde e demais Programas e Secretarias 
deste município de Santa Luzia-PB.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 01/04/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

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

Santa Luzia/PB, 18 de março de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020 

OBJETO: Contratação de uma solução de tecnologia da informação (TI) integrada para gestão 
de saúde pública - básica/primária, vigilância em saúde e prontuário eletrônico, incluindo as licenças 
de uso do software, os serviços de treinamento, implantação, manutenção e suporte técnico in loco, 
assim como a preparação dos dispositivos móveis necessários para permitir o processamento da 
coleta de dados e disponibilização dos equipamentos de informática necessários para atender as 
necessidades das 06 (seis) UBS do Município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 01/04/2020 – HORÁRIO: 10:30 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

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

Santa Luzia/PB, 18 de março de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento diário de produtos de panificação e 
derivados do leite para atender as necessidades das Secretarias do Município de Santa Luzia/PB, 
conforme especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REUNIÃO: 01/04/2020 – HORÁRIO: 13:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

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

Santa Luzia/PB, 18 de março de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Santa Rita - PB, 18 de março de 2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais,
R E S O L V E:
RATIFICAR e ADJUDICARa Chamada Públicanº 001/2020, que objetiva:Credenciamento e 

escolha de LEILOEIRO OFICIAL, para alienação de bens inservíveis (veículos, entre outros bens 
móveis inservíveis),com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

- CLEBER DA SILVA MELO
CPF: 395.387.454-34
Comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor de cada bem arrematado
Publique-se e cumpra-se.

EMERSON FERNANDES A. PANTA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 HOMOLOGAÇÃO DOS ITENS REMANESCENTES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente à negociação de preços dos itens remanescentes do Pregão Presencial 
Nº00020/2020, que objetiva: Execução dos serviços de Limpeza e medição de vazão e desobstrução 
de poços artesianos, manutenção, instalação, rebobinamento de bombas submersas e motores 
centrífugos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO 
TIAGO ROLIM PEREIRA 06841939492 - R$ 93.270,00. Convocamos o representante da referida 
empresa para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de publicação 
deste ato, assinar seu respectivo contrato.

São José de Piranhas - PB, 17 de Março de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2020, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
(na forma de drágeas e injetáveis), Medicamentos por Ordem Judicial e Materiais Médico-Hospitalar; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALVES DE SOUSA & SILVA 
COM. E SERV. DE LABORATÓRIO LTDA - R$ 334.929,50; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 
80.657,00; DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 
1.018.739,60; DROGAFONTE LTDA - R$ 503.342,00; JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 178.577,60; 
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 627.823,30; 
PHARMAPLUS LTDA - R$ 265.266,00. Convocamos os representantes das referidas empresas 
para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, assinarem 
seus respectivos contratos.

São José de Piranhas - PB, 18 de Março de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2020, que objetiva: Aquisição de 02 
(DOIS) veículos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RIO VALE 
AUTOMOTORES LTDA - R$ 184.600,00. Convocamos o representante da referida empresa para 
num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de publicação deste ato, assinar 
seu respectivo contrato.

São José de Piranhas - PB, 18 de Março de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO -  FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2019
A Comissão de licitação do município de São José de Espinharas informa a decisão de recurso 

da referida Tomada de Preços, que tem como OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades 

Tradicionais no Município de São José de Espinharas/PB, conforme o n.º CV FUNASA 01886/17 - con-
vênio 856047/2017/MSAÚDE e conforme as especificações constantes no projeto básico em anexo. 
Assim informa que foi reconhecido o recurso apresentado pela empresa CILVITEC CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº. 02.287.686/0001-79 para, no mérito julgar procedente o pedido da 
mesma, tornando-a vencedora do processo licitatório. Ainda informa que o recurso impetrado pela 
empresa  E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 17.560.794/0001-40, 
foi julgado improcedente. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL do Município de 
São José de Espinharas, Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br.

São José de Espinharas-PB, 16 de Março de 2020.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS 

 Presidente 

Estado da Paraíba
Município de São José do Bonfim 

Prefeitura Municipal
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
OBJETO: contratação de prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, 

abrangendo: as esferas administrativas e judiciais trabalhistas, além das ações ingressadas contra 
o Município em todas as suas instâncias, órgãos e Tribunais, competindo ao Contratado prestar 
os serviços jurídicos conforme o edital, para a Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB. 
LICITANTES HABILITADOS: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA; NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS; VILSON LACERDA BRASILEIRO. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes da proposta técnica será realizada no dia 
27/03/2020, às 15:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto ao Município de São José do Bonfim, na sala da comissão de licitação no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

São José do Bonfim - PB, 18 de Março de 2020.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 08:30 horas do dia 03 de Abril de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Gêneros 
Alimentícios Perecível de origem animal (Frango inteiro in natura), destinado a atender a merenda 
escolar da Secretaria de Educação do município de UIraúna/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 024/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35342113. E-mail: licitacao@uirauna.pb.gov.
br. Edital: http://www.uirauna.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Uiraúna - PB, 18 de Março de 2020
FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 481/2020, em João Pessoa, 05 de Março de 2020 - Prazo 
730 dias, para SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: ALAGOA GRANDE - UF: 
PB. Processo: 2020-005338/TEC/LO-0217.

 ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA CAPITAL
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL

Fórum Mário Moacir Porto, s/n – Centro – João Pessoa – PB – Fone: 3208-2479.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 30 DIAS

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE JOÃO PESSOA/PB. EDITAL DE
CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. ADra. Adriana Barreto Lossio de Souza,Juízade Direito 

da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, no uso de suas atribuições e de acordo com a lei FAZ 
SABER: que tramita perante este Juízo os autos da ação de: PROCEDIMENTO SUMÁRIO Processo 
0055693-98.2014.8.15.2001. Faz saber a todos os interessados, herdeiros, réus ausentes, incertos 
e desconhecidos, que por este Juízo tramita ação acima descrita, requerida por POLYBALAS DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, desta Comarca CITANDO AUTOMACAO E 
MANUTENCAO LTDA - EPP - CNPJ: 01.294.550/0001-23, residente em local incerto e não sabido. 
FINALIDADE: Para que no prazo de 15 dias ofereça contestação aos termos da ação acima indicada, 
ciente de que deixando escoar o prazo sem defesa, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados pelo autor. Para que não se alegue ignorância, éexpedido o presente edital, indo 
publicado na forma da lei art 257 cpc sera nomeado curador especial em caso de revelia. Cujo 
despacho foi o seguinte: “Vistos, etc. Cite-se o promovido através de edital com as observações 
do artigo 256 e ss.,CPC/15 com prazo de 30 (trinta) dias para contestar no prazo de 15 (quinze) 
dias. Cumpra-se. João Pessoa, 27de fevereirode 2020. Adriana Barreto Lossio de Souza, Juíza de 
Direito”. Para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital, indo 
publicado na forma da lei. Eu Fagner Vieira Alves, TécnicoJudiciário, o digitei e assino.

 Adriana Barreto Lossio de Souza
 Juízade Direito

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
Fórum Des. Mário Moacyr Porto

Av. João Machado,  s/n – Centro - João Pessoa – PB CEP: 58.013-520
 Fone: (83) 3208-2497

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
O Dr. KÉOPS DE VASCONCELOS AMARAL VIEIRA PIRES, MM. Juiz de Direito na 15ª Vara 

Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em  virtude  da  lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, 

perante este Juízo e Cartório da 15ª Vara Cível, se processam os termos de um INCIDENTE DE 
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, processo nº 0000267-96.2017.8.15.2001, 
Suscitada por EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 
CNPJ 08.050.237/0001-99, com sede na Rua Jovita Gomes Alves, 251, Bairro dos Ipês, João 
Pessoa - PB, em face de SILVANIA LIRA BRAGA RAMALHO, brasileira, CPF n. 052.524.174-40, 
residente e domiciliada na Rua Francisco Pereira de Souza, 80, Mangabeira, João Pessoa/PB e 
SIMONE LIRA BRAGA PEREIRA, brasileira, CPF 052.656.914-05, residente e domiciliada na Rua 
Gregório Bezerra, 131, Bairro Santa Cecília, Cajazeiras - PB. E, é o presente para CITAR as partes 
promovidas SILVANIA LIRA BRAGA RAMALHO e SIMONE LIRA BRAGA PEREIRA, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da ação e, querendo, contestá-la e 
requerer as provas cabíveis no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão quanto 
à matéria de fato, nos termos dos arts. 257, II do CPC. Ficando advertido de que, não sendo con-
testada a ação, no prazo legal, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pelo autor e 
será nomeado curador especial, nos termos do art. 257, IV, do Código de Processo Civil. E, para 
que chegue ao conhecimento do interessado e não possa, no futuro, alegar ignorância, expedi o 
presente e outros iguais que serão publicados e afixados na forma da lei. Dado e passado nesta 
Cidade de João Pessoa, Capital do estado da Paraíba, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2020.  
Eu, __________, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi.

KÉOPS DE VASCONCELOS AMARAL VIEIRA PIRES
Juiz de Direito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da UNIMED PARAÍBA – FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 
TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA 
os Delegados de suas Federadas, em número de 05 (cinco), a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a ter lugar na sede da Cooperativa, situada na Rua Carneiro da Cunha, 89, Torre, na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, no próximo dia 30 de março de 2020 (Segunda-feira), às 
08h00, em primeira convocação, com a presença de dois terços (2/3) das Federadas, em condições 
de votar; às 09h00,  em segunda convocação, metade e mais uma das Federadas; ou às 10h00, em 
terceira e última convocação, com qualquer número de federadas, para deliberarem sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA
1) Apreciação do Relatório de Atividades, Balanço Geral e Demonstrativo de Saldos e Perdas 

acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao Exer-
cício de 2019;

2) Destinação das sobras do exercício 2019;
3) Apresentação e apreciação do Plano de Trabalho de 2020;
4) Fixação da Remuneração da Diretoria Executiva e Cédula de Presença dos Membros dos 

Conselhos Executivo, Deliberativo e Fiscal;
5) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo quadriênio, e do Conselho 

Fiscal, para o exercício 2020.
João Pessoa, 19 de março de 2020.

DEMÓSTENES PAREDES CUNHA LIMA
Presidente

SUCONOR S/A
 C.N.P.J.  no 12.726.493/0001-20

ASSEMBLÉIAS-GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
 CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da Suconor S/A, para reunirem em Assembléias-Gerais 
Ordinária e Extraordinária, as quais serão realizadas cumulativamente, no dia 20 de abril de 2020, 
a partir das 09:00 horas, no escritório administrativo localizado na Rua Capitão José Rodrigues 
do Ó, nº 501 – Distrito Industrial de João Pessoa - PB. CEP 58.082-060, com finalidade de delibe-
rarem sobre as seguintes ordens do dia: I) Assembleia Geral Ordinária – a) Prestação de contas 
dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) Deliberar sobre o resultado do exercício; 
c) Fixar a remuneração dos administradores da sociedade; II) Assembleia Geral Extraordinária – a) 
Deliberar sobre o aumento do Capital Social Autorizado de R$ 44.000.000,00 (Quarenta e quatro 
milhões de reais) para R$ 84.000.000,00 (Oitenta e quatro milhões de reais), representado por 
Ações Ordinárias; Ações Preferenciais Classe “A”; Ações Preferenciais Classe “B” e Ações Prefe-
renciais Classe “C”; b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; c) Tratar de outros assuntos de 
interesse social. AVISOS AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram as disposições dos 
senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, 
com as alterações da Lei nº 10.303/2001 e 11.638/2007, relativos ao exercício social encerrado 
em 31.12.2019. João Pessoa - PB, 18 de abril de 2020. Ass. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas – 
Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 ASSEMBLEIAGERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

NIRE 25400005027
O presidente da TRANSTAXI – COOPERATIVA DE TÁXI ESPECIAL E COMUM DO AERO-

PORTO, inscrita no CNPJ nº 02.038.304/0001-73,no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto 
Social CONVOCA os associados, que nesta data somam-se  60 (sessenta), em pleno gozo de seus 
direitos sociais para participarem da ASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINÁRIA, a 
ser realizada nesta cidade Bayeux/PB, no dia 30/03/2020,tendo como local salão do Auditório, sito 
no Aeroporto Inter. Presidente Castro Pinto S/N Bayeux/PB,pelo motivo da Cooperativa não possuir 
local adequado para acolher todos os associados, em primeira convocação às 07h00min, com a 
presença 2/3(dois terços) dos associados, às 08h00min horas, em segunda convocação com a 
presença de metade mais um dos associados; ou ainda às 9h00min horas, com a presença de, no 
mínimo, 10 (dez) associados e  Assembleia GERAL ORDINÁRIA realizar-se-á no mesmo local e 
dia em primeira convocação às 10 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 
11 horas, em segunda convocação com a presença de metade mais um dos associados e às 12 
horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Pauta da AGE 
1. REFORMA PARCIAL DO ESTATUTO SOCIAL.
Pauta da AGO
1. Prestação de Contas do Exercício Social de 2018/2019; compreendendo o Relatórioda 

Gestão; Balanço Patrimonial; Demonstrações de Sobras ou Perdas e demais demonstrativos; e 
Parecer do Conselho Fiscal;

2. Destinação das Sobras;
3. Eleição para Conselho de Administração;
4. Eleição do Conselho Fiscal;
5. Eleição do Conselho de Ética;
6. Fixação dos honorários e gratificações, quando for o caso, e da cédula de presença para os 

componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
7. Quaisquer assuntos de interesse social.

Bayeux/PB, 18 de marçode 2020.
Diretor Presidente

LOJAS RENNER S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 92.754.738/0270-10, torna 
público que requereu aSEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Ambiental Simplificada, 
para regularização de atividades, situada na Av. Hilton Souto Maior, nº 3901, Lojas P2 021; P2 022 
e P2 023, Shopping Mangabeira, Mangabeira, João Pessoa/PB, CEP 58.055-018.

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 23
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de 
fevereirode 2020, INTIMAo representante da EMPRESA KAIRÓIS SEGURANÇA LTDAa comparecer 
perante esta Comissão no dia 24de marçode 2020, às 08h:30min, a fim de participar de AUDIÊNCIA 
na condição deINVESTIGADO no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021996-0/2019,processo 
de Instrução nº 0021996-0/2019,que objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades na 
prestação de serviços sem cobertura contratual.

Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do 
processo estão à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se 
fazerem acompanhados de advogado.

João Pessoa, 10de marçode 2020
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 24
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 
de fevereirode 2020, INTIMAo representante da EMPRESA OPTIMUS SEGURANÇA PRIVADA 
LTDAa comparecer perante esta Comissão no dia 24de marçode 2020, às 08h:30min, a fim de 
participar de AUDIÊNCIA na condição deINVESTIGADO no Processo Administrativo Disciplinar 
n° 0021996-0/2019,processo de Instrução nº 0021996-0/2019,que objetiva apurar denúncia de 
supostas irregularidades na prestação de serviços sem cobertura contratual.

Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do 
processo estão à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se 
fazerem acompanhados de advogado.

João Pessoa, 10de marçode 2020
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 25
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de 
fevereirode 2020, INTIMAo representante da EMPRESA JOSÉ DÉZIO DANTAS - MEa comparecer 
perante esta Comissão no dia 24de marçode 2020, às 08h:30min, a fim de participar de AUDIÊNCIA 
na condição deINVESTIGADO no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021996-0/2019,processo 
de Instrução nº 0021996-0/2019,que objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades na 
prestação de serviços sem cobertura contratual.

Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do 
processo estão à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se 
fazerem acompanhados de advogado.

João Pessoa, 10de marçode 2020
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 26
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de 
fevereirode 2020, INTIMAo representante da EMPRESA COOPETRANS COOPERATIVA DE 
TRANSPORTEa comparecer perante esta Comissão no dia 24de marçode 2020, às 08h:30min, a 
fim de participar de AUDIÊNCIA na condição deINVESTIGADO no Processo Administrativo Disci-
plinar n° 0021996-0/2019,processo de Instrução nº 0021996-0/2019,que objetiva apurar denúncia 
de supostas irregularidades na prestação de serviços sem cobertura contratual.

Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do 
processo estão à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se 
fazerem acompanhados de advogado.

João Pessoa, 10de marçode 2020
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO - CPI

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 27
Processo Administrativo Disciplinar n°0007718-5/2019

Processo de Instrução n°0013576-4/2019
A Comissão Permanente de Inquérito, instada pela portaria n° 787 de 30 de maio de 2019, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 07 de julho de 2019, nos termos do Art. 149, § 1°da Lei 
complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo(a) servidor(a)SÉRGIO LUIZ VIEIRA DA ROCHA – matrícula nº 153.173-5 para apre-
sentar na Comissão Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima 
publicação deste, DEFESA ESCRITAem relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO DE 
INDICIAÇÃOpresente no supracitado processo.

É assegurado ao(a) servidor(a)vistasaos autos, na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 16de março de 2020

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 28
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de 
fevereirode 2020, INTIMAo representante da EMPRESA LUCIVAN ELIAS ROCHA EPPa comparecer 
perante esta Comissão no dia 25de marçode 2020, às 08h:30min, a fim de participar de AUDIÊNCIA 
na condição deINVESTIGADO no Processo Administrativo Disciplinar n° 0027988-7/2019,processo 
de Instrução nº 0029509-7/2019,que objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades na 
prestação de serviços sem cobertura contratual.

Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do 
processo estão à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se 
fazerem acompanhados de advogado.

João Pessoa, 16de marçode 2020
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB
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Torneios estaduais
Vinte e um, dos 27 campeonatos estaduais, já 
estão paralisados por causa do novo coronavírus e 
a tendência é que os demais parem. Página 24 Fo
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Medida seguiu recomendação feita pelo Ministério Público e será discutida hoje em reunião com dirigentes dos clubes

FPF confirma a suspensão 
do Campeonato Paraibano

A Federação Paraibana de 
Futebol finalmente, nos acrés-
cimos do segundo tempo, de-
pois de muito resistir, resol-
veu suspender o Campeonato 
Paraibano de Profissionais 
da Primeira Divisão de 2020 
por tempo indeterminado em 
decisão tomada ontem, mas 
com efeito somente a partir 
de hoje, conforme documento 
distribuído à imprensa e  assi-
nado pela presidente Michele 
Ramalho.

O Ministério Público, 
através da Comissão de Pre-
venção e Combate à Violên-
cia nos Estádios da Paraíba, 
já tinha recomendado a sus-
pensão do campeonato, em 
documento enviado a FPF 
no último domingo, assinado 
pelo procurador de Justiça, 
Valberto Lira.

Mesmo assim,  a reunião 
com os 10 clubes participan-
tes da competição que estava 
programada para esta hoje, às 
15h, na FPF, está confirmada 
e os clubes, junto com a enti-
dade, vão debater o futuro do 
campeonato.

Se dependesse apenas 
dos clubes, a competição iria 
prosseguir, pelo menos até o 
final da fase de classificação, 
com jogos de portões fecha-
dos, porque assim ficariam 
definidos os clubes que iriam 
para as semifinais e os que se-
riam rebaixados.

Para o polêmico pre-
sidente do Sousa, Aldeone 
Abrantes, o Campeonato Pa-
raibano deveria não só ter 
sido já paralisado, mas tam-
bém encerrado. “Não deveria 

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

nem ter essas duas partidas de 
quarta-feira (ontem). O Sousa 
mesmo não era nem para en-
trar em campo. Não há mais 
condições de continuar desta 
forma”, enfatizou o dirigente.

Para os outros dirigentes 
que defendem a paralisação da 
competição, as disputas deve-
rão continuar após o país con-
seguir se livrar da pandemia, 
mas tem de ser feita agora, 
antes que seja tarde demais e 
pessoas possam contrair o co-
ronavírus.

Para o diretor de Futebol 
do Sport Lagoa Seca, Arthur 
Carneiro, não é possível mais 
realizar jogos, mesmo com por-
tões fechados como aconteceu 
ontem, em Lagoa Seca, com a 
vitória do Nacional por 3 a 2 
sobre o Sport no Titão. “Mes-
mo sem o público, as partidas 
envolvem mais de 100 pessoas, 
que juntas estão correndo ris-
co, como jogadores, comissão 
técnica, árbitros, pessoal da 
federação, imprensa, policiais, 
gandulas etc”, afirmou.

Mas tem dirigente que 
pensa completamente dife-
rente, como Josivaldo Alves, do 
CSP. “Sou  100% contra essa 
decisão da federação. A Paraí-
ba não tem nenhum caso con-
firmado e poderíamos definir 
os semifinalistas e rebaixados 
com portões fechados. Essa 
decisão vai mudar em nossa 
reunião”, disse o dirigente ao 
saber da suspensão do cam-
peonato.

Para Atlético, Campinen-
se, Perilima e São Paulo Cristal, 

a competição deve prosseguir 
com portões fechados.

Já o presidente do Bota-
fogo, Sérgio Meira, disse que 
a decisão tomada pela FPF é 
acertada. “Não podemos mais 
correr riscos num momento 
como esse. Agora temos de 
sentar e discutir como será 
concluído” disse.

O Treze parece ser o único 
clube que defende a continua-
ção do Campeonato Paraibano 
normalmente, com a presença 
do torcedor. Segundo o presi-

dente Walter Junior, não existe 
ainda nenhuma pessoa no Es-
tado que tenha contraído o Co-
vid-19, segundo dados oficiais 
da Secretaria de Saúde do Esta-
do. A declaração foi dada antes 
da confirmação, ontem à tarde, 
do primeiro caso da doença no 
Estado. Trata-se de um homem 
de 60 anos, residente no muni-
cípio de João Pessoa, com his-
tórico de viagem para Europa. 
O paciente ficou em isolamen-
to e já está fora do período de 
contaminação da doença.

Presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, emitiu comunicado ontem informando a suspensão do Campeonato Paraibano de Profissionais da Primeira Divisão por tempo indeterminado

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Situação é pior para aqueles 
que não têm calendário após a 
competição estadual e cujo os 
contratos dos jogadores estão 
praticamente terminando

Foto: Ortilo Antônio

Foto: Jordy Ribeiro/ Botafogo-PB

Clubes estão preocupados com os prejuízos financeiros

A paralisação do Campeo-
nato Paraibano, na visão da 
maioria dos clubes, vai trazer 
muitos prejuízos aos clubes. 
A situação é ainda pior para 
aqueles que não têm calendário 
após a competição estadual e 
cujo os contratos dos jogadores 
estão praticamente terminando. 

Das 10 equipes, apenas 
Botafogo e Treze, que vão parti-
cipar do Campeonato Brasileiro 
da Série C, e Campinense e 
Atlético, que vão jogar a Série 
D, têm contrato com jogadores 
até o final do ano, e poderiam 
utilizar estes jogadores caso o 
Paraibano prosseguisse. Para 
estes clubes, o adiamento do 
término do campeonato esta-
dual não trará grandes pro-
blemas.

No Botafogo, os contratos 
dos jogadores não preocupam, 
foi o que garantiu o vice-presi-
dente de futebol, Ariano Wan-
derley. “No Botafogo, poucos 
atletas têm contratos encerran-

do em abril. A grande maioria 
tem contrato até o final do ano. 
E os poucos que terminarão o 
contrato  em abril, não deverão 
ser problemas para a ampliação 
do vínculo com o clube, haja 
visto o motivo, que foi para pre-
servar também a saúde deles”, 
enfatizou.

A situação dos demais clu-
bes é dramática, porque todos 
os contratos terminam em abril 
e podem até não ter mais elenco 
para continuar a competição. 
Este é o caso do São Paulo, por 
exemplo. Para o diretor exe-
cutivo, Eduardo Araújo, seria 
uma lástima a continuação da 
competição.

“Os contratos desses joga-
dores vencem em abril e alguns 
podem até não querer renovar. 
E teríamos que manter o time 
treinando a parte física e pa-
gando os atletas sem renda, 
sem receita, até a competição 
retornar. Outro aspecto é que 
há risco de contrair o vírus 
para os jogadores e comissão 
técnica prosseguirem treinando 
juntos”, disse.
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A bola já não rola mais nos gramados de todo o planeta e o coronavírus começa a infectar craques e mestres

Covid-19 atinge atletas de 
futebol e técnicos no mundo

A pandemia de coronavírus está em di-
versos países do mundo todo, assim como no 
futebol. E jogadores e treinadores, da men-
ma forma que todas as outras pessoas fora 
do esporte, estão suscetíveis a contrair o 
vírus. Diversos campeonatos foram suspen-
sos e cancelados em uma medida preventiva 
contra o coronavírus. Da mesma forma, clu-
bes mundo a fora estão paralisando suas ati-
vidades e pedindo que seus atletas permane-
çam em suas casas e façam trabalhos físicos 
lá mesmo.

A Goal separou os principais nomes no 
futebol mundial que testaram positivo para 
a doença. 

Itália
A situação é grave na Itália, país europeu 

mais atingido pelo coronavírus. São mais de 
26 mil casos somente no território italiano, 
que já oficializou mais de 2500 mortes em 
função da Covid-19. E diversos casos no fu-
tebol já foram registrados.

• Daniele Rugani - zagueiro, Juventus ;
• Blaise Matuidi - volante, Juventus;
• Manolo Gabbiadini - atacante, Sam-

pdoria;
• Omar Colley - zagueiro, Sampdoria;
• Albin Ekdal - meia, Sampdoria;
• Antonino La Gumina - atacante, 

Sampdoria;
• Morten Thorsby - meia, Sampdoria;
• Dusan Vlahovic - atacante, Fioren-

tina;
• Patrick Cutrone - meia, Fiorentina;
• Germán Pezzela - zagueiro, Fioren-

tina;
• Andrea Tessiore - meia, Vis Pesaro;

• Alessandro Favalli - zagueiro, Reg-
giana;

• Quatro jogadores do Pescara tam-
bém testaram positivo mas tiveram 
suas identidades preservadas pelo 
clube.

Alemanha
Na Alemanha, quinto país mais afetado 

pelo coronavírus, a situação também é grave. 
Recentemente, a chanceler do país, Angela 
Merkel, afirmou em entrevista que aproxi-
madamente 70% do país deve ser infectado. 
No futebol, não é diferente, e vários atletas 
da Bundesliga testaram positivo.

• Luca Kilian - zagueiro, Paderborn;
• Jannes Horn - lateral, Hannover;
• Timo Hubers - zagueiro, Hannover;
• Fabian Nurnberger - volante, Nu-

remberg;
• Stefan Thesker - zagueiro, Holstein 

Kiel;
• Tobias Mibner - lateral, Wehen 

Wiesbaden;
• Um jogador do Hertha Berlin testou 

positivo, mas teve sua identidade 
preservada pelo clube.

Espanha
A Espanha é outro país gravemente afe-

tado pelo coronavírus, atualmente sendo o 
segundo do mundo com mais casos ativos. 
No futebol, destaca-se o caso do Valencia, 
com 35% de seu elenco infectado .

• Jonathas - atacante, Elche;
• Ezequiel Garay - zagueiro, Valencia;
• Eliaquim Mangala  - zagueiro, Valen-

cia;
• José Gayà - lateral esquerdo, Valen-

cia;

• Francisco García - treinador, Atlético 
Portada Alta;

• De acordo com um comunicado ofi-
cial do Valencia, cerca de 35% do 
elenco contraíram o coronavírus, 
mas vários nomes ainda não foram 
confirmados;

• O Espanyol, de Barcelona, também 
confirmou seis casos positivos entre 
membros do elenco e comissão téc-
nica, mas não divulgou nomes.

Inglaterra
Desta segunda-feira (16) para terça-

feira (17), a Inglaterra foi a sexta nação que 
mais teve casos novos, e tal impacto também 
afeta o futebol: a Premier League só foi sus-
pensa depois que nomes importantes do fu-
tebol inglês contraíram o vírus.

• Mikel Arteta - treinador, Arsenal;
• Callum Hudson-Odoi - atacante, 

Chelsea.

França
Sétimo país mais afetado pelo vírus, a 

França também não escapou de ter que pa-
ralisar suas atividades esportivas: ainda que 
até o momento não existam confirmações 
de casos na Ligue 1, o sul-coreano Hyun-Jun 
Suk, do Troyes, da Ligue 2, contraiu o coro-
navírus.

• Hyun-Jun Suk - atacante, Troyes.

Brasil
Mesmo com o crescimento rápido do 

vírus no Brasil, ainda não há nenhum caso 
de um jogador ou de um treinador afetado 
pelo coronavírus. Jorge Jesus, técnico do Fla-
mengo, chegou a testar positivo, mas ainda é 
aguardado o resultado de uma contraprova 

para confirmar que o português contraiu o 
vírus.

O atacante Pedrinho, do Corinthians, 
chegou a ser colocado em quarentena após 
voltar de viagem para assinar com Benfica, 
seu novo clube, mas seu teste para o Co-
vid-19 deu negativo. Já o meia Luan, que 
apresentou quadro de gripe, tem sintomas 
leves , também aguarda resultado do teste e 
ainda está sob observação.

Argentina
A Argentina, outro país que suspendeu 

todos os campeonatos nacionais, ainda não 
conta com nenhum caso de jogador ou trei-
nador que contraiu o vírus. Nos últimos dias, 
o River Plate foi pivô de uma pequena crise 
no futebol local ao se recusar a ir a campo em 
jogo marcado para o dia 14 de março, um sá-
bado , diante do Atlético Tucumán, pela Copa 
da Argentina.

Países Baixos
Nenhum jogador ou treinador que atue 

nos Países Baixos foi afetado pelo vírus até 
o momento.

Portugal
Nenhum jogador ou treinador que atue 

em Portugal foi afetado pelo vírus até o mo-
mento.

Rússia
Nenhum jogador ou treinador que atue 

na Rússia foi afetado pelo vírus até o mo-
mento.

Ucrânia
Nenhum jogador ou treinador que atue na 

Ucrânia foi afetado pelo vírus até o momento.

Goal

Fotos: Divulgação

Dusan Vlahovic, atacante da 
Fiorentina, Callun Hudson-Odoi, 
atacante do Chelsea, Eliaquim 

Mangala, zagueiro do Valência e 
Jorge Jesus, técnico do Flamengo



Campeonato Paraiba-
no de Futebol Sub-19

Mesmo sem confirma-
ção das medidas que serão 
adotadas pela Federação 
Paraibana de Futebol, uma 
das competições organiza-
das pela entidade, o estadual 

Sub-19, deve sofrer altera-
ções por conta do novo coro-
navírus. A disputa está pre-
vista para se iniciar no dia 
18 de abril e deve sofrer um 
adiamento. 

As equipes que irão par-
ticipar do torneio já dispen-
saram os seus atletas dos 
treinamentos prévios à com-
petição, são exemplos disso 
o Botafogo e o Auto Esporte. 
Aderson Alves, vice-presi-
dente de categorias de base 
do Belo, informou que o pla-
nejamento para a disputa já 
foi afetado e que, com isso, 
deverá ser necessário modi-
ficar as datas para a compe-
tição, no entanto, as equipes 
ainda aguardam uma mani-
festação da FPF.

Basquete
O Basquete Unifacisa que 

entrou em quadra com por-
tões fechados no último do-
mingo em derrota para o São 
Paulo, disputou a última par-
tida do NBB antes da parali-
sação. Com a suspensão das 
atividades, a equipe liberou 
seus atletas de treinamentos 
por 15 dias, o prazo pode ser 
prorrogado dependendo do 
desenrolar da pandemia. 

Futebol Americano
A Confederação Brasi-

leira de Futebol Americano 
(CBFA) paralisou todas as 
suas atividades e, da mesma 
forma, o João Pessoa Espec-
tros, atual campeão nacio-
nal de Futebol Americano. A 

equipe que tentará o bicam-
peonato da Liga BFA, cuja 
previsão de início é para o 
dia 4 de julho, já estava em 
fase de pré-temporada, reali-
zando a triagem de atletas e 
também de membros para a 
sua comissão técnica. A equi-
pe ainda emitiu nota sobre o 
tema afirmando que é preci-
so seguir as recomendações 
governamentais, pois não se 
pode subestimar o alcance 
do vírus. 

Corridas de Rua
As corridas de rua, cada 

vez mais frequentes em João 
Pessoa também estão sendo 
adiadas. A Redepharma Run, 
realizada no último domingo 
(15), foi a última a ocorrer 

antes das medidas e reco-
mendações anunciadas pelo 
Governador João Azevêdo 
para a Paraíba. Depois dis-
so, outros eventos do gênero 
como a Corrida do Belo, que 
estava marcada para o pró-
ximo dia 29, e a Jampa Run, 
prevista para ocorrer em 19 
de abril, já anunciaram adia-
mento.

Voleibol
Todas as competições fo-

ram suspensas em nível local e 
o planejamento para próximas 
atividades também até que 
haja a liberação por parte dos 
órgãos públicos. Segundo a Fe-
deração Paraibana de Voleibol, 
apenas alguns centros de trei-
namentos de vôlei de praia se-
guem com atividades ocorren-
do justamente por se tratar de 
uma atividade, ao ar-livre e fei-
ta sem grande contato entre os 
atletas, mas já há a previsão de 
que essas atividades também 
possam ser interrompidas.

Esportes Aquáticos
Todas as atividades de 

modalidades como natação, 
saltos ornamentais, nado ar-
tístico, pólo aquático e ma-
ratona aquática, estão para-
lisadas na Paraíba. A medida 
foi tomada pela Federação 
de Esportes Aquáticos da Pa-
raíba (FEAP) desde a última 
segunda-feira. A entidade foi 
uma das primeiras a se po-
sicionar sobre a necessidade 
de paralisar suas ações por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus. A medida surge 
também como resposta à re-
comendação pela CBDA. Com 
a ação, eventos importantes 
como a Copa Nordeste de 
Maratona Aquática, que es-
tava prevista para ocorrer no 
dia 28 deste mês, na Praia da 
Penha, em João Pessoa, foram 
suspensos.
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Basquete Unifacisa e o João Pessoa Espectros suspenderam ações; o mesmo já ocorre em outras modalidades

Atividades caminham para 
paralisação total na Paraíba

A pandemia de Covid-19 
(novo coronavírus), que des-
de a última semana começa 
a mobilizar as autoridades 
brasileiras nas três esferas 
(Governo Federal, Estados 
e Municípios), já começou a 
gerar mudanças na rotina das 
pessoas, seja pelo maior cui-
dado e precauções sanitárias, 
seja pelo fechamento de esco-
las, recomendações relativas 
ao trabalho em casa (Home 
Office) e o cancelamento de 
eventos, entre eles, os eventos 
esportivos. Na Paraíba, A Vila 
Olímpica Parahyba – princi-
pal centro esportivo do Esta-
do – e diversas modalidades 
já anunciaram a paralisação 
de suas atividades através 
de comunicados de federa-
ções, equipes e clubes e até 
o Campeonato Paraibano foi 
suspenso, ontem, por tempo 
indeterminado.

Em nível mundial, o novo 
coronavírus provocou o adia-
mento da Copa América e da 
Eurocopa para 2021 e a para-
lisação da Champions League 
e Copa Libertadores da Amé-
rica, além da maior parte das 
competições nacionais de 
futebol no planeta. Competi-
ções como o Tour da Associa-
ção de Tenistas Profissionais 
(ATP) e a NBA – maior liga de 
Basquete do mundo -, foram 
paralisadas. 

Já a Fórmula 1, a Liga 
Mundial de Surf (WSL),  as-
sim como etapas do mun-
dial de natação e diversos 
torneios pré-olímpicos de 
esportes como Handebol 
e Judô, foram adiados. No 
Brasil, esportes com ligas 
importantes e que possuem 
em seus eventos médias ele-
vadas de público, como o 
Novo Basquete Brasil (NBB) 
e a Superliga de Vôlei foram 
paralisados, assim também 
como todas as competições 
da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), entre elas 
o Campeonato Brasileiro Fe-
minino Série A2, que teve 
apenas a rodada de estreia, 
com vitória do Auto Esporte, 
fora de casa, diante do Náuti-
co por 3 a 1.

Na Paraíba o caminho 
tem sido o mesmo, especial-
mente após o indicativo de 
entidades nacionais como a 
Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos (CBDA), 
a Confederação Brasileira de 
Judô (CBJ) e a Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV). 
Nesse cenário, as federações 
vinculadas às entidades na-
cionais, em sua maioria, já 
anunciaram a suspensão ou 
adiamento de suas atividades 
ao menos até o mês de abril. 

Além dos eventos or-
ganizados por federações 
e associações, competições 
privadas, como corridas, es-
portes de luta e até treinos 
ao ar livre, passam a sofrer 
interrupções ou ajustes em 
sua metodologia, assim como 
academias de musculação, 
que também estão sofrendo 
alterações em suas rotinas. 
Confira mais desdobramen-
tos sobre alguns dos princi-
pais esportes e competições 
no estado:

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

João Pessoa Espectros guarda capacetes e aquipamentos para só retornar com suas atividades após o fim da crise com o novo coronavírus  na Paraíba

Foto: Reprodução/JP Espectros

Sem jogos ou treinos, arena da Uni-
facisa fica vazia em Campina Gran-
de e vira retrato da crise ocasionada 
pelo novo coronavírus na Paraíba

Foto: Divulgação/Unifacisa

 É necessário 
cumprir com as 

recomendações feitas 
pelo poder público e 

autoridades sanitárias. 
Não podemos 

subestimar o alcance 
desse vírus. 
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Apenas em seis Estados as competições continuam, mesmo assim, com jogos de portões fechados para o público

Pandemia já afeta 21 dos 
27 campeonatos estaduais

Em quase todos os luga-
res onde o coronavírus pro-
liferou, torneios esportivos 
foram suspensos ou adiados 
como forma de prevenção 
para evitar um aumento do 
contágio da doença. No Bra-
sil, os 26 campeonatos esta-
duais sofreram forte impacto 
por causa da pandemia, seja 
pela suspensão ou pelos jo-
gos disputados com portões 
fechados. Em seis Estados 
até agora, a bola continua ro-
lando.

Mato Grosso do Sul, 
Amapá, Roraima, Mato Gros-
so, Pará e Tocantins continu-
am com seus campeonatos 
estaduais em andamento, 
porém sem a presença de 
torcedores. São localidades 
com números baixos de re-
gistros da doença e também 
de pouca tradição futebolís-
tica nas regiões Nordeste, 
Norte e Centro-Oeste do País

“Esses lugares que estão 
mantendo os campeonatos 
estão sendo no mínimo in-
consequentes. O momento 
ruim não chegou ainda. Essa 
é a hora de cada um parar, ir 
para sua casa e ficar quieto 
nela. Daqui a 15, 20 dias é es-
perado o pico do coronavírus 
no nosso meio. Esses Esta-
dos precisam parar também, 
para que a conta não chegue 
mais cara”, alerta Moisés 
Cohen, médico da Federação 
Paulista de Futebol.

No cenário atual, pre-
domina a paralisação dos 
Estaduais, inclusive com os 
principais campeonatos afe-
tados. Os regionais mais va-
lorizados do Brasil, como o 
Paulista, o Carioca, Gaúcho 
e o Mineiro estão entre as 
competições suspensas. As 
medidas foram tomadas pe-
las federações locais como 
forma de conter a propaga-
ção do novo coronavírus e 
atenderam, inclusive, pedi-
dos das próprias equipes e 
recomendações da CBF.

A escolha por realizar 
partidas com os portões fe-
chados se deu em boa parte 
para atender a um pedido 
das equipes pequenas, que 
dependem das verbas de pa-
trocínio para manter as con-
tas em dia.

“O principal problema 
está nos clubes menores, que 
não conseguem alongar con-
tratos com atletas. Continuar 
com portões fechados seria 
um caminho. Mas represen-
ta risco. Tentamos, mas en-
tendo que não será possível 
continuar. Nossa solidarieda-
de aos combativos clubes do 
interior”, escreveu no Twit-
ter o presidente do Bahia, 
Guilherme Bellintani.

Ciro Campos
Agência Estado

Ciro Campos
Agência Estado

 O momento ruim 
não chegou ainda. Essa 
é a hora de cada um 

parar, ir para sua casa e 
ficar quieto nela. Daqui 

a 15, 20 dias é 
esperado o pico do 
coronavírus 

Foto: Divulgação

O Campeonato Paulista, assim como o Carioca, foi um dos primeiros a parar no País por causa do coronavírus, e agora, os demais estados estão também tomando a mesma decisão

R$ 957 milhões

CBF apresenta receita recorde em 2019

A Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) 
apresentou nesta terça-
feira, 17, seus números 
de 2019. E apontou um 
novo recorde. A entidade 
registrou uma receita de 
R$ 957 milhões, uma ele-
vação de 43,3% em com-
paração ao ano anterior. 
Em 2018, a cifra foi de R$ 
668 milhões. Os números 
foram divulgados após se-
rem aprovados, por una-
nimidade, na Assembleia 
Geral da CBF.

Com o anúncio da re-
ceita recorde, a entidade 
ampliou sua arrecadação 
pelo segundo ano conse-
cutivo. Antes disso, em 
2017, a receita foi de R$ 
590 milhões, uma queda 
em relação a 2016, quan-
do registrou R$ 647 mi-
lhões. Por sinal, 2017 foi o 
único ano em que a receita 
da entidade caiu nos últi-
mos dez anos. Para efeito 
de comparação, em 2010 
a cifra era de R$ 263 mi-
lhões.

A CBF atribuiu o cres-
cimento em 2019 à ele-
vação dos patrocínios, 
direitos de transmissão e 
Fundo de Legado da Copa 
do Mundo de 2014. A en-
tidade não revelou as ci-
fras de cada item. Com a 
alta receita, o superávit O presidente da CBF, Rogério Caboclo, ficou muito satisfeito com o aumento de arrecadação da entidade

Foto: CBF

alcançado foi de R$ 190 
milhões, um aumento de 
265% em comparação a 
2018, segundo a entidade.

De acordo com a con-
federação, a maior parte 

desta receita, ou R$ 535 
milhões, foi investido na 
própria entidade, sendo 
R$ 215 milhões destina-
dos ao custeio das sele-
ções masculina e feminina 

e também da base. E R$ 
320 milhões foram “in-
vestidos na realização de 
competições e no fomento 
do futebol em todos os es-
tados brasileiros”.

“A CBF é hoje uma 
grande empresa brasilei-
ra, com gestão e resulta-
dos na proporção do seu 
porte. Chegamos a mais de 
meio bilhão de reais inves-
tido no futebol nacional 
apenas em 2019. Se consi-
derarmos os últimos três 
anos, os valores aportados 
superam R$ 1,37 bilhão”, 
declarou o presidente da 
CBF, Rogério Caboclo.

A confederação ainda 
revelou que seu ativo total 
ao fim de 2019 atingiu o 
valor de R$ 1,248 bilhão. 
No final de 2018, era de R$ 
1,046 bilhão.

“Em 2019 tivemos su-
cesso onde mais importa, 
que é dentro de campo. As 
seleções brasileiras foram 
protagonistas no ano que 
passou. Vencemos a Copa 
América, a Copa do Mun-
do Sub-17, o Torneio de 
Toulon (hoje chamado de 
Torneio Maurice Revello), 
o Sul Americano Sub-15, 
além de outros torneios de 
base no exterior e no Bra-
sil. Os times masculino e 
feminino garantiram suas 
presenças nos Jogos Olím-
picos. Nossas competições 
foram todas concluídas 
com êxito. O Campeonato 
Brasileiro teve recorde de 
público nos estádios e ti-
vemos um ano de grandes 
investimentos na seleção 
e no futebol feminino”, de-
clarou Caboclo.
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Breves & Curtas
# Monitoramento I – Há seis anos, as mu-
lheres cearenses podem contar com a ajuda 
preventiva e eficiente contra a violência. Desde 
2014, a Secretaria da Administração Peniten-
ciária (SAP) dá suporte a mulheres vítimas de 
agressões, com o sistema de monitoramento 
eletrônico. Nesse tempo que está ativo, nenhum 
feminicídio foi registrado com mulheres moni-
toradas através da Lei Maria da Penha.

# Monitoramento II – O monitoramento 
funciona em duas frentes. O agressor recebe 
uma tornozeleira eletrônica e deve manter um 
perímetro de distância da vítima determinada 
pela Justiça. A vítima, por sua vez, recebe um 
aparelho portátil que é acionado em caso de 
transgressão da medida protetiva. Esse mesmo 
sinal é enviado aos agentes penitenciários plan-
tonistas responsáveis pelo setor e as equipes de 
polícia que estejam de ronda nas ruas.

# Monitoramento III – No ano de 2019, o uso 
do monitoramento Maria da Penha no Ceará re-
cebeu 288 decisões judiciais. O maior número 
desde o início do sistema no estado. Este ano, 
até o início do mês de março, já foram 85 deci-
sões para que agressores e vítimas utilizem os 
equipamentos de medida protetiva. Atualmente 
são 214 monitorados, sendo 117 vítimas e 97 
agressores. O número de vítimas é maior, pois 
podem abranger a mulher e também filhos.

# Monitoramento IV – A taxa de sucesso do 
monitoramento Maria da Penha em 2020 é de 
83%. Apenas 17% dos monitorados descum-
prem por motivos diversos (deixam a bateria 
descarregar, se aproximam da vítima ou real-
mente violam o aparelho). As vítimas têm aces-
so ininterrupto ao monitoramento, em casos de 
dúvidas ou situações de risco.

# Vítimas do machismo – Desde que en-
trou em vigor a Lei do Feminicídio, há cinco 
anos, 109 mulheres morreram em contextos 
de violência doméstica no Distrito Federal. A 
maioria assassinada em casa por companheiros 
ou ex-maridos motivados, em mais da metade 
dos casos, por ciúmes ou sentimento de pos-
se. Jovens, mais velhas, de diferentes classes 
sociais, moradoras de áreas nobres ou de 
regiões afastadas do centro. Nenhuma condição 
se mostrou capaz de impedir os crimes. Todas 
foram vítimas do machismo.

# “Rei das Montanhas” – Um homem, co-
nhecido como “Rei das Montanhas”, morreu 
vítima de uma picada de uma serpente veneno-
sa com quem estava habituado a viver há mais 
de 15 anos. O acidente ocorreu no município de 
Andulo, em Angola. O homem estava fazendo 
uma apresentação com o animal quando foi 
mordido num dos braços. Mesmo assim, ele 
decidiu continuar com o espetáculo. Só horas 
depois, quando o braço começou a ficar in-
flamado, é que pediu ajuda médica. Morreu a 
caminho do hospital.

Humanidade se depara com a mais grave crise de saúde pública e econômica desde a Segunda Guerra Mundial

A cada cem anos, o mundo 
enfrenta um “coronavírus”

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

Conteúdo - contatos: (83) 99115-1109

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

Aforismo
“A morte é simples mudança de veste, 

somos o que somos. Depois do sepulcro, 
não encontramos senão o paraíso ou o 

inferno criados por nós mesmos.”

(Chico Xavier)

1898 — Cruz e Sousa, poeta brasileiro
2019 — Zé Vieira (José Vieira Lins), 
pecuarista, empresário e político (Paraíba)

Mortes na História

Em todo o planeta, pessoas se previnem como podem do coronavírus. Em 
alguns países, como a Itália, governos têm adotado a higienização das 

ruas (ao lado). A pandemia já infectou mais de 200 mil pessoas 

Centenas de milhões de 
pessoas de todo o mundo es-
tão se adaptando a medidas 
vistas uma vez a cada geração 
para enfrentar a crise do novo 
coronavírus (Covid-19), que 
não só está matando os idosos 
e vulneráveis, mas ameaçando 
causar um desastre econômico 
prolongado.

A doença de disseminação 
rápida, que migrou de animais 
para humanos na China, já in-
fectou cerca de 200 mil pessoas 
e causou quase 8.500 mortes 
em 164 nações (números de 
ontem), desencadeando inter-
dições de emergência e inje-
ções de dinheiro que não eram 
vistas desde a Segunda Guerra 
Mundial.

“Este evento é do tipo uma 
vez a cada cem anos”, disse o 

primeiro-ministro da Austrália, 
Scott Morrison, alertando que a 
crise pode durar seis meses. O 
país foi o mais recente a limitar 
aglomerações e viagens inter-
nacionais.

Entre 1918 e 1920, a huma-
nidade enfrentou uma situação 
de crise na saúde, quando cerca 
de 50 milhões de pessoas mor-
reram durante a pandemia da 
gripe espanhola, considerado 
o “maior holocausto médico da 
história”. Anteriormente, foram 
registradas epidemias globais 
de cólera, no início do século 
19; de varíola; de tuberculose.

“A vida está mudando na 
Austrália, como está mudando 
em todo o mundo”, acrescentou 
Scott Morrison, enquanto seu 
governo se prepara para um 
aumento possivelmente expo-
nencial após as seis mortes re-
gistradas até agora.

Existe alarme particular-

mente na Itália, que testemu-
nha uma taxa de mortalidade 
anormalmente alta - 2.503 de 
31.506 casos - e está convocan-
do milhares de estudantes de 
medicina para que entrem em 
ação antes da conclusão dos 
cursos e ajudem um sistema de 
saúde sobrecarregado.

Em todo o globo, tanto ricos 
quanto pobres viram suas vidas 
viradas de ponta-cabeça quando 
eventos foram cancelados, lojas 
ficaram desabastecidas, locais 
de trabalho esvaziados, ruas 
desertas, escolas fechadas e via-
gens reduzidas ao mínimo.

Dificuldades
“A higiene é importante, 

mas aqui não é fácil”, disse Mar-
celle Diatta, de 41 anos e mãe 
de quatro filhos no Senegal, 
onde anúncios emitidos em al-
to-falantes exortam as pessoas 
a lavarem as mãos - mas a água 

é cortada com frequência em 
seu bairro pobre.

A crise está gerando uma 
onda de solidariedade em al-
guns países. Vizinhos, famílias 
e colegas se unem para cuidar 
dos mais necessitados, chegan-
do a deixar suprimentos nas 
portas das pessoas forçadas a 
ficar em casa.

No sul da Espanha, aplau-
sos ecoam todas as manhãs às 
8h, quando vizinhos que se iso-
laram agradecem os serviços de 
saúde por seu trabalho e cum-
primentam uns aos outros.

Assombradas por uma re-
cessão global aparentemente 
inevitável, nações ricas estão li-
berando bilhões de dólares em 
estímulos para as economias, 
auxílio para os serviços de saú-
de, empréstimos para negócios 
ameaçados e ajuda para indi-
víduos receosos de hipotecas e 
outros pagamentos de rotina.

S. Pandey e R. Sidney 
Agência Brasil

Comparações com a Grande Depressão de 1930
“Nunca passamos por nada 

assim. E nossa sociedade, que se 
acostumou com mudanças que 
ampliam nossas possibilidades de 
conhecimento, saúde e vida, agora 
se encontra em uma guerra para 
defender tudo que tínhamos como 
certo”, disse o premiê espanhol, Pe-
dro Sánchez, ao Parlamento.

A câmara estava quase vazia, 
já que a maioria dos parlamentares 
não pôde comparecer.

O dinheiro extra de governos e 
bancos centrais não bastou para acal-
mar os mercados: as ações e os preços 
do petróleo voltaram a sofrer abalos.

Apoiados no recuo do coronaví-
rus na China, onde a doença surgiu 
no final do ano passado, otimistas 
preveem uma recuperação assim 
que a epidemia também ultrapassar 
seu pico em outras partes - o que se 
espera ocorrer em meses.

Já os pessimistas estão compu-
tando a possibilidade de surtos recor-
rentes e anos de sofrimento, e alguns 
até insinuaram comparações com a 
Grande Depressão dos anos 1930.

Em vários locais, milhões de traba-

lhadores temem por seus empregos.
Restaurantes, bares e hotéis es-

tão fechando, e as empresas aéreas, 
que enfrentam a pior crise de que 
se recordam nos últimos tempos, já 
dispensaram dezenas de milhares de 
pessoas ou as sujeitaram a licenças 
sem remuneração.

Na China, a taxa de desempre-
go subiu para 6,2% em fevereiro, 
a mais alta desde que os registros 
começaram. Em dezembro ela foi 
de 5,2%. A maioria dos negócios 
e fábricas - tirando o epicentro da 
província de Hubei - já reabriu, mas 
não está claro quantos trabalhadores 
e funcionários de fato voltaram. 

Alguns setores estão se saindo 
melhor do que outros, como as farma-
cêuticas, supermercados, fornecedores 
de alimentos e prestadoras de serviço.

Tensão geopolítica
Mas alguns atritos geopolíticos 

continuaram normalmente, ou foram 
até exacerbados pela crise. Um do-
cumento da União Europeia acusou 
a mídia russa de atiçar o pânico no 
Ocidente por meio da desinformação 

a respeito da doença.
A Rússia negou acusações do 

tipo no passado.
Em outro atrito de longa data, 

a China retirou as credenciais de 
imprensa de três jornalistas norte-a-
mericanos em meio a uma disputa 
sobre a liberdade de imprensa e a 
cobertura do coronavírus.

A campanha presidencial dos 
Estados Unidos seguiu em frente, 
e Joe Biden venceu três primárias 
estaduais, mas agora se espera um 
hiato devido à epidemia.

Como a maioria dos grandes 
eventos esportivos já foi cancelada, o 
Comitê Olímpico Internacional (COI) 
está enfrentando uma pressão cres-
cente para reconsiderar a Olimpíada 
de Tóquio de 2020.

“Todos nós queremos que Tóquio 
aconteça, mas qual é o plano B se 
não acontecer?”, questionou a atual 
campeã olímpica de salto com vara, 
Katerina Stefanidi, uma de vários 
atletas que disseram que sua saú-
de está em risco enquanto tentam 
equilibrar os treinamentos com as 
interdições do coronavírus.

Foto: Rodrigo Saenz/Fotos Públicas

Fo
to

: G
ru

pp
oV

er
ita

 /
F. 

P.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 19 de março de 2020  26
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE 2 (DOIS) VEÍCULOS (ZERO QUILÔMETRO) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE; ADJUDICO o seu objeto a: 
CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 90.000,00.

Algodão de Jandaira - PB, 10 de Março de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) 
VEÍCULOS (ZERO QUILÔMETRO) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 90.000,00.

Algodão de Jandaira - PB, 11 de Março de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS (ZERO QUILÔMETRO) DESTINADO À SECRE-

TARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Algodão de Jandaira: 02.090-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.1030120061060 aquisição 
de veículo ou unidade móvel 449052-Equipamentos e material permanente. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de 
Jandaíra e: CT Nº 00028/2020 - 11.03.20 - CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 90.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALI-

ZADA NA RUA BENTO ALVES, NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do 
projeto - Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00101/2019 - Oliveira Cunha Serviços e Construções 
Eireli - CNPJ: 20.930.189/0001-29 - 2º Aditivo - acréscimo de R$ 11.376,46; e prorroga o prazo por 
mais 120 dias. ASSINATURA: 06.03.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: FORNECI-
MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO; 
ADJUDICO o seu objeto a: PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 154.722,12; S D DE A FERREIRA & 
CIA LTDA - R$ 4.389,35.

Algodão de Jandaira - PB, 10 de Março de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 154.722,12; 
S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 4.389,35.

Algodão de Jandaira - PB, 11 de Março de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETA-

RIAS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaira: 02.010-GABINETE DO PREFEITO 
02010.04.122.1001.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 02.020-SECRETARIA 
DE ADMINISTRACAO 02020.04.122.1002.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE 
ADMINISTRACAO 02.030-SECRETARIA DE FINANCAS 02030.04.122.1005.2008 - MANUTENCAO 
DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA 02.040-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA 
E ESPORTES 02040.12.361.1006.2018 - MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E 
CULTURA 02040.12.361.2002.2016 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 
40% 02040.12.361.2002.2017 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 
02.060-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 02060.08.122.1008.2054 - MANUT.DAS ATIVI-
DADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.070-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E 
ECONOMIA 02070.15.122.1009.2055 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRU-
TURA 02070.20.122.1009.2057 - MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO 
02.090-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.1007.2039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDA-
DES DA SECRETARIA DE SAUDE 02090.10.301.2006.2029 - MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE 
SAUDE E ENFERMAGEM 02090.10.301.2006.2037 - MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS 
DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 
00029/2020 - 11.03.20 - PAPELARIA ROCHA LTDA - R$ 154.722,12; CT Nº 00030/2020 - 11.03.20 
- S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 4.389,35.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991242633. E-
-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaira - PB, 18 de Março de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
OBJETO: Construção de Calçadão com Quiosques - Areia/PB. LICITANTES HABILITADOS: 

ALX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES; BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI; CONSTRU-
TORA IMPERIAL; GR CONSTRUÇÕES; LJS CONSTRUTORA EIRELI. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 27/03/2020, às 10:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 18 de Março de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Serviço de Transportes de Pessoa Física ou Jurídica mediante Locação 
de Veículo com Motorista, com capacidade para atender ao número de Alunos da Rede Municipal 
de Ensino especificados na Discriminação de cada item (combustível e manutenção do veículo por 
conta do contratado) - Areia/Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00159/2020 - 18.03.20 - 

Francisco de Assis Cardoso Alves - R$ 49.140,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: REFORMA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: SENA CONSTRUÇÕES EIRELI 
- VALOR: R$ 64.914,08. 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 - Centro - Ara-
runa - 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, 18 de março de 2020
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00012/2020 
Aos 18 dias do mês de Março de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro 
- Araruna - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 10, de 07 de Julho 
de 2008; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00012/2020 que 
objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DEMAIS PARTICIPANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊN-
CIA EM ANEXO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:Órgãos e/ou entidades integrantes 
da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - CNPJ nº 
08.927.105/0001-00; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ nº 16.403.132/0001-
02; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 11.667.845/0001-51.Integram esta Ata, o Edital do 
Pregão Presencial nº 00012/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido 
certame:- ARMARINHO FEITOSA EIRELI.CNPJ: 23.231.495/0001-65.Item(s): 2 - 11 - 23 - 27 - 30 
- 31 - 33 - 35 - 37 - 38 - 39 - 43 - 45 - 47 - 48 - 53 - 60 - 71 - 73 - 76 - 85 - 86 - 91 - 94 - 99 - 101 
- 102 - 103 - 112 - 113 - 115 - 116 - 118.Valor: R$ 15.824,95.- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - 
ME.CNPJ: 03.467.684/0001-24.Item(s): 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 32 - 34 - 36 - 40 - 41 - 42 - 44 - 46 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 
- 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 72 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 - 80 
- 81 - 82 - 83 - 84 - 87 - 88 - 89 - 90 - 92 - 93 - 95 - 96 - 97 - 98 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 
110 - 111 - 114 - 117 - 119 - 121 - 122 - 123 - 124.Valor: R$ 211.265,60.- VICTOR PAULO SOUSA 
SILVA.CNPJ: 07.553.249/0001-73.Item(s): 100 - 120.Valor: R$ 1.173,25.Total: R$ 228.263,80.Para 
dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Araruna.A referida ATA esta disponibilizada em seu inteiro teor no Portal do Município de Araruna/PB. 

Araruna - PB, 18 de março de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, ás 08h30min DO DIA 31 DE MARÇO DE 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE PEIXE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 10/08; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. 
E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 18 de março de 2020
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE DIVERSOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ARMARINHO FEITOSA EIRELI - R$ 15.824,95; MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - ME - R$ 
211.265,60; VICTOR PAULO SOUSA SILVA - R$ 1.173,25.

Araruna - PB, 18 de março de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Contratação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria técnica relativa 
às áreas de contábeis, financeira e orçamentária a fim de proceder informações em tempo real 
junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, de acordo com as especificações contidas na 
Especificação Técnica - Anexo I deste Edital Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Recebimento das propostas até: 09:59 horas do dia 31/03/2020 
e Abertura da sessão  pública as 10:00 horas, com inicio da disputa de preços as 10:01 do dia 
31/03/2020 endereço do recebimento das propostas exclusivamente por meio eletrônico do www.
portaldecompraspublicas.com.br .  Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br, www.
portaldecompraspublicas.com.br

Arara - PB, 18 de Março de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2020, que objetiva: Aquisições 
Parceladas de Material Odontológicos de Consumo e Permanente, para suprir as necessidades 
dos ESF´s, deste Município; ADJUDICO o seu objeto a: CIRURGICA PARMA LTDA - R$ 9.016,47; 
DIABETICOS EIRELI - R$ 30.739,45; FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARM MÉDICOS 
E HOSPITALARES LTDA - R$ 62.740,25; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA-ME - R$ 25.855,00.

Arara - PB, 17 de Março de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Material Odontológicos de Consumo e Permanente, para suprir as necessidades dos ESF´s, 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRURGICA 
PARMA LTDA - R$ 9.016,47; DIABETICOS EIRELI - R$ 30.739,45; FARMAGUEDES COM DE 
PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 62.740,25; ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME - R$ 25.855,00.

Arara - PB, 18 de Março de 2020
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2020, que objetiva: Aquisições 
Parceladas de insumos Médico Injetáveis, destinados ao Hospital Municipal e aos ESF’s deste 
Município; ADJUDICO o seu objeto a: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 15.193,00; DRO-
GAFONTE LTDA - R$ 64.304,00; FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARM MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 35.415,00.

Arara - PB, 17 de Março de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de insumos Médico Injetáveis, destinados ao Hospital Municipal e aos ESF’s deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRURGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 15.193,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 64.304,00; FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS 
FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 35.415,00.

Arara - PB, 18 de Março de 2020
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação do - Pregão Eletrônico  nº 00009/2020, 
onde se lê: “ Recebimento das propostas até: 08:59 horas do dia 27/03/2020 e Abertura da ses-
são  pública as 09:00 horas, com inicio da disputa de preços as 9:01 do dia 27/02/2020 leia-se: 
Recebimento das propostas até: 13:59 horas do dia 31/03/2020 e Abertura da sessão  pública as 
14:00 horas, com inicio da disputa de preços as 14:01 do dia 31/03/2020” . Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - 
Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037. E-mail: 
licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 18 de Março de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Edital do - Pregão Eletrônico  nº 00009/2020, onde se lê: 
“ Recebimento das propostas até: 08:59 horas do dia 04/02/2020 e Abertura da sessão  pública as 
09:00 horas, com inicio da disputa de preços as 9:00 do dia 04/02/2020 leia-se: Recebimento das 
propostas até: 13:59 horas do dia 31/03/2020 e Abertura da sessão  pública as 14:00 horas, com 
inicio da disputa de preços as 14:01 do dia 31/03/2020” . Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 18 de Março de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TerceiroTermo Aditivo ao Contrato nº 00037/2018. Partes: PrefeituraMunicipal 
de Assunçãoe a empresa Cedro Engenharia Ltda: Contratação de empresa de engenharia para a 
execução das obras de Construção da 1ª e 2ª Etapas deum Ginásio Poliesportivo através do Con-
vênio SICONV n.º 831360 - Operação CEF n.° 032190-53/2016 (1º Etapa)e do Convênio SICONV 
n.º 843833 - Operação CEF n.° 1038443-87/2017 (2º Etapa), localizado na Rua Projetada,S/N, Conj. 
José de Assis Pimenta, Assunção - PB.Constitui objeto do presente Termo Aditivoa Prorrogação do 
prazo de vigência por mais 270(duzentos e setenta) dias, a partir da assinatura do presenteAditivo, 
com vigência de 07 de agosto de 2019 a 03 de maio de 2020.

FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo Aditivo está amparado no Edital da Licitação - ParteIII - Normas 
Contratuais, Item 26 - Aditamento e na Cláusula Terceira do Contato Inicial, bem como em con-
formidade com o Art. 57, §1º, inciso II e VI, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Assunção – PB, 26 de julho de 2019.
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00001/2020 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB, através da chefia do gabinete, de acordo com as 
atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO PRESEN-
CIAL SRP N° 00001/2020, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 00008/2020, que objetiva o 
REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE, 
LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA 
LEGISLATIVA, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00001/2020 sendo que 
o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo 
sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores 
abaixo relacionados.

EMPRESA: ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432, CNPJ: 33.298.991/0001-90
ENDEREÇO: RUA RITA XAVIER DE OLIVEIRA, 150 – BAIRRO: MANGABEIRA, JOÃO PESSOA/

PB – CEP: 58..055-020
RESPONSÁVEL: ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO, CPF: 085.465.994-32

VIGÊNCIA: 18 DE MARÇO DE 2020 ATÉ 18 DE MARÇO DE 2021

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UND VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 ACENDEDOR DE FOGÃO 
COM BOTÃO 23X3 CM 4 UND R$ 13,05 R$ 52,20

2 AÇÚCAR CRISTALIZADO FR 
COM 30 PCT DE 1 KG 12 FRD R$ 91,50 R$ 1.098,00

3 ADOÇANTE LIQUIDO 12 UND R$ 4,25 R$ 51,00

4 ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LT 200 UND R$ 1,60 R$ 320,00

5 ÁLCOOL LIQUIDO 500ML 36 UND R$ 4,52 R$ 162,72

6

APARELHO TELEFÔNICO 
EM PLÁSTICO RÍGIDO COM 
TECLAS MULTIFREQUEN-
CIAL COM CHAVE 

2 UND R$ 42,00 R$ 84,00

7 APONTADOR DE LAPIS 5 UND R$ 1,75 R$ 8,75

8 AROMATIZADOR DE AM-
BIENTE DE 500 GR 150 UND R$ 9,50 R$ 1.425,00

9 ARQUIVO MORTO POLION-
DAS 240 UND R$ 4,50 R$ 1.080,00

10 BALAS SORTIDAS 600G 30  PCT R$ 8,57 R$ 257,10

11 BALDE PLÁSTICO 5 LITROS 
- ALÇA DE METAL 5 UND R$ 3,79 R$ 18,95

12
BANDEJA INOX RETANGU-
LAR SERVICE 40 CM COM 
ALÇA RESISTENTE 

5 UND R$ 105,00 R$ 525,00

13 BISCOITO DOCE COM 3 
UNIDADES 15 PCT R$ 5,10 R$ 76,50

14 BISCOITO SALGADO TR 210 PCT R$ 3,65 R$ 766,50

15 BORRACHA BRANCA 20  CX R$ 18,59 R$ 371,80

16 CADERNO DE PROTOCOLO 10  
UND R$ 8,56 R$ 85,60

17 CAFÉ EM PÓ MOÍDO 250 GR 
FR COM 20 PCT 50 FRD R$ 102,50 R$ 5.125,00

18
CANECÃO DE ALUMÍNIO 
COM ALÇA SEM TAMPA - 
PARA CAFÉ 

2 UND R$ 11,49 R$ 22,98

19

CANETA ESFEROGRÁFICA 
CANO PLÁSTICO TRANSPA-
RENTE SEXTAVADO, COM 
TAMPA AZUL

30 CX R$                       
41,49 R$ 1.244,70

20
CESTO PLÁSTICO PARA 
LIXO DE 20 LITROS COM 
PEDAL E TAMPA

20 UND R$ 14,99 R$ 299,80

21
CESTO PLÁSTICO TELADO 
SEM TAMPA 10 LITROS 
PARA LIXO 

10  
UND R$ 3,65 R$ 36,50

22 CHÁ EM SACHE – SABO-
RES VARIADOS 200 UND R$ 3,22 R$ 644,00

23 CLIPS 2/0 GALVANIZADO 
COM 50 UNIDADES 80 CX R$ 2,39 R$ 191,20

24 CLIPS 6/0 GALVANIZADO 
COM 25 UNIDADES 80 CX R$ 2,89 R$ 231,20

25 CLORO LIQUIDO 1 LITRO 30  
UND R$ 3,29 R$ 98,70

26
COADOR DE CAFÉ DE 
PANO GRANDE COM CABO 
DE MADEIRA 14X23 CM

10  
UND R$ 19,29 R$ 192,90

27 COLA BRANCA 90G 10 UND R$ 2,36 R$ 23,60

28 COLA TEK BOND 20 UND R$ 6,89 R$ 137,80

29 COLHER DE PLÁSTICO 
GRANDE 30 CM 4 UND R$ 4,39 R$ 17,56

30 CONJUNTO DE TAÇAS DE 
VIDRO PARA ÁGUA 300ML 6

EM-
BA-
LAG

R$ 42,10 R$ 252,60

31

CONJUNTO DE XICARAS 
PARA CAFÉ COM 06 PIRES 
EM VIDRO ALTAMENTE 
RESISTENTE

2 UND R$ 29,89 R$ 59,78

32 COPO DESCARTÁVEL 180 
ML CRISTAL 25 CX R$ 88,50 R$ 2.212,50

33 COPO DESCARTÁVEL 50 
ML CRISTAL 20 CX R$ 90,49 R$ 1.809,80

34 C O R R E T I V O  L I Q U I D O 
180ML BASE DE ÁGUA 20 UND R$ 2,15 R$ 43,00

35

DESINFETANTE LIQUIDO 
2LT EMBALAGEM PLÁSTICA 
COM IDENTIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE NO ROTULO

90 UND R$ 4,79 R$ 431,10

36

DETERGENTE LIQUIDO 2LT 
EMBALAGEM PLÁSTICA 
COM IDENTIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE NO ROTULO

40 UND R$ 4,99 R$ 199,60

37 ENVELOPES A4 12 CX R$ 49,00 R$ 588,00

38 ENVELOPES CONVITES 12 CX R$ 64,39 R$ 772,68

39
ESCOVA DE VASO SANI-
TÁRIO - BASE REDONDA 
MEDINDO 35X10CM

7  
UND R$ 14,99 R$ 104,93

40 ESPONJA LAVA LOUÇA 50 UND R$ 0,48 R$ 24,00

41 ETIQUETA AUTO-ADESIVA 
6218 (101,6X25,4MM 4 PCT R$ 24,29 R$ 97,16

42 FITA ADESIVA DUPLA FACE 
BRANCO 12X30CM 12  PCT R$ 4,75 R$ 57,00

43
FITA ADESIVA TRANSPA-
RENTE 48X50CM  PCT COM 
7 UND

4 PCT R$ 3,69 R$ 14,76

44 FLANELA PARA LIMPEZA 
28X48 20 UND R$ 2,79 R$ 55,80

45 GARRAFA TÉRMICA INOX 
1 LITRO 4 UND R$ 116,00 R$ 464,00

46 GRAMPEADOR MEDIO 26/6 
30FL 10 UND R$ 19,19 R$ 191,90

47

GRAMPO 26/6 COM 5000 
UNIDADES GALVANIZADO 
ACONDICIONADO EM CAI-
XA DE PAPELÃO

40 CX R$ 5,00 R$ 200,00

48
GUARDANAPO 20X22CM 
PACOTES COM 50 UNIDA-
DES FARDO COM 48

4 FRD R$ 48,00 R$ 192,00

49 JARRA DE VIDRO 1 LITRO 4 UND R$ 19,69 R$ 78,76

50 LÃ DE AÇO PARA LOUÇA 60 
GRAMAS 50 UND R$ 1,09 R$ 54,50

51

LÁPIS COMUM CORPO EM 
MADEIRA NA COR PRE-
TO N°2 - 17MM - MÁXIMA 
RESISTÊNCIA E APONTA-
BILIDADE - CAIXA COM 
144 UND

1 CX R$ 39,90 R$ 39,90

52 LEITE EM PÓ 250GR, FAR-
DO COM 50 PCT 10 FRD R$ 282,00 R$ 2.820,00

53 LIGAS DE BORRACHA 4 PCT R$ 24,79 R$ 99,16

54 LIMPA VIDROS 500 ML 20 UND R$ 5,59 R$ 111,80

55 LUSTRA MOVEIS COM 100 
ML 30 UND R$ 4,00 R$ 120,00

56 LUVA DE BORRACHA M 
PARA TAREFAS PESADAS 10 PCT R$ 5,05 R$ 50,50

57 MARCA TEXTO AMARELO 
CX COM 12 UND 5 CX R$ 22,89 R$ 114,45

58 MÍDIA CD 3 PCT R$ 127,50 R$ 382,50

59 MÍDIA DVD 3 PCT R$ 147,00 R$ 441,00

60 MULTIUSO LIQUIDO 500 ML 48 UND R$ 5,00 R$ 240,00

61 PÁ PARA LIXO 10 UND R$ 5,99 R$ 59,90

62 PANO DE CHÃO SACO AL-
VEJADO 40X60CM 30 UND R$ 3,00 R$ 90,00

63 PANO DE PRATO BRANCO 
LISO COM BAINHA 40X65 30 UND R$ 2,89 R$ 86,70

64 PANO MULTIUSO  COM 5 20 UND R$ 4,59 R$ 91,80

65 PAPEL CONVITE PCT COM 
50 UND 24 PCT R$ 19,19 R$ 460,56

66
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 
PERFUMADO PACOTE CO 
64 ROLOS PICOTADOS

30 FRD R$ 58,00 R$ 1.740,00

67 PAPEL OFICIO A4 COM 
500 FLS 50 CX R$ 231,00 R$ 11.550,00

68
PAPEL TOALHA INTERFO-
LHADO NA COR BRANCA 
COM 1000 FOLHAS

80 PCT R$ 10,00 R$ 800,00

69 PASTA AZ LOMBO LARGO 100 UND R$ 9,19 R$ 919,00

70
PASTA COM ABAS E ELÁS-
TICOS PLASTICO TRANS-
PARENTE 

20 UND R$ 2,59 R$ 51,80

71
PASTA TRANSPARENTE 
PVC COM ELÁSTICO TIPO 
FINA

220 UND R$ 2,05 R$ 451,00

72 PEDRA SANITÁRIA - ODO-
RIZANTE SANITÁRIO 40G 50 UND R$ 1,89 R$ 94,50

73 PEN DRIVE - 08 GB 10 UND R$ 23,79 R$ 237,90

74
PERCEVEJO DE METAL 
LATONA DP COM CABEÇA 
DE 12MM

2 CX R$ 3,00 R$ 6,00

75 PERFURADOR DE PAPEL 2 
FUROS PRETO 20 FL 10  

UND R$ 21,79 R$ 217,90

76 PILHA PALITO PACOTES 
COM 4 UNIDADES 60 PCT R$ 4,50 R$ 270,00

77
PORTA COPOS 6 LUGA-
RES DE AÇO CROMADO 
19,5X187,13X7CM

1 UND R$ 13,90 R$ 13,90

78 PRANCHETA EM ACRÍLICO 
30 CM 4 UND R$ 14,19 R$ 56,76

79
RÉGUA PLÁSTICA TRANS-
PARENTE EM POLIESTIRE-
NO 30 CM 

10  
UND R$ 1,00 R$ 10,00

80
RODO DE PLÁSTICO EXTRA 
GRANDE COM  CABO DE 
MADEIRA - 1,15X40CM

20 UND R$ 12,99 R$ 259,80

81 RODO PARA PIA 4 UND R$ 3,79 R$ 15,16

82
SABÃO EM BARRA PACO-
TES COM 5 UNIDADES DE 
200 GR

20 PCT R$ 5,19 R$ 103,80

83 SABÃO EM PÓ EMBALA-
GEM DE 500 GR 60 PCT R$ 1,79 R$ 107,40

84 SABONETE LÍQUIDO PARA 
MÃOS 500 ML 80 UND R$ 8,30 R$ 664,00

85
SACO PARA LIXO COM 100 
UNIDADES DE 100 LITROS 
CADA PERFIL SIMPLES

60 PCT R$ 61,00 R$ 3.660,00

86
SACO PARA LIXO COM 100 
UNIDADES DE 30 LITROS 
CADA PERFIL SIMPLES

60 PCT R$ 58,30 R$ 3.498,00

87 TESOURA USO GERAL 14 
CM 10  

UND R$ 7,49 R$ 74,90

88 TINTA PARA CARIMBO COR 
PRETO 40 ML 10 UND R$ 1,39 R$ 13,90

89 TRILHO PARA PASTA 200 UND R$ 12,49 R$ 2.498,00

90 VASSOURA NAYLON CABO 
REVESTIDO 20 UND R$ 9,49 R$ 189,80

91 VASSOURA PIAÇAVA 30 UND R$ 9,79 R$ 293,70

VALOR TOTAL R$ 55.558,42

(CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REIAS E QUARENTA E 
DOIS CENTAVOS).

Bayeux - PB, 18 de Março de 2020.
JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00008/2020

O Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Bayeux, Estado da Paraíba, no uso das atribuições, 
e observadas às disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93, ADJUDICA o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALI-
ZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, ora licitado 
em favor da empresa: ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432, CNPJ: 33.298.991/0001-
90, ganhadora de todos os itens, quais sejam: 01 ao 91. Não restaram itens DESERTOS. Não 
restaram itens FRACASSADOS. pelo valor global de R$ 55.558,42 (CINQUENTA E CINCO MIL E 
QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REIAS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

Bayeux - PB, 18 de Março de 2020
FABIANO CONSTÂNCIO DO REGO

Presidente da CPL/Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00008/2020

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 
43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Assessoria Jurídica, e 
HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO CON-
SIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, ora licitado 
em favor da empresa: ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432, CNPJ: 33.298.991/0001-
90, ganhadora de todos os itens, quais sejam: 01 ao 91. Não restaram itens DESERTOS. Não 
restaram itens FRACASSADOS. pelo valor global de R$ 55.558,42 (CINQUENTA E CINCO MIL E 
QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REIAS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). Com base no 
Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n° 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário para 
assinatura da Ata de Registro de Preços e o consequente Instrumento Contratual, nos termos do 
art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 desta lei.

Bayeux - PB, 18 de Março de 2020 
JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: Aquisição de peixes para 
distribuição à pessoas carentes do município por ocasião da Semana Santa 2020; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Belém - PB, 18 de Março de 2020
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00010/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 

DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX; 01.031.2000.2001 

– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA; 3390 30 00 000 – MATERIAL DE CONSUMO
VIGÊNCIA: DE 18/03/2020 À 31/12/2020
VALOR: R$ 38.925,38 (TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E 

TRINTA CENTAVOS)
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, 

SIGNATÁRIO: JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA
CONTRATADO: ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO 08546599432, CNPJ: 33.298.991/0001-90, 

SIGNATÁRIO(A): ELMO LAERTTY PESSOA VELOSO, CPF: 085.465.994-32
Bayeux - PB, 18 de Março de 2020.

JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 07h45min do dia 01 de abril de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixes para distribuição 
à pessoas carentes do município por ocasião da Semana Santa 2020. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 031/2015. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 18 de março de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, 

torna público que a licitação marcada às 08h30min do dia 18 de março de 2020, na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de frutas e verduras para atender as 
necessidades da Administração Municipal até o fim do exercício de 2020, fica adiada para o dia 01 
de abril de 2020 as 08h30min. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 031/2015. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 18 de Março de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, 

torna público que a licitação marcada às 10h00min do dia 18 de março de 2020, na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de materiais de construção para execução 
de pavimentação e drenagem de vias públicas para atender as necessidades do município, fica 
adiada para o dia 01 de abril de 2020 as 10h00min. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 031/2015. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 18 de março de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00015/2020. OBJETO: Aquisição de peixes para distribuição 
à pessoas carentes do município por ocasião da Semana Santa 2020. ABERTURA: 16/03/2020 as 
10:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 18/03/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
RESULTADO FASE RECURSAL DA FASE DE HABILITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 01.2020
OBJETO: Aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE até dezembro de 2020.
DOCUMENTAÇÃO COMPLETA:
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS - 

COOPAFAB;
ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA;
JOSÉ AILTON FERNANDES DOS SANTOS;
RUBENS BATISTA DOS SANTOS.
DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA:
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ROMA DE BAIXO;
-Não apresentou o alvará de localização e/ou funcionamento, conforme exigência do edital
COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTOS RURAIS LTDA;
-Não apresentou o alvará de fiscalização da vigilância sanitária, conforme exigência do edital
Interposto o recurso contra o resultado de habilitação pelas empresas participantes que foram 

inabilitadas e após análise jurídica, permanecem as mesmas empresas habilitadas, ficando o dia 
23.03.2020 as 09h30min para abertura dos projetos de venda, envelopes propostas de preços e 
continuidade do processo.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua Flávio Ribeiro, 74 – Centro – Belém/PB, 
no horário das 07h00min as 13h00min dos dias úteis. Email: licitacaopmb2@gmail.com. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Belém - PB, 18 de março de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2020 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 10h00min do dia 30 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
materiais esportivos diversos, destinados a secretaria de Esporte e Lazer. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 425/2017. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 17 de Março de 2020
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

 EXTRATO DE 5.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00055/2018
OBJETO: Execução dos serviços de CONSTRUÇÃO de PASSAGEM MOLHADA no Sítio Malha-

da, zona rural do Município de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 – Lei Federal 8.666/93 
- CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS – Contrato nº 00055/2018 - Tomada de Preços nº 00004/2018. 
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses de 02/03/2020 até 02/07/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cuitegi e PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME. DATA DE ASSINATURAS: 02/03/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 
através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas 
do dia 06 de abril de 2020, Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de 
Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ENTORNO DA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL 
DE ENSINO FUNDAMENTAL LAFAYETE CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA. 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, 18 de março de 2020.
Felipe Silva Diniz Júnior

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL 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 07 de abril de 2020, Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA TRAVESSA SERGIPE, 
LOCALIZADA NA RUA SERGIPE, ENTRE OS NÚMEROS 925 A (IGREJA PENTECOSTAL) E 
O NÚMERO 925 (CRAI), EM TERRENO ENTRE OS NÚMEROS 106 E 154 DA RUA ACRE E 
NO LEITO DA RUA ACRE, BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA. 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, 18 de março de 2020.
Felipe Silva Diniz Júnior

Presidente da CPL

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

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Contratação 
de empresa para Prestação de serviços de sinalização viária, demarcação de faixas de transito 
com equipamento que suportem pinturas manuais e mecanizadas, tanque de pressão, válvula de 
segurança, manômetro, agitador e acionamento hidráulico, sistema de aplicação de tinta a frio com 
todos os equipamentos, utensílios para seu devido uso, como também transporte, e mão de obra 
qualificada para serviços em lugares determinados pela superintendência de transito e transportes 
públicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Wesley Bernardino 
Pereira - R$ 220.000,00.

Campina Grande - PB, 18 de Março de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviços de sinalização viária, demarcação 

de faixas de transito com equipamento que suportem pinturas manuais e mecanizadas, tanque de 
pressão, válvula de segurança, manômetro, agitador e acionamento hidráulico, sistema de aplicação 
de tinta a frio com todos os equipamentos, utensílios para seu devido uso, como também transporte, 
e mão de obra qualificada para serviços em lugares determinados pela superintendência de transito 
e transportes públicos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 - Superintencia de transito Transportes 
Publicos 15.451.1025.2091- Açoes de Melhorias no Sistema de Transito 3390.39.99 - Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Juridica 1001 - Recursos Ordinarios. VIGÊNCIA: até 18/03/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: 
CT Nº 00044/2020 - 18.03.20 - Wesley Bernardino Pereira - R$ 220.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020
A Prefeitura Municipal de Curral Velho, CNPJ nº 08.886.947/0001-53, rua Manoel Batista Sobri-

nhosn, Centro, Curral Velho -PB, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público para 
conhecimento dos interessados, que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020, com o seu objeto 
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Radiodifusão em frequência 
FM, com potência de 2,0 kw, com alcance em todo o município e região do vale do Piancó, para 
divulgação de 95 inserções mensais em spot de 30 segundos dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas das secretarias e órgãos da Administração Municipal para Prestação de Contas das 
Ações Administrativas Oficiais, assuntos de caráter informativo, divulgação de relatórios e outros, 
obras, serviços e campanha do município de Curral Velho - PB, não compareceu nenhum partici-
pante, sendo considerado como Licitação DESERTA. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Curral Velho - PB, 16 de Março de 2020.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00012/2020

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 DV00012/2020, 
que objetiva: Locação de Rádio Comunicador e antena de repetição para atender as demandas 
operacionais da Guarda Civil Municipal de Conde/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: GILMARA MARTINS DE PONTES - R$ 15.600,00.

Conde - PB, 10 de Março de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00012/2020. OBJETO: Locação de Rádio Comuni-

cador e antena de repetição para atender as demandas operacionais da Guarda Civil Municipal de 
Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Gabinete da Prefeita. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 21/02/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Rádio Comunicador e antena de repetição para atender as demandas 

operacionais da Guarda Civil Municipal de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00012/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária 
nº 237 no valor de R$ 15.600,00 (Quinze mil e seissentos reais) na seguinte dotação: Órgão: 
20400 Comando Geral da Guarda Civil Municipal Função: 06 Segurança Pública Subfunção: 181 
Policiamento Programa: 0009 Cidade Unida e Segura Ação: 2010 Manutenção das Ativ da Guarda 
Civil Municipal Nat da Despesa: 3390390000 Outros Serv de Terc Pessoa Jurídica Fonte: 001 
Recursos Ordinários Código Reduzido: 000038. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00071/2020 - 10.03.20 
- GILMARA MARTINS DE PONTES - R$ 15.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0015/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Abril 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Registro de preços para: Aquisição parcelada 
de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados a manutenção das diversas secretarias 
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3254-1049. E-mail: setordelicitacaoces@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cruz do Espírito Santo - PB, 13 de Março de 2020
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0016/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Abril de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contração de empresa 
especializada nos serviços de distribuição de combustível de forma fracionada, de acordo com as 
necessidades desta municipalidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3254-1049. E-mail: setorde-
licitacaoces@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cruz do Espírito Santo - PB, 13 de Março de 2020
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS (PEIXES), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAPIM; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
J.B.G. DA SILVA - R$ 74.940,00.

Capim - PB, 18 de Março de 2020
KATIA CILENE DE MELO SILVA

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ABASTE-

CIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAPIM.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2020.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.050 - Fundo Municipal de Saúde; 

10 301 2007 2020 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde; 10 301 1004 2021 - Ma-
nutenção das atividades de Atenção Básica em Saúde -PAB; 10 301 1004 2023 - Distribuição de 
Medicamentos da Farmácia Básica; 10 301 1005 2025 - Manutenção da Atenção Especializada de 
Média e Alta Complexidade - MAC; 3390.30 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Capim e:
CT Nº 00008/2020 - 18.03.20 - M&R COMERCIO EIRELI - R$ 16.583,00
CT Nº 00009/2020 - 18.03.20 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR - R$ 15.925,90

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ABASTE-

CIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAPIM.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2020.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.050 - Fundo Municipal de Saúde; 

10 301 2007 2020 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde; 10 301 1004 2021 - Ma-
nutenção das atividades de Atenção Básica em Saúde -PAB; 10 301 1004 2023 - Distribuição de 
Medicamentos da Farmácia Básica; 10 301 1005 2025 - Manutenção da Atenção Especializada de 
Média e Alta Complexidade - MAC; 3390.30 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Capim e:
CT Nº 00008/2020 - 18.03.20 - M&R COMERCIO EIRELI - R$ 16.583,00
CT Nº 00009/2020 - 18.03.20 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR - R$ 15.925,90

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: M&R COMERCIO EIRELI - R$ 16.583,00; 
SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR - R$ 15.925,90.

Capim - PB, 18 de Março de 2020
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
  AVISO DE RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2019
OBJETO: contratação de empresa especializada para construção de CRECHE, localizado na 

Avenida Sólon de Lucena - S/N - Centro, no Município de Conceição/PB. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - Valor: R$ 
1.041.227,15. LICITANTES CLASSIFICADOS: 2º. MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA 
– ME – VALOR R$ 1.055.141,28; 3º. CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – ME VALOR R$ 
1.061.618,72; E 4º. PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – VALOR R$ 1.063.846,09. 
LICITANTES DECLARADOS DECLASSIFICADOS: COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNO-
LOGIA E LOCACOES EIRELI, não apresentou o item 9.6 do edital; CONSTRUTORA PRINCESA 
DO VALE LTDA – ME, não apresentou o item 9.8 do edital; COVALE CONSTRUCOES DO VALE, 
não apresentou o item 9.6 do edital; E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, não 
apresentou o item 9.6 do edital; conforme relatório do setor de engenharia. 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 Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no 
horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. 

Conceição - PB, 17 de Março de 2020.
José Ivanildo Gonçalves da Costa

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 001/2019

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 001/2019 ao Contrato Nº. 41601/2018.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ nº. 08.943.227/0001-82.
CONTRATADA: E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ nº 

17.560.794/0001-40.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do 

Contrato firmado entre as partes em 22/10/2018, nos termos previstos em sua cláusula sétima 
do presente contrato.

VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 12 (doze) 
meses, sendo iniciado o presente aditivo no dia 21 de Outubro de 2019 e tendo seu termino no 
dia 21 de Outubro de 2020.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito da 
contratante, exarada no parecer jurídico do assessor deste município, e encontra amparo legal no 
artigo 57, § 1 inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições esta-
belecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, 
lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só 
efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE 
e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Conceição - PB, 21 de Outubro de 2019.
JOSÉ IVANILSON SOARES LACERDA

Prefeito
CONTRATANTE

E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
EMANOEL LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA

009.667.564-01
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 002/2020

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 002/2020 ao Contrato Nº. 40801/2018.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ nº. 08.943.227/0001-

82.
CONTRATADA: E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ nº 

17.560.794/0001-40.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do 

Contrato firmado entre as partes em 01/06/2018, nos termos previstos em sua cláusula sétima 
do presente contrato.

VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 270 (duzen-
tos e setenta) dias, sendo iniciado o presente aditivo no dia 20 de Fevereiro de 2020 e tendo seu 
termino no dia 16 de Novembro de 2020.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito da 
contratante, exarada no parecer jurídico do assessor deste município, e encontra amparo legal no 
artigo 57, § 1 inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições esta-
belecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, 
lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só 
efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE 
e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Conceição - PB, 20 de fevereiro de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES LACERDA

Prefeito
CONTRATANTE

E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
EMANOEL LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA

009.667.564-01
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 001/2019

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 001/2019 ao Contrato Nº. 41701/2018.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ nº. 08.943.227/0001-82.
CONTRATADA: E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ nº 

17.560.794/0001-40.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do 

Contrato firmado entre as partes em 22/10/2018, nos termos previstos em sua cláusula sétima 
do presente contrato.

VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 12 (doze) 
meses, sendo iniciado o presente aditivo no dia 21 de Outubro de 2019 e tendo seu termino no 
dia 21 de Outubro de 2020.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito da 
contratante, exarada no parecer jurídico do assessor deste município, e encontra amparo legal no 
artigo 57, § 1 inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições esta-
belecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, 
lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só 
efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE 
e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Conceição - PB, 21 de Outubro de 2019.
JOSÉ IVANILSON SOARES LACERDA

Prefeito
CONTRATANTE

E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
EMANOEL LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA

009.667.564-01
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: PAVIMENTAÇAO DA TRAVESSA SANTO ANTONIO E DO TRECHO FINAL DA RUA 

SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00002/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00178/2019 - Versatta Serviços e 
Constuções Eireli - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 90 dias. ASSINATURA: 21.02.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
QUINTO ADITIVO DE PRAZO
REF: TOMADA DE PREÇOS 05.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 301/2017 datado de 31/07/2017 e com término de vigência em 31/01/2018, 
ao Primeiro Aditivo datado de 29/01/2018 com vigência até 01/08/2018, ao Segundo Termo Aditivo 
com vigência até 02/02/2019, ao Terceiro Termo Aditivo com vigência até 03/08/2019 e ao Quarto 
Aditivo com vigência até , celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de 
empresa no ramo pertinente para construção do Centro de Apoio ao Turismo e Comercialização de 
Produtos Artesanais no Santuário Frei Damião - Mercado Popular, conforme Contrato de Repasse 
de nº 1023.537-25/2015 - MTUR.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE 
LIMA. CONTRATADA: CADECON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP – CNPJ: 
12.472.413/0001-58- DESSUAN ALEXANDRE MARIZ

JUSTIFICATIVA: Em decorrência do atraso na execução dos serviços finais da obra, ficou 
prejudicada a conclusão do objeto no prazo inicialmente contratado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 03/02/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05/08/2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
3º ADITIVO DE VALOR (REPROGRAMAÇÃO)
REF: CONCORRÊNCIA 03.2014.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo de 0,31% sobre o valor 

total do contrato de R$ 5.887.746,74 (Cinco Milhões Oitocentos e Oitenta e Sete Mil Setecentos 
e Quarenta e Seis e Setenta e Quatro Centavos), no valor de R$ 18.163,66 (Dezoito Mil Cento 
e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos), do contrato de nº 00416/2014 datado de 
16.09.2014, referente a acréscimos e supressões aos Contratos de Repasse de nº 1014562-30/2014 
(801361) e 1016453-33/2014 (803387), conforme planilhas no processo, objetivando a Contratação 
de empresa do ramo pertinente para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. DOM 
PEDRO II E DO CENTRO DA CIDADE, DE CONFORMIDADE AOS CONTRATOS DE REPASSES 
CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A UNIÃO FEDERAL POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – CR 794432/2013 - (Processo 2641.1010817-15/2013), CR 803387/2014  - (Processo 
2641.1016453-332014), CR 801361/2014 - (Processo 2641.1014562-330/2014) e CR 809096/2014 
(Processo 1016576-56/2014)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – Marcus Diogo de Lima. CONTRA-
TADA: SANCCOL SANEAMENTO, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 09.267.923/0001-
89- Walter de Vasconcelos Dias Filho

JUSTIFICATIVA: Foram necessárias correções na planilha orçamentária devido a alteração 
significativa de quantitativos no momento da execução, conforme material anexado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 17/03/2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Marcus Diogo de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00001.2020, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 12/03/2020 
e 13/03/2020, respectivamente, no valor total de R$ 249,254,46 – (Duzentos e Quarenta e Nove 
Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos), em favor da empresa RVA 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA– inscrita no CNPJ sob o nº 15.161.782/0001-18, que tem 
como objetivo, Contratação de empresa no ramo pertinente para Reforma do Ginásio do Mutirão, 
Guarabira/PB, conforme Termo de Referência. Fica a empresa vencedora do certame convocada 
para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório da referida 
Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 17 de março de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 14h30min, do dia 01 de abril de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais Esportivos diversos para melhor atender as demandas da Administração Municipal. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 18 de março de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

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

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

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

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

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 09/12/2019.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 11/05/2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito em exercício

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
do ramo pertinente para realizações de procedimentos Oftalmológicos Clínicos e Cirúrgicos em 
pacientes do Município de Guarabira e de Municípios circunvizinhos através do PPI (Programação 
Pactuada Integrada); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTRO 
PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - R$ 2.002.798,80.

Guarabira - PB, 10 de Março de 2020
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

A Prefeitura Municipal de Imaculada, através de seu pregoeiro e de acordo com a legislação em 
vigor, COMUNICA A SUSPENSÃO da licitação, na modalidade Pregão Presencial, nº 00009/2020, 
que se realizaria no dia 20/03/2020, às 14:00h. Objetivando Aquisição de 09 veículo tipo van original 
de fábrica 0-km destinados as necessidades da Secretaria municipal de Educação. Tal suspensão 
foi necessária em razão de questionamento ao edital, interposto pela empresa FIORI VEICULO S/A. 
Acatado o questionamento nova data para a sessão será dia 31/03/2020 as 14:00 n Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Novo Edital em: www.
imaculada.pb.gov.br ouwww.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 18 de março de 2020.
GLEITON CARMO SILVESTRE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09016/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09011/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/031352

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE MANUTENÇÃO (INSUMOS), DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS 
E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

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

EMPRESA: J2R AUTOMAÇÃO LTDA- EIRELI CNPJ: 30.247.600/0001-10 FONE/FAX: (51) 
3669.1086 END.: AVENIDA BEIRA MAR, 1850-NOVA TRAMANDAÍ/RS CEP: 95.593-000 EMAIL: 
julio@eletricmasther.com.br

ELÉTRICO
LOTE 15 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

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

1 Pçs. Disjuntor din tripolar 16 
amperes. 50

R$ 23,44 
(Vinte e três 

reais e quarenta 
e quatro centa-

vos).

R$ 1.172,00 (Um mil, 
cento e setenta e dois 

reais).

2
Pçs.

Disjuntor din tripolar 20 
amperes. 50

R$ 23,43
(Vinte e três re-
ais e quarenta e 
três centavos).

R$ 1.171,50 (Um mil, 
cento e setenta e 

um reais e cinquenta 
centavos).

3
Pçs.

Disjuntor din tripolar 25 
amperes. 50

R$ 23,43
(Vinte e três re-
ais e quarenta e 
três centavos).

R$ 1.171,50 (Um mil, 
cento e setenta e 

um reais e cinquenta 
centavos).

4 Pçs.
Disjuntor din tripolar 32 
amperes. 100

R$ 23,43
(Vinte e três re-
ais e quarenta e 
três centavos).

R$ 2.343,00 (Dois mil, 
trezentos e quarenta e 

três reais).

MARCA: STARK ELECTRIC
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 5.858,00 (Cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais).

         João Pessoa, 13 de março de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 127951/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.002/2020
DATA DE ABERTURA: 02/04/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS 

PADRONIZADOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 807772, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 18 de Março de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
ACESSIBILIDADE NO MERCADO CENTRAL EM JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
comunica aos interessados que, após exame da documentação da referida Concorrência Pública, 
foi HABILITADA: NV CONSTRUÇÕES EIRELI INABILITADA:  nenhuma. Ficam franqueadas 
vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei. 

João Pessoa, 18 de março de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.010/2020

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006920.
Data da sessão: 31/03/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001, 1090, 1111, 1113, 1120, 1124, 1312, 1311, 1630, 1290, 1214, 1990).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 18 de março de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
CHEFIA DE GABINETE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.012/2019 – UEP/GAPRE
PARTES:
CONTRATANTE: SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CONTRATADA: RENATA SATIKO AKIYAMA
OBJETO: CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊN-

CIA PARA A REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTARNOS TERMOS 
DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - TDR.

PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses contados a partir da data de expedição da Ordem de 
Serviço;

PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 03 (três) meses contados a partir da data de expedição da 
Ordem de Serviços.

LICITAÇÃO: Seleção de Consultor Individual nº 002/2019.
VALOR: R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.15.451.5552.1616 – Planejamento Urbano Sustentável, 

Integrado e Gestão da Cidade
b) Natureza da despesa: 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria.
c) Fonte: 1920
FUNDAMENTO LEGAL: Item 5, da GN-2350-9, que regulamenta a contratação de serviços de 

consultoria no âmbito do Contrato de Empréstimo nº 4444 OC-BR, celebrado entre o Município de 
João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
João Pessoa, 16 de março de 2020.

Lucélio Cartaxo Pires de Sá
Secretário Chefe de Gabinete do Município de João Pessoa

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09027/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/007595 CHAVE 

Nº 808690
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E 

SECANTE PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA.
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 20/03/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
31/03/2020, às 09h30. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 19 de março de 2020.

João Pessoa, 19 de março de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09023/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/087111

CHAVE Nº 807490
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DES-

TINADOS ÀS TURMAS DE BERÇÁRIO, MATERNAL E PRÉ-ESCOLAR DOS CREIS E ESCOLAS 
COM EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público aos interessados a suspensão do Pregão Eletrônico nº 09023/2020 e, em conse-
quência, informa que este será adiado, em razão de recebimento de pedido de esclarecimento, 
cujas razões foram analisadas pela Unidade Técnica competente. Decidindo-se por acolhidas as 
razões expostas, providenciar-se-á um novo termo de referência. O acolhimento e a abertura das 
propostas ocorrerão através do site www.licitacoes-e.com.br, em data a ser definida e publicada 
posteriormente, pelo que ficam prejudicadas as datas anteriormente designadas.

João Pessoa, 18 de março de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que a Tomada de Preços n.º 00003/2020, que estava marcado para o dia 19 de 
março de 2020, foi adiado para o dia 26 de março de 2020, às 10:00 horas. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3382-1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 17 de março de 2020. 
IZAEL DOS SANTOS

Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

O Município de Picuí torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MU-
SICAIS E SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, no dia 13/04/2020, às 09:10 horas, 
(horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de Licitação Pregão 
Eletrônico nº 00006/2020, Processo Administrativo nº 200305PE00006. Informamos que o Edital 
encontra-se disponível nos sites www.picui.pb.gov.br/licitacoes, www.tce.pb.gov.br, www.bll.org.
br. Maiores informações pelo telefone (83) 3371-2126 – ramal 34.

Picuí - PB, 18 de Março de 2020.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Resultado de Julgamento de Proposta de Preços

Tomada de Preços nº00002/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, resultado de julgamento de proposta de 

preços, atendendo ao art.109, I”b” dalei nº8.666/93. Fica declarada classificada a empresa DEL 
ENGENHARIA EIRELI – ME como valor global de R$278.444,57 (duzentos e setenta e oito mil 
quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e, P.A.S. & SANTANA LTDA 
EIRELI como valor global de R$ 96.000,19 (noventa e seis mil e dezenove centavos). Foi declarada 
desclassificada a empresa CONSTRUTORA  BRAÇO FORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÕESEIRELI-
-EPP por apresentaram valor global superior àquelas.

Pedra Branca-PB, 17 de Março de 2020.
Severino Luizde Caldas

Presidente

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial nº 00017/2020
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 

público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 
00017/2018, cujo objeto é o fornecimento de lanches e refeições. Tem como vencedora: CARLOS 
ANTONIO CUSTÓDIO DA SILVA - CPF nº 114.341.328-89 com o valor global de R$ 48.405,00 
(quarenta e oito mil quatrocentos e cinco reais),. 

Pedra Branca-PB, 17 de Março de 2020.
Severino Luiz de Caldas- Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Aviso de Resultado de Julgamento

PREGÃO Nº 00021/2020
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornam público o resultado 

de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00021/2019, cujo objeto 
é Aquisição de combustíveis e óleo lubrificantes. Tem como vencedoras: TALISSUEL COSMO 
BARBOSA DINIZ EIRELI – CNPJ Nº 05.821.353/0001-76 com o valor global de R$ 1.011.550,00 
(um milhão onze mil quinhentos e cinquenta reais) e a empresa ADELSON DE OLIVEIRA PINTO 
EIRELI – ME - CNPJ Nº 22.634.395/0001-17com o valor global de R$ 132.856,50 (cento e trinta 
e dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)

Pedra Branca-PB, 17 de Março de 2020
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00024/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00024/2020, por 

menor preços unitário, com objeto, aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra 
branca-PB, atendendo ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019. 
Abertura dia 31/03/2020 às 09:00 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.   

Pedra Branca - PB, 20 de Fevereiro de 2020
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAIBA
MUNICÍPIO DE PITIMBU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

Licitação:     001/2020
Modalidade: Pregão Presencial
Contrato Adm.: 020/2020
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Pitimbu
Contratada: BIOTECH . 
CNPJ/CPF: 15.659.814/0001-00
Objeto: Fornecimento de Câmaras Frias (vacinas
Vigência: 31/12/2020
Valor Contrato: R$ 103.700,00 (Cento e três mil e setecentos reais)
Dotação:

02.050     SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S
02050.10.301.2042.1145      Aquisição de Móveis e Equip. para UBS

 4490.52     Equipamento e Material. Permanente

02.050      SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S
02050.10.301.2043.1152       Aquisição de Móveis e Equip. para Sec. Saúde

 4490.52        Equipamento e Material. Permanente

02.050    SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S
02050.10.302.2048.1170       Aquisição de Móveis e Equip. para Cent. Reab. Motora

 4490.52       Equipamento e Material. Permanente

02.050      SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S
02050.10.302.2048.1179       Aquisição de Mobiliário e equip. p/ pronto atendimento 

 4490.52       Equipamento e Material. Permanente

Pitimbu , 06 de março de 2020
GEILCE AZEVEDO BARBALHO

GESTORA DO FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E CARTEIRAS ESCOLAR; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GLOBAL 
SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP - EPP - R$ 86.400,00; NOVA CONQUISTA - COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 52.950,00.

Remigio - PB, 18 de Março de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00016/2020. OBJETO: Contratação de Empresa Especiali-

zada para Aquisição de Conjunto e Carteiras Escolar. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores: Global Solucoes Empresariais Eireli EPP - EPP - CNPJ 08.493.422/0001-58. 
Nova Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda - CNPJ 14.209.485/0001-32. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remigio - PB, 18 de Março de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: Contratação 
de empresa para a prestação de serviços mecânicos com o fornecimento de peças de reposição, 
para atender as necessidades de manutenção de veículos de pequeno e médio porte, no que diz 
respeito a serviços mecânicos, elétricos e de laternagem, da frota do município de Santa Helena-
-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PEDRO MANGUEIRA 
DE AQUINO - R$ 390.925,00.

Santa Helena - PB, 17 de Março de 2020
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DE FORMA PARCELADA, 

DESTINADSOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICI-
PIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Santa Helena: 20.100 GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 2002 MANUTENÇÃO 
E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 20.200 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MANUTENÇÃO 
DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 20.300 
SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 
FINANÇA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 
12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 
2036 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% 12 361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% 33.90.30 - 
MATERIAL DE CONSUMO 20.600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20 122 
0010 2010 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 33.90.30 - 
MATERIAL DE CONSUMO 20.700 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 15 122 0010 
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 20.800 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08 122 0010 2006 MANUTENÇÃO E 
ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Santa Helena e: CT Nº 00031/2020 - 17.03.20 - FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - CASA 
SÃO FRANCISCO - R$ 257.300,60.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATÓRIAIS, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A 
ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA-PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BIOMED DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA - R$ 33.883,80; DIMEDONT DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 29.946,52.

Santa Helena - PB, 18 de Março de 2020
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DE FORMA PARCELADA, DESTINADSOS A MANUTENÇÃO 
E CONSUMO DA REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - CASA SÃO 
FRANCISCO - R$ 257.300,60.

Santa Helena - PB, 17 de Março de 2020
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATÓRIAIS, DE FORMA PAR-

CELADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SANTA HELENA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20 500 SECRETARIA DE SAUDE 10 122 0010 
2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
21 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Santa Helena e: CT Nº 00011/2020 - 18.03.20 - BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E 
LABORATORIAL NOSSA SENHORA - R$ 33.883,80; CT Nº 00012/2020 - 18.03.20 - DIMEDONT 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 29.946,52.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que a licitação que seria realizada as 08:30 horas do dia 23 de Março de 2020, 
por medidas preventivas do CODVID-19, fará realizar as 08:30 do dia 31 de Março de 2020, no 
centro cultura Wilson Braga Leite, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS 
A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA-PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0037 
/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. E-mail: 
CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 18de Março de 2020
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que a licitação que seria realizada as 08:30 horas do dia 24 de Março de 2020, por 
medidas preventivas do COVID-19, fará realizar as 09:00 do dia 31 de Março de 2020, no centro 
cultura Wilson Braga Leite, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARAESPERMANENTES,  DE FORMA PARCE-
LADA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA HELENA-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 0037 /05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. E-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 18de Março de 2020
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que a licitação que seria realizada as 08:30 horas do dia 25 de Março de 2020, por 
medidas preventivas do COVID-19, fará realizar as 09:30 do dia 31 de Março de 2020, no centro 
cultura Wilson Braga Leite, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARAESDESCARTAVEIS,  DE FORMA PARCE-
LADA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA HELENA-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 0037 /05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: E-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 18de Março de 2020
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 20001/2019

OBJETO: Contratação de empresa para a execução das obras de reforma do Centro de 
Especialidades Médicas e do Laboratório de Análises Clínicas de Santa Helena-PB. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ANGULO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - Valor: R$ 168.408,01. 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 Gonçalo José Vitoriano, 236 
- Centro - Santa Helena - PB. E-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. 

Santa Helena - PB, 17 de Março de 2020
JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA

Presidente da Comissão

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

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DE SUPRESSÃO DE VALOR PARA EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO FINANCEIRO

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº0001/2020.PARTES: PREF. MUN. DE SÃO SEB. 
DE LAGOA DE ROÇA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA, CNPJ 
Nº 18.709.157/0001-56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº00007/2019, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, O QUE SE REF. 
SUPRESSÃO DE VALOR PARA EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. QUE FICARÁ COM 
OS SEGUINTE PREÇOS: A GASOLINA R$ 4,22; ÓLEO DIESEL R$ 3,54; ÓLEO DIESEL S10 R$ 
3,58; MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO INCISO XXI, DO 
ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA LEI 8.666/93, COM SUAS 
POSTERIORES E VIGENTES ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO 
E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA. 18/03/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2020, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NA 
FORMA DA RESOLUÇÃO 0004/2015; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: ALBERY VICENTE DA SILVA - R$ 20.400,00; ALMIR DE OLIVEIRA 
DA SILVA - R$ 17.500,00; DIANA DIAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - R$ 8.000,00; EDVALDO 
PEREIRA DE ALMEIDA - R$ 14.250,00; IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA - R$ 8.000,00; JOSÉ 
BATISTA BARBOSA - R$ 28.250,00; LIZETE SEVERINA BARBOSA - R$ 14.000,00; MARIA INEZ 
DA SILVA LIMA - R$ 22.000,00; SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA - R$ 8.000,00.

Santa Cecília - PB, 18 de Março de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
- PNAE NA FORMA DA RESOLUÇÃO 0004/2015. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 
00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 02.006 Secretaria de 
Educação Cultura e Esporte 12 361 0005 2007 Manter o Programa Merenda Escolar 3390.30 Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00039/2020 - 18.03.20 - JOSÉ BATISTA BARBOSA 
- R$ 28.250,00; CT Nº 00040/2020 - 18.03.20 - MARIA INEZ DA SILVA LIMA - R$ 22.000,00; CT Nº 
00041/2020 - 18.03.20 - ALBERY VICENTE DA SILVA - R$ 20.400,00; CT Nº 00042/2020 - 18.03.20 
- DIANA DIAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - R$ 8.000,00; CT Nº 00043/2020 - 18.03.20 - LIZETE 
SEVERINA BARBOSA - R$ 14.000,00; CT Nº 00044/2020 - 18.03.20 - ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA 
- R$ 17.500,00; CT Nº 00045/2020 - 18.03.20 - IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA - R$ 8.000,00; 
CT Nº 00046/2020 - 18.03.20 - SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA - R$ 8.000,00; 
CT Nº 00047/2020 - 18.03.20 - EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA - R$ 14.250,00.

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/20

OBJETO: Execução dos serviços de construção de um Centro de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos SCFV, na Zona Rural deste Município - Unidade de Barra de Antas. EMPRESAS HA-
BILITADAS: Construtora e Locadora Alexandre Ltda. - EPP; Construtora Imperial Eireli - ME; FM 
Serviços - ME; Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME; Ponte Rotto Serviços de Engenharia 
Ltda. - ME; e Sete Construções Ltda. - EPP. EMPRESA INABILITADA: Harg Empreendimentos, 
Construções e Incorporações Ltda. - ME. A CPL comunica que a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 31.03.20, às 08:00 horas, no mesmo local da 
primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no 
horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 18 de março de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL
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