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Passageiros que desembarcam de avião na grande João Pessoa têm temperatura verificada por profissionais da Agência Estadual de Vigilância Sanitária. Página 5

Aeroporto Castro Pinto tem barreira sanitária

STF suspende dívida 
da PB para Estado 
investir em saúde
Liminar do ministro Alexandre de Moraes autoriza o governo a utilizar 
parcelas da dívida com a União no combate ao novo coronavírus. Página 13

Foto: Reprodução

PB contabilizou, ontem, o sexto caso da doença; 
a SES descartou 227 suspeitos e o Estado 
segue com 33 pacientes internados. Página 5

Foto: Roberto Guedes

Serviços essenciais, como farmácias e supermercados, têm 
adotado formas de reduzir o contágio. Página 7

Prefeitura de João Pessoa irá reativar o 
Prontocor para o atendimento exclusivo 
de pacientes de Covid-19. Página 5
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O acesso às praias e pontos turísticos do Conde 
está integralmente fechado, em obediência 
a decreto municipal. Página 7

Direção do Hospital de Trauma cria atendi-
mento personalizado para crianças com o 
objetivo de evitar aglomerações. Página 12

Foto: arquivo pessoal

Com academias fechadas, profissional dá dicas de como se 
exercitar em casa, durante a quarentena. Página 8

‘Meu Espaço’: Governo lança, terça que vem, 
edital para artistas que estão impossibilitados 
de fazerem apresentações. Página 4

Foto: divulgação

A exemplo dos Jogos Escolares, etapas regionais dos Jogos 
da Juventude são canceladas pelo COB. Página 16

Cultura

Azevêdo sanciona lei 
que cria programa 
de habitação na PB
Programa ‘Parceiros da Habitação’ é 
destinado a atender, prioritariamente, 
às famílias com renda de até três 
salários mínimos. Página 12

Foto: Arquivo

Diversidade

Arte sequencial Quadrinistas paraibanos dão dicas de títulos que 
podem ser uma ótima companhia durante isolamento. Página 9

Fo
to

: S
ec

om
/P

B



As situações de crise revelam quão 
desiguais ainda são os níveis de cons-
ciência das pessoas, no que diz respeito 
às melhores condutas a serem aplica-
das em relação ao problema. Enquanto 
umas colaboram para a superação dos 
obstáculos, outras ajudam a complicar 
ainda mais o estado das coisas.

Veja-se o exemplo da crise provo-
cada pela pandemia do coronavírus. 
Há pessoas se cuidando e auxiliando 
outras a se precaverem, por meio da 
observação rigorosa das normas de hi-
gienização estabelecidas pelas autori-
dades. Outras, no entanto, desprezam 
as medidas de segurança.

Mas há casos ainda piores. Pes-
soas que criam e disseminam boa-
tos, levando pânico à população, por 
meio de mensagens veiculadas nas 
redes sociais. Pessoas criminosas 
que devem responder perante a jus-
tiça pelos atos que cometeram, uma 
vez que tais atitudes podem ser tudo, 
menos brincadeira.

O quadro social delineado pela 
pandemia é grave, de consequências 
imprevisíveis, e é preciso incentivar 
as pessoas a se protegerem adequada-
mente, mantendo a calma, para evitar 
ações precipitadas que podem, inclusi-
ve, comprometer as logísticas públicas 
de contenção do vírus.

A notícia falsa confunde ou ame-
dronta pessoas e, dependendo do po-
tencial do boato, pode atingir uma 
parcela considerável da população, le-
vando-se em consideração a velocida-
de com que as mensagens se replicam 

nas redes sociais. Não é de hoje que no-
tícia ruim se espalha com muito mais 
facilidade.

Um antídoto eficaz contra esse ve-
neno em forma de linguagem é o bom 
senso. As pessoas devem refletir bas-
tante sobre as mensagens que rece-
bem em suas caixas postais eletrôni-
cas, cotejando o seu conteúdo com as 
informações oficiais, por exemplo, an-
tes de repassá-las aos grupos de ami-
gos e familiares.

Se as autoridades afirmam, por 
exemplo, que “não há mortos nos hos-
pitais”, e, nesse particular, os meios de 
comunicação são de extrema impor-
tância para a validação e divulgação 
das informações expedidas pelas insti-
tuições oficiais, não há motivo para dar 
crédito a notícias que falam em “deze-
nas de vítimas”.

Suponha-se que uma situação ex-
tremamente grave eclodisse em uma 
determinada casa de saúde. O fato, de 
alguma maneira, seria denunciado aos 
órgãos de imprensa locais, que, sem 
dúvida alguma, se apressariam em 
apurar a veracidade dos fatos, divul-
gando-os, caso comprovados, para a 
comunidade.

Não há como pensar de outra ma-
neira: quem cria notícia falsa é crimi-
noso, e quem compartilha tais conteú-
dos irrefletidamente, enquadra-se na 
rubrica de cúmplice dessa fábrica de 
desserviços à população. O momento 
é grave e, em momentos graves, cabe 
a cada pessoa agir com o máximo de 
sensatez.
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O governador João Azevêdo (Cidadania) 
sancionou lei que prevê a punição com 
multa de 20 a 200 UFR (Unidade Fiscal 
de Referência) – de R$ 1 mil a R$ 10 mil 
– a ser aplicada a quem, de maneira do-
losa, divulgue e compartilhe informações 
falsas a respeito da pandemia do Coro-
navírus – ou de epidemias e endemias. 
A proposta fora apresentada, por meio 
de projeto de lei, pelo deputado Wilson 
Filho (PTB).    

Raniery Paulino (MDB) enviou 
ofício ao secretário estadual de 
Saúde, Geraldo Medeiros, su-
gerindo a criação de um comitê 
emergencial de saúde mental. De 
acordo com o deputado, a ideia 
surgiu a partir de um contato dele 
com o mestre em Psicologia Clíni-
ca, Fabiano Moura de Moura. De 
acordo com o especialista, devido 
à pandemia do Coronavírus, há 
uma tendência de aumento das 
estatísticas de transtornos como 
ansiedade, depressão e pânico.

Depois de Bahia, Maranhão, Paraná e São 
Paulo, o estado da Paraíba também conse-
guiu suspender, por seis meses, sua dívida 
com a União, por decisão liminar do minis-
tro Alexandre de Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Na decisão, o ministro 
determina que os recursos dessas operações 
sejam destinados a ações de combate à 
pandemia do Coronavírus.

Por seis meses

saúde mental

Calendário de Pagamento está mantido, ratifiCa seCretário

Prisão e multa Plataforma

famuP Pede susPensão de Pagamento de PreCatórios

A lei sancionada pelo gover-
nador – que pune com multa 
quem espalhar fake news sobre 
o coronavírus – é um reforço a 
mais no combate a esse tipo de 
procedimento. A Lei de Contra-
venções Penais, ressalta a dele-
gada-geral adjunta da Polícia 
Civil, Cassandra Duarte, esta-
belece prisão a quem anunciar 
perigo inexistente ou praticar 
ato capaz de gerar pânico ou 
tumulto na sociedade. Sanções? 
Pena de até seis meses.

Reitora do Centro Universitá-
rio Uniesp, a professora Erika 
Marques, e as psicólogas da 
Clinica Integrada de Saúde 
da instituição estão disponi-
bilizando escuta psicológica 
gratuita, via Skype, durante o 
período de isolamento social 
para prevenção ao Corona-
virus. Os interessados podem 
adicionar o endereço escu-
tapsicologica@iesp.edu.br. 
Os horários disponíveis estão 
na plataforma.

A crise gerada pela pandemia do coronavírus não provocará nenhuma alteração no calendário 
de pagamento dos servidores estaduais ativos – nem dos aposentados e pensionistas. Todos 
continuarão recebendo dentro do mês trabalhado, ratificou ontem, numa emissora de rádio, o 
secretário de Comunicação Institucional da Paraíba, jornalista Nonato Bandeira. A propósito, o 
pagamento ocorrerá na próxima semana, na segunda-feira (30) e na terça-feira (31).   

agora é lei

A queda de receita de estados e 
municípios, por conta dos efeitos 
da pandemia de Coronavírus, é 
ponto pacífico entre especialistas. 
E no caso dos municípios paraiba-
nos, sobretudo os de menor porte, 
a situação deverá causar ainda 
mais impacto nas contas públicas, 
uma vez que a maioria depende 
de recursos oriundos do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) 
e, muitos, do recolhimento de 
ICMS, que tenderão a ter reduções 
drásticas. Por conta disso, a Fede-
ração das Associações dos Municí-
pios Paraibanos (Famup) solicitou 
ao Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) que suspenda, por um prazo de 90 dias, os 
pagamentos e os bloqueios mensais relativos a precatórios. De acordo com o presidente 
da entidade, George Coelho (foto), que é prefeito de Sobrado, a suspensão permitiria 
que as prefeituras mantivessem o pagamento dos servidores municipais e prestadores 
de serviços, assim como de fornecedores. Para ele, a redução de receita neste período 
levará os municípios, inevitavelmente, ao colapso financeiro.

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Foto: Divulgação
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Se a primeira panela 
a gente nunca esquece, 
estou frito! Melhor di-
zendo, cozido. Só vaga-
mente me lembro de pe-
ças de barro no fogão a 
carvão de casa (o anterior era alimen-
tado a lenha, imaginem!). Essas im-
precisas lembranças são dos tempos 
de criança em Jaguaribe. E chegam em 
forma de ágata, alumínio e ferro. Fer-
ro, sim, ao menos no caso da chaleira. 
São metais que me ocorrem no mo-
mento, além do flandres, este, no for-
mato de caneco para tibungar na jarra 
d’água. O chão da cozinha, que já fora 
de chão batido, era de tijolo cru (sem 
trocadilho). Cenário não propriamen-
te apetitoso, é verdade, mas no qual 
minha Tia Linda preparava almoços 
de dar água na boca: bife ou carne 
verde guisada ao longo da semana, 
galinha de cabidela aos domingos. 
Vez por outra, às quartas-feiras, um 
figadozinho que ninguém é de ferro. 
E peixe ou bacalhau na Semana San-
ta. Era o à la carte dos Moreira Franco 
nos tempos de vacas magras (nem tão 
magras assim, reconheço e agradeço 
setenta anos depois ...).

Voltemos às panelas. Daquela épo-
ca para cá, esses utensílios ganharam 
novas roupagens metálicas, nas ver-
sões caçarola e suas variações, entre as 
quais se incluem as frigideiras em seus 
mais diversos tamanhos e modelos. Cla-
ro que não podemos esquecer os caldei-
rões, as assadeiras e outras peças que 
compõem conjuntos do gênero. Tam-
bém merecem menção alguns novos 
materiais introduzidos nas baterias, 
como o aço inox e uma película deno-
minada teflon, capaz de driblar o gru-
de bem melhor do que Garrincha fazia 
com seus marcadores na era de ouro do 
Botafogo do Rio e da Seleção Brasileira 
Campeã do Mundo em 1962. E olhem 

que nem disponho de 
espaço para falar sobre 
o pirex e seus derivados 
de vidro, mesmo por-
que isso aqui não é co-
luna de culinária ou de 

arte ligada a gastronomia.
Na realidade, o colunista quis ape-

nas meter rapidamente a colher onde 
nem sequer devesse: o panelaço. Espe-
cialmente o dos últimos dias registrado 
no país - sem distinção de cor partidá-
ria, ideológica ou coisa que o valha, bem 
entendido. Vocês sabem que não morro 
de amores por política neste espaço, 
até por ser assunto da seara de Felipe 
Gesteira e Ricco Farias, especialistas no 
tema. Mas, como houve panelaço para 
todos os gostos (sem trocadilho) e ouvi-
dos, não tive como estranhar ao menos 
dois fatos. Primeiro: a favor ou contra, 
as panelas (ou frigideiras, na maioria) 
bateram com mais força em janelas de 
edifícios da orla marítima ou de outros 
bairros nobre do que em endereços mo-
destos como o das comunidades da pe-
riferia. Segundo: a barulheira mereceu 
espaço maior em rede nacional de TV 
do que desdobramentos sobre a pan-
demia mundial do Novo Corona. Parece 
um pouco estranho, né não?

Finalizando, pouparei considera-
ções sobre a cobertura jornalística, mas 
acho que sei por que ficaram de fora 
do panelaço os moradores de rua das 
grandes cidades: como não têm o que 
comer e, quando comem alguma coisa, 
se valem de quentinhas de papelão en-
tregues por pastorais, ECCs, EJCs ou ou-
tros grupos de voluntários, ficam sem 
imagem e sem áudio nesses protestos. 
São os sem-panela, pois papelão não soa 
como metal.

 Os sem-panela
Vocês sabem que não 

morro de amores por 
política neste espaço   

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

n Coluna republicada com autoria 
correta (ontem o texto foi atribuído 
erroneamente a Gonzaga Rodrigues).
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Estudo divulgado ontem pelo IBGE constata o avanço das ocupações populacionais sobre a vegetação nativa do país

O Estado da Paraíba pos-
sui 3.766.528 habitantes, 223 
municípios e densidade demo-
gráfica de 66,7 hab/km². Seu 
território, de 56.468,435 km², 
está inserido nos Biomas Caa-
tinga (93%) e Mata Atlântica 
(7%) (1, 2, 3). Os números fo-
ram divulgados ontem pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e são  relati-
vos ao Monitoramento da Co-
bertura e Uso da Terra do Brasil 
para 2018. A análise da série 
histórica - que já abrange os 
anos 2000, 2010, 2012, 2014 e 
2016 - permite observar a evo-
lução e os padrões de ocupação 
do território brasileiro.

De acordo com o estudo, 
as Classes de Uso e Cobertura 
da Terra que predominam na 
Paraíba são: Vegetação Cam-
pestre, Mosaico de Ocupações 
em Área Campestre e Vege-
tação Florestal. As maiores 
mudanças no período 2000 – 
2018 foram a redução da Vege-
tação Campestre e o aumento 
do Mosaico de Ocupações em 
Área Campestre.

No período 2016 – 2018, 
as mudanças na Paraíba pre-

dominaram no Oeste do Esta-
do. Em destaque, observa-se a 
conversão de Vegetação Cam-
pestre em Mosaico de Ocupa-
ções em Área Campestre.

O objetivo do trabalho é 
acompanhar a dinâmica do 
território, seus processos de 
ocupação e suas transforma-
ções, através de um monitora-
mento espacial e quantitativo 
da cobertura vegetal e do uso 
da terra em todo o país. Desde 
2010, este estudo vem sen-
do feito pelo IBGE a cada dois 
anos. Os dados de todo o Brasil 
estão disponíveis na Platafor-
ma Geográfica Interativa (PGI) 
e no Portal IBGE.

Entre 2016 e 2018, cerca 
de 1% do território brasileiro 
sofreu alguma mudança na 
cobertura e uso da terra. De 
forma geral, prossegue a subs-
tituição das áreas de vegetação 
natural por áreas antrópicas; 
ou seja, há um avanço da ação 
do homem sobre novas áreas. 
Além disso, observa-se uma prio-
rização da agricultura em detri-
mento da pastagem com manejo.

Em 2018, as áreas agríco-
las apresentaram crescimen-

to de 3% em relação a 2016. 
Certas regiões apresentaram 
destaque no crescimento da 
área agrícola como a porção 
Nordeste do Mato Grosso; a re-
gião de Santarém (PA), Parago-
minas (PA) e Imperatriz (MA); 
o eixo entre os municípios de 
Campo Grande e Cassilândia 
(MS); e a região da campanha 
gaúcha (RS).

Expansão
Entre 2000 e 2018, hou-

ve uma expansão de cerca de 
27% nas áreas destinadas às 
pastagens com manejo, prin-
cipalmente na borda Leste do 
bioma Amazônia, de 45% da 
área agrícola e 70% da área 
de silvicultura. Entre 2000 e 
2012, cerca de 20% das no-
vas áreas agrícolas vieram da 
conversão de pastagens com 
manejo, 53% de vegetação na-
tiva (florestal e campestre) e o 
restante de outras classes de 
cobertura e uso da terra. A par-
tir de 2012, observa-se uma al-
teração na dinâmica, com 53% 
das novas áreas agrícolas sen-
do provenientes da conversão 
de pastagem com manejo. 

Bioma caatinga representa 
93% do território da Paraíba

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

EXTRATO DE CONTRATOS
Pregão Presencial nº 00012/2020

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza para as diversas secretarias da Prefeitura, Fundo 
Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Santa Cecília-PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Santa Cecília: 02.002 GOVERNADORIA MUNICIPAL 04 122 0002 2002 Manter os 
Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 0002 
2003 Manut. das Atividades da Secretaria de Administração 02.004 SECRETARIA DE FINANÇAS 
04 123 0004 2004 Coordenar as Atividades da Secretaria de Finanças 02.005 SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 04 122 0002 2005 Manut. da Secretaria de Planejamento. 02.006 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 12 361 0005 2006 Manutenção do Ensino Fundamen-
tal - MDE 12 361 0005 2009 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 12 361 0005 2010 
Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% 12 361 0005 2011 Manutenção de 
Atividades com Programas FNDE 13 392 0006 2013 Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e 
Culturais 02.009 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 15 451 0008 2016 Manutenção de Serv. de 
Limpeza Urbana 15 452 0008 2017 Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura 02.010 SECRETARIA 
DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE 20 542 0010 2018 Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio 
Ambiente 02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 16 481 0008 2021 Manutenção das 
Ativ.da Sec.Habitação 07.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 0007 2023 Manutenção dos 
Serviços do Fundo Munic. de Saude 10 301 0007 2024 Desenvolver as Atividades do PSF 10 301 
0007 2026 Desenvolver as Atividades do PAB 10 301 0007 2031 Manutenção das Atividades com 
NASF 08.008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 244 0009 2033 Manutenção e 
Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF 08 244 0009 2034 Fundo Municipal de Assist. Social 08 
244 0009 2035 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente 08 244 0009 
2038 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS). VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa 
Cecília e: CT Nº 00050/2020 - 24.03.20 - INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO - R$ 122.092,00; 
CT Nº 00051/2020 - 24.03.20 - INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO - R$ 97.675,00; CT Nº 
00052/2020 - 24.03.20 - INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO - R$ 24.414,61.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2020, que objetiva: Aquisição de Material de 
Limpeza para as diversas secretarias da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de 
Assistência Social do Município de Santa Cecília-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO - R$ 244.181,61.

Santa Cecília - PB, 24 de Março de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

OBJETO: Contratação de caminhões Pipas para transporte de água potável para suprir as 
necessidades das famílias residentes nas áreas Rural e Urbana do Município de Santa Cecília. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Santa Cecília: 20 542 0601 2041 Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente 33.90.36 
Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídi-
ca 02.006 Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 12 361 0005 2006 Manutenção do Ensino 
Fundamental-MDE 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 33.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros pessoa Jurídica 12 361 0005 2010 Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 
40% 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros 
pessoa Jurídica 10 301 0007 2023 Manut. do Fundo Munc. de Saúde 33.90.36 Outros Serviços de 
Terceiros pessoa Física 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 10 301 0007 2024 
Desenvolver as Atividades do PSF 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 33.90.39 
Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 02.002 Governadoria Municipal 04 122 0002 2002 
Manter os serv. de Rep. e Assess. do Prefeito 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 02.009 Secretaria de Infra estrutura 15 452 
0008 2017 Manut. das ativ. da Se. de Infra estrutura 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa 
Física 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 08.008 Fundo Municipal de Assistência 
Social 08 244 0009 2034 Fundo Munc. de Assistencia Social 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros 
pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00048/2020 - 24.03.20 - MARCO ANTONIO PES-
SOA - R$ 97.200,00; CT Nº 00049/2020 - 24.03.20 - MARIA LÚCIA DE SALES - R$ 97.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Contratação de 
caminhões Pipas para transporte de água potável para suprir as necessidades das famílias resi-
dentes nas áreas Rural e Urbana do Município de Santa Cecília; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MARCO ANTONIO PESSOA - R$ 97.200,00; MARIA LÚCIA 
DE SALES - R$ 97.200,00.

Santa Cecília - PB, 24 de Março de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE VEÍCULOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 025/2020

CHAMADA PÚBLICA N°: 001/2020
O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da 

Lei Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 
torna público a quem interessa, que fará dos dias 30 de Março de 2020 a 20 de Abril de 2020, das 
08h00min (Oito Horas) ás 12h00min, o presente Processo de Licitação.  

OBJETO: Credenciamento de Veículos na Prestação Dos Serviços de Realização de Viagens 
em Atendimento às Necessidades da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB.    

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

Salgadinho-PB, 26 de Março de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 026/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 001/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa, que fará no dia 20 de Abril de 2020 das 09h00min (Nove Horas e Zero 
Minuto), o presente Processo de Licitação.  

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Pavimentação em Paralelepípedos de Diver-
sas Ruas, localizadas no Distrito de São José da Batalha Zona Rural do Município de Salgadinho-PB.    

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

Salgadinho-PB, 26 de Março de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio torna público que a sessãodo Pregão Presencial 

00033/2020, com objeto Aquisição de equipamentos e materiais hidráulicos e inseticidas, para atender 
as necessidades da Secretaria de Obras e Urbanismo de São José de Piranhas - PB,agendada para 
24/03/2020, às 08:00h, foi remarcada para a data de 01/04/2020, às 08:00h, na Sala da CPL, prédio 
da Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB,o adiamento 
decorreu de atividades em combate ao COVID-19.Todo o Edital permanece idêntico alterando tão 
somente data e horário. Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 26 de Março de 2020
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio torna público que a sessãodo Pregão Presencial 

00025/2020, com objeto Contratação de Serviços de reforma de pneumáticos (reforma de pneus), 
para a frota de veículos e máquinas pesadas do município de São José de Piranhas-PB,agendada 
para 24/03/2020, às 10:30h, foi remarcada para a data de 01/04/2020, às 10:30h, na Sala da CPL, 
prédio da Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB,o adiamento 
decorreu de atividades em combate ao COVID-19.Todo o Edital permanece idêntico alterando tão 
somente data e horário. Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 26 de Março de 2020
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio torna público que a sessãodo Pregão Presencial 

00034/2020, com objeto Aquisição de Materiais Gráficos, para atender as necessidades das diversas 
Secretarias deste Município,agendada para 24/03/2020, às 13:30h, foi remarcada para a data de 
01/04/2020, às 13:30h, na Sala da CPL, prédio da Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro 
- São José de Piranhas - PB,o adiamento decorreu de atividades em combate ao COVID-19.Todo 
o Edital permanece idêntico alterando tão somente data e horário. Informações: 07:00 às 13:00h, 
dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 26 de Março de 2020
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio torna público que a sessãodo Pregão Presencial 

00032/2020, com objeto Contratação de serviços de manutenção e locação de impressoras/multifun-
cionais e aquisição de cartuchos jato de tinta, toner laser e refil de tinta, para atender as demandas 
de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB,agendada 
para 23/03/2020, às 15:00h, foi remarcada para a data de 01/04/2020, às 15:00h, na Sala da CPL, 
prédio da Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB,o adiamento 
decorreu de atividades em combate ao COVID-19.Todo o Edital permanece idêntico alterando tão 
somente data e horário. Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 26 de Março de 2020
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio torna público que a sessãodo Pregão Presencial 

00035/2020, com objeto Aquisição de combustíveis, através de posto revendedor varejista, situado na 
cidade de João Pessoa-PB, para atender as necessidades da frota de veículos pertencentes a Pre-
feitura Municipal de São José de Piranhas-PB,agendada para 24/03/2020, às 15:00h, foi remarcada 
para a data de 01/04/2020, às 16:30h, na Sala da CPL, prédio da Prefeitura Municipal, Rua Inácio 
Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB,o adiamento decorreu de atividades em combate ao 
COVID-19.Todo o Edital permanece idêntico alterando tão somente data e horário. Informações: 
07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 26 de Março de 2020
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2020, para o dia 13 de 
Abril de 2020 às 13:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua José Nogueira Pinheiro, 
S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 26 de Março de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2020

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei n° 10.520/02 e alterações, 
pelo Decreto Estadual nº 24.649/03, Decreto Federal nº 5.450/2005 e subsidiariamente pela Lei nº 
8.666/93 e suas alterações realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico por meio do Portal 
de Compras do Governo Federal através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG 
925302, no dia 08/04/2020, às 09:00 horas (horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, destinado à SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE – SES/CEDMEX, conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras pelo email gelic03@centraldecomrpas.pb.gov.br, pelo site www.centraldecompras.
pb.gov.br, além do www.comprasgovernamentais.gov.br.

CADASTRO CGE Nº 20-00224-7
João Pessoa, 25 de março de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitações

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2020

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei n° 10.520/02 e alterações, 
pelo Decreto Estadual nº 24.649/03, Decreto Federal nº 5.450/2005 e subsidiariamente pela Lei nº 
8.666/93 e suas alterações realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico por meio do Portal 
de Compras do Governo Federal através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG 
925302, no dia 09/04/2020, às 09:00 horas (horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO MASCULINO, destinado à 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES, conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13:30min às 16:30min, situada a Rua 
João da Mata S/N, Jaguaribe, CEP: 58015-020, João Pessoa/PB, telefone: (083) 3208-9839 e no 
site www.centraldecompras.pb.gov.br. 

CADASTRO CGE Nº 20-00208-2
João Pessoa, 26 de março de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitações

AVISO DE RESULTADO DE FASE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação Laureano, torna público aos interessados 
o RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, onde o objeto:  
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE -  Hospital Napoleão Laureano, de acordo 
com o Edital e seus anexos, comunica que: A Empresa RESOLVE SERVIÇO DE ENEGENHERIA 
E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 26.884.229/0001-20 se torna HABILITADA, concedendo-lhe o 
prazo de 05 (cinco) dias para apresentar os documentos (Certidão de Regularidade Tributária 
junto a fazenda estadual e municipal) por atender todos os requisitos de habilitação do edital. Já 
as empresas MOAR CNPJ: 15.912.555/0001-87 , EXATA, CNPJ: 33.444.745/0001-07 e a empresa 
SETE, CNPJ: 31.959.011/0001-27,  não apresentaram documentos ou não atenderam algum item 
do edital, portanto foram considerados DESCLASSIFICADOS do certame. A CPL comunica que 
a sessão pública para a devolução e/ou a abertura dos envelopes II (Propostas de preço) será 
realizada dia 07/04/2020 as 09:00 no  mesmo local da reunião anterior (Centro de Estudo do HNL), 
para maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a CPL no HNL localizado 
Av. Capitão José Pessoa Nº 1140, Jaguaribe, nesta Capital.  

João Pessoa, 25 de Março de 2020.
Tadeu Bandeira Arnaud

Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 001/2020

Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação Laureano, torna público aos interessados o 
RESULTADO da licitação modalidade CARTA CONVITE Nº 001/2020, onde o objeto: IMPLANTAÇÃO 
E ADPTAÇÃO DA REDE SANITÁRIA - Hospital Napoleão Laureano, de acordo com o Edital e seus 
anexos, comunica que: A Empresa F&J SOARES SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA 
LTDA – ME – CNPJ: 18.304.045/0001-15, foi vencedora do certame com o MENOR PREÇO de R$ 
102.544,92 (Cento e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos nesta 
Capital. ), para maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a CPL no HNL 
localizado Av. Capitão José Pessoa Nº 1140, Jaguaribe, nesta Capital.  

 João Pessoa, 25 de Março de 2020.
Tadeu Bandeira Arnaud

Presidente da Comissão de Licitação

O Programa Centelha Pa-
raíba, promovido pelo Minis-
tério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 
(MCTIC) e pela Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep), 
em parceria com o Conselho 
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
(CNPq) e o Conselho Nacional 
das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa (Confap), 
operada pela Fundação Certi 
e executada na Paraíba pela 
Fundação de Apoio à Pesqui-
sa (Fapesq), disponibilizou 
a lista final de aprovados no 
programa. Após 10 meses de 
lançamento e três fases re-
pletas de capacitações e wor-
kshops, o programa Centelha 
chega à seleção final, divul-
gando a lista com o resultado 
final das 31 propostas que 
serão contemplados com até 
R$ 60 mil em subvenção do 

Governo do Estado, por meio 
da Fapesq e da Finep.

No total foram mais de 
540 propostas de negócio, 
submetidas por 1.480 partici-
pantes, de 40 municípios pa-
raibanos, nas quais seus pro-
ponentes passaram por três 
fases com capacitações, wor-
kshops e ações relacionadas 
ao sucesso de uma startup, 
com especialistas de diver-
sas áreas abordadas nestes 
eventos. Conforme previsto 
em edital, os recursos dispo-
nibilizados serão destinados 
à subvenção econômica dos 
projetos de inovação, no valor 
total de R$ 60 mil por propos-
ta. Tendo em vista que algu-
mas das propostas aprovadas 
não solicitaram o valor total 
da subvenção, houve saldo 
remanescente, permitindo 
ampliar a contratação para 
31 propostas.

A Fapesq informa que 
manterá o calendário da fase 
de contratação e, a depender 
dos desdobramentos relati-
vos ao Covid-19, poderá ser 
divulgado um novo cronogra-
ma para a fase de contratação 
dos projetos aprovados. As 
propostas selecionadas são 
dos municípios de João Pes-
soa, Campina Grande, Quei-
madas, Cabedelo, Guarabira, 
Cajazeiras e Areia.

Centelha divulga lista final 
de aprovados no programa

No QRCode acima, veja a relação 
das propostas selecionadas



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de março de 2020

Estudantes que moram nas residências do Campus I da UFPB recebem quentinhas por causa do coronavírus 

Os estudantes que mo-
ram nas residências do 
Campus I da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
em João Pessoa, passaram a 
contar, desde o início desta 
semana, com a entrega de 
quentinhas. A medida tem o 
objetivo de garantir alimen-
tação durante o isolamento 
social em meio a pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19) e é destinada aos 
alunos que utilizam os Res-
taurantes Universitários 
(Rus) e fazem parte das re-
sidências universitárias. No 
entanto, os moradores re-
clamam que a quantidade de 
comida ainda é insuficiente 
pra atender a demanda.

Cícero Amilton cursa o 
10º período da graduação 
em biologia, mora com mais 
um colega na UFPB e conta 
que a entidade está ofere-
cendo as três refeições do 
dia. Mas, não acredita na 
qualidade da comida e acha 
que as marmitas são muito 
pequenas. 

“É uma quentinha por 
pessoa da casa. Infelizmente 
elas não estão vindo boas. 
Fecharam o RU, mas não fe-
charam literalmente porque 
o pessoal está cozinhando lá 
e a comida está vindo para 
cá. Só que a comida está vin-
do de uma forma ruim por-
que tem muita gente pas-
sando mal e também vem 

pouca comida”, lamentou.
“Está vindo uma quan-

tidade muito pequena de 
comida e não está dando 
pra passar com ela. Agente 
precisa comer para está com 
a imunidade alta. Por isso, 
estou comprando frutas pra 
tentar repor essa falta. Na 
quentinha vem arroz, feijão, 
carne e farofa. No jantar, já 
serviram sopa, arroz, cuscuz 
e pão. Tudo bem pouco mes-
mo. Tem que ir ao super-
mercado comprar coisas pra 
ficar repondo. Nesse perío-
do de agora a alimentação 
está péssima”, acrescentou 
Valtemberg Alves, aluno do 
segundo período de Peda-
gogia.

Os estudantes recebem 
o café da manhã a partir 
das 6h30, o almoço entre as 
10h30 e 12h e, por último, 
o jantar é entregue entre 
16h e 17h30. Eles devem ir 
até a cozinha comunitária 
pegar as refeições e comem 
apenas no quarto. As quen-
tinhas são feitas com base 
na quantidade de pessoas 
que afirmaram que iriam 
permanecer no local. Con-
forme os alunos, menos da 
metade dos moradores per-
maneceram nas residências 
universitárias, pois muitos 
preferiram voltar para as 
suas cidades de origem, a 
maioria, do interior parai-
bano.

Valtemberg Alves está 
sozinho em casa, pois seu 
colega resolveu passar o iso-

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Residentes em isolamento social 
reclamam de comida insuficiente

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

lamento com a família. Ele 
explica que está procuran-
do ficar ao máximo em casa. 
“Basicamente estou saindo 
apenas para pegar a comida 
que eles entregam aqui na 
cozinha e para ir ao merca-
do comprar frutas que é o 
que eles não entregam aqui 
na refeição, que para mim é 
a coisa mais importante. Faz 
uma semana que a minha ro-
tina é só essa”, afirmou.

Ele acrescentou que a 
entrega da alimentação tam-
bém está ocorrendo em ho-
rário reduzido, se compara-
do ao funcionamento do RU. 

“Diminuíram bastante o ho-
rário. Antes era das 16h30 às 
19h, agora é das 16h às 17h, 
por conta do transporte dos 
funcionários. Está sendo en-
tre uma hora e meia e duas 
horas o tempo pra você ir 
buscar. Antes você tinha três 
horas. Ontem mesmo eu per-
di o almoço porque passei o 
horário”, pontuou.

Nas áreas comuns da re-
sidência universitária, pode-
se encontrar álcool em gel 
pelos corredores e os mora-
dores evitam receber visitas 
e saem apenas se necessário. 
Na última terça-feira (24), 

eles contam que ficaram sem 
água e que a situação apenas 
foi resolvida ontem. Mesmo 
assim, muitos ainda cami-
nhavam com baldes, pois a 
água ainda não era suficien-
te para chegar na parte de 
cima. 

Conforme a portaria nº 
03/2020 assinada no último 
dia 24, pela Pró-Reitoria de 
Assistência e Promoção ao 
Estudante (Prape), foram 
estabelecidas as diretrizes 
de prevenção ao contágio do 
novo coronavírus (Covid-19) 
nas Residências Universi-
tárias e dos Restaurantes 

Universitários da UFPB. As 
medidas de prevenção ao 
contágio são temporárias e 
reconhecem a situação de 
emergência da instituição de 
ensino. 

De acordo com o texto, 
as visitas estão proibidas 
durante a crise, assim como 
os eventos e festas. Deve-se 
evitar ainda as filas e aglo-
merações durante a distri-
buição dos alimentos e não 
permanecer nas áreas co-
muns e externas.  Os mora-
dores também deverão man-
ter limpas todas as áreas de 
uso coletivo do seu bloco.

Governo do Estado lança edital para artistas 
impossibilitados de fazer apresentação

Considerando a neces-
sidade do isolamento domi-
ciliar diante da pandemia 
de coronavírus (Covid-19), 
o Governo do Estado, por 
meio da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Fu-
nesc), lança o edital ‘Meu 
Espaço’.  O projeto visa pro-
porcionar cultura, arte, en-
tretenimento e atividades 
formativas para a população 
que se encontra em quaren-
tena, além de beneficiar 
mais de 70 artistas de diver-
sas áreas impossibilitados 
de fazer apresentações por 
causa da pandemia. O lan-
çamento ocorre, na próxi-

ma terça-feira (31), às 10h, 
durante transmissão ao vivo 
pelo perfil da Funesc no Ins-
tagram. 

O objetivo do projeto 
é apoiar artistas atingidos 
pela impossibilidade de se 
apresentar em espaços que 
promovem atividades cultu-
rais como teatros, casas de 
shows, praças, restaurantes 
e bares. Todos os detalhes 
sobre o edital estarão dispo-
níveis através das redes so-
ciais e site da Funesc (www.
funescpb.gov.br). Após o lan-
çamento, as pessoas interes-
sadas já poderão se inscre-
ver online.

“A ideia surgiu para in-
centivar artistas a produ-
zirem programação virtual 
que poderá ser acompanha-
da pelo público através das 
redes sociais”, destaca Nézia 
Gomes, presidente da Fu-
nesc. “Trata-se, sobretudo, 
de um projeto de incentivo 
à prevenção do Covid-19, 
reforçando a importância do 
isolamento domiciliar com 
atividades culturais e artís-
ticas preservando também a 
saúde mental da população”, 
completa Raisa Agra, vice
-presidente da Funesc.

Os shows, apresentações 
artísticas e atividades for-

mativas serão transmitidos 
100% online, oferecendo op-
ção para quem está em casa e 
garantindo remuneração aos 
artistas, durante o período de 
isolamento domiciliar.

No QRCode acima, veja o edital 
‘Meu Espaço’ da Funesc

“Tudo bem pouco mesmo. Tem que ir ao supermercado comprar 
coisas para ficar repondo. Nesse período de agora, a alimentação 
está péssima”, diz o estudante Valtemberg Alves

Foto: Marcus Antônius

O Governo do Es-
tado, por meio da Se-
cretaria de Estado da 
Saúde (SES), recebeu 
doações para abaste-
cer hospitais e refor-
çar a estrutura da saú-
de pública na Paraíba. 
Até agora, as doações 
vieram dos Ministé-
rios Públicos Estadual 
(MPE), do Ministério 
Público Federal (MPF) 
e também de iniciativas 
do setor privado. 

Doações
Entre os itens doa-

dos estão ventiladores 
pulmonar, cama hospi-
talar tipo Fawler Elétri-
ca, óculos de proteção 
hospitalar, bomba de 
infusão, monitor mul-
tiparâmetros para UTI, 
máscara cirúrgica e luva 
cirúrgica. Com o apoio 
do Corpo de Bombei-
ros e da Companhia de 
Desenvolvimento da Pa-
raíba (Cinep-PB), a SES 
também recebeu o pri-
meiro lote de uma doa-
ção de mais de 34 mil 
litros de álcool etílico 
70%, doado pelo Sin-
dalcool-PB. Além disso, 
a empresa Brasileira 
de Bebidas de Campina 
Grande - Caranguejo, 
doou 400l de álcool lí-
quido 70%, que devem 

ser utilizados pela força 
policial. A Ambev tam-
bém já sinalizou a doa-
ção de álcool em gel. 

O secretário de Saú-
de da Paraíba, Geraldo 
Medeiros, agradece as 
doações e diz que  o mo-
mento de unir esforços 
para combater a pande-
mia. “Isso é o reconhe-
cimento daquilo que 
nós falamos em relação 
ao sentimento cidadão 
do brasileiro. Esse sen-
timento está aflorando 
nesse momento e to-
dos os empresários e 
setores produtivos do 
país estão se unindo no 
sentido de que nós pos-
samos atravessar esse 
preocupante problema 
de saúde pública, que 
é essa pandemia pelo 
coronavírus, com o me-
nor número de casos e o 
menor número de mor-
tes”, completa.

Iniciativa privada 
combate a Covid-19

A SES também recebeu 
o primeiro lote de 

uma doação de mais 
de 34 mil litros de 

álcool etílico 70% do  
Sindalcool-PB

Trabalho remoto: TJPB realiza mais de 
28 mil atos processuais em seis dias

O Tribunal de Justiça 
da Paraíba, por meio da Ge-
rência de Pesquisas Estatís-
ticas, verificou que, no pe-
ríodo de 18 a 24 de março, 
foram computados 28.714 
atos processuais pelas uni-
dades do 1º Grau de jurisdi-
ção em todo o Estado. Os da-
dos demonstram que houve 
19.641 despachos no perío-
do, com 4.259 decisões e 
4.785 sentenças proferidas. 
O resultado é fruto da pri-
meira semana de trabalho 
remoto, deflagrado pela 

Presidência do TJPB, após 
a suspensão das atividades 
presenciais, em razão das 
medidas para contenção da 
pandemia do Coronavírus 
(Covid-19).

Audiências
De acordo com a geren-

te de Pesquisas Estatísticas, 
Renata Grigório, durante 
os seis dias contabilizados, 
ocorreram 29 audiências ur-
gentes. Houve, ainda, 5.172 
distribuições e 5.176 arqui-
vamentos.

“A quarentena foi decreta-
da recentemente e todos ainda 
estão se adequando a esta mo-
dalidade de trabalho. O volu-
me produzido é considerável, 
diante desta situação atípica, 
em que todos estão reformu-
lando a rotina – de trabalho e 
em casa, diante do quadro so-
cial. Os horários estão se ajus-
tando. Mas, o que percebemos 
é que os juízes e servidores 
produziram, inclusive, no final 
de semana. Em breve, teremos 
uma visão mais sólida”, anali-
sou a gerente.

Ato Conjunto n° 
03/2020/TJPB/MPPB/DPE
-PB/OAB-PB – foi publicado 
no Diário da Justiça eletrô-
nico do dia 19, dispondo 
sobre medidas temporárias 
de prevenção ao coronaví-
rus. Suspendeu, em caráter 
excepcional, o expediente 
presencial em todas as uni-
dades do Poder Judiciário 
estadual, do Ministério pú-
blico e da Defensoria Públi-
ca, decretando o regime de 
trabalho remoto até o dia 31 
de março.
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Prevenção
Serviços essenciais que não podem parar, como farmácias 
e supermercados, estão adotando medidas para reduzir as 
chances de contágio pelo novo coronavírus. Página 7 Fo
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Equipe da Agevisa está medindo a temperatura de passageiros no Aeroporto Castro Pinto para prevenir casos de Covid-19

Os três primeiros ca-
sos confirmados para a Co-
vid-19 na Paraiba já estão 
curados, no entanto, pos-
suem histórico de viagem 
recente a São Paulo, estado 
com maior número de ca-
sos confirmados e mortes 
no Brasil. Pensando em evi-
tar a crescente de números 
na Paraíba, o Governo do 
Estado, em ação coordena-
da pela Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevi-
sa-PB), implantou barreira 
sanitária no Aeroporto In-
ternacional Presidente Cas-
tro Pinto, na Grande João 
Pessoa. 

Os passageiros dos voos 
das empresas Gol e Latam 
que desembarcam no estado 
passam por uma barreira sa-
nitária destinada a verificar 
suas temperaturas corporais 
para identificar possíveis 
contaminações pelo novo co-
ronavírus. 

De acordo com a direto-
ra-geral da Agevisa-PB, Jória 
Guerreiro, a ação será reali-
zada durante todo o perío-
do de vigência das medidas 
temporárias e emergenciais 
de prevenção de contágio 
pelo novo coronavírus de-
terminadas pelo governador 

João Azevêdo. O aeroporto 
recebe diariamente voos 
vindos do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Brasília.

Na Rodoviária
O Terminal Rodoviá-

rio de João Pessoa continua 
aberto, mas recebe um nú-
mero reduzido de ônibus. 
Já no Porto de Cabedelo, 
o Governo determinou a 
suspensão de desembar-
que e circulação da tripula-
ção dos navios de carga no 
terminal com exceção das 
embarcações que cheguem 
com mantimentos ou para 
fazer resgate de pessoas no 
estado. A balsa que faz a 
travessia entre Costinha e 
Cabedelo está funcionando 
com horário reduzido. As 
lanchas de transporte flu-
vial, que fazem a travessia 
de Costinha a Forte Velho e 
de Forte Velho a Cabedelo 
estão funcionando também 
com horário e capacidade 
de pessoas reduzidos.

Essas providências no 
setor de transportes públi-
cos de passageiros foram 
tomadas dentro do pacote 
de medidas preventivas para 
conter a disseminação do 
coronavírus no Estado e es-
tão contidas no Decreto N° 
40.135 de 20 de março de 
2020, em seu artigo 8°.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Estado confirma sexto caso 
e adota barreira sanitária

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Prontocor será reativado no prazo de um mês
A Prefeitura Municipal de 

João Pessoa reativará o antigo 
HTOP, conhecido como Prontocor, 
para o atendimento exclusivo de 
pacientes infectados com o novo 
coronavírus. 

Na manhã de ontem, o pre-
feito Luciano Cartaxo informou 
que o hospital estará em pleno 
funcionamento dentro de 30 dias. 
Com a reativação, a Paraíba ga-
nha 114 novos leitos de suporte, 
sendo 32 deles de UTI. Com a 

conclusão das obras de revita-
lização na unidade, a Capital 
terá 367 leitos para pacientes 
suspeitos e confirmados para o 
Covid-19. 

“Nós fizemos a requisição 
deste hospital e do Hospital 13 
de Maio e estamos com um cro-
nograma das obras para que, o 
quanto antes, estas unidades já 
estejam prontas para receber pa-
cientes. Iniciando aqui pelo HTOP, 
onde a Cagepa já fez a ligação 

da água, a Energisa também já 
está concluindo seus trabalhos e 
a Emlur fez a limpeza e higieniza-
ção. Agora vamos nos concentrar 
nas obras da parte física para 
que em 25 a 30 dias ele esteja 
completamente pronto”, afirmou 
o prefeito Luciano Cartaxo. 

Estão previstas obras de re-
cuperação elétrica, hidráulica, 
instalação de gás, recuperação 
dos leitos, climatização, pintura, 
retelhamento, entre outros.

Morte em investigação
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) 

informou, na tarde de ontem, a confirmação 
de mais um caso de coronavírus na Paraíba, 
somando, assim, seis diagnósticos positivos. O 
novo caso é um homem de 34 anos residente 
em João Pessoa que se encontra em isolamento 
domiciliar. A SES também informou o descarte 
de 227 casos e nenhum óbito confirmado. A 
morte de uma criança de dez anos está sendo 
sendo investigada como suspeita para a Co-
vid-19. 

A criança teve óbito confirmado duas horas 
após dar entrada em um hospital do município 
de Conceição. Ela chegou à unidade de saúde 
com quadro de desidratação extrema e evoluiu 
para uma parada cardiorrespiratória. Como 
protocolo estadual, a equipe do hospital cole-
tou amostras do paciente e encaminhou para 
o Lacen-PB, em João Pessoa.

Dos novos descartes informados, 76 casos 
foram liberados pelo Instituto Evandro Chagas, 
no Pará, e 34 casos do Lacen-PB. Dentre os 
descartados no Instituto, 21 deles indicaram 
que os pacientes estavam infectados por ou-
tros vírus que causam doenças respiratórias, 
como H1N1, H3N2 e rinovírus. Entre os novos 
descartes está o de uma das mortes suspeitas 
por coronavírus, a primeira que havia sido 
notificada no estado, da mulher de 39 anos 
que morreu em um hospital particular de João 
Pessoa. O caso se soma aos três descartes de 
morte em decorrência do coronavírus realiza-
dos na última quarta-feira.  

A rede hospitalar da Paraíba, pública e pri-
vada, conta com 33 pacientes internados sendo 
21 internados em leitos regulares distribuídos 
nos municípios de João Pessoa, Campina 
Grande e Cajazeiras. Destes, 20 aguardam 
resultados de exames e um testou positivo para 
coronavírus. Doze pessoas estão internadas em 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos municí-
pios de Sousa, Patos, Cajazeiras, Piancó e João 
Pessoa. Seis destes pacientes graves estão em 
hospitais privados.HTOP recebeu serviços de limpeza e higienização; além disso, a Cagepa e a Energisa já garantiram o fornecimento de água e energia do prédio

Passageiros dos voos das empresas Gol e Latam que desembarcam no estado passam por barreira sanitária destinada a verificar a temperatura corporal

Foto: Secom-PMJP

Foto: Secom-PB
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Produção vinha acontecendo na capital e em Santa Rita; no período de um mês, foram negociados mais de 100 mil litros

Operação interdita fábricas 
irregulares de álcool na PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto: Secom

Uma operação conjunta 
deflagrada na quarta-feira re-
sultou na interdição de duas 
fábricas de álcool líquido, com 
indicação de que seria de 70%, 
nos municípios de Santa Rita 
e João Pessoa, após constatar 
uma série e graves irregulari-
dades nas áreas fiscal, sanitá-
ria, ambiental, segurança e até 
de funcionamento. Participa-
ram da operação a Secretaria 
de Estado da Fazenda (Sefaz), 
o Ministério Público da Paraí-
ba, por meio do Grupo de Atu-
ação Especial de Repressão ao 
Crime Organizado (Gaeco), a 
Secretaria da Segurança e da 
Defesa Social, com a Polícia 
Civil, incluindo Instituto de Po-
lícia Científica, e a Polícia Mili-
tar, a Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente 
do Estado (Sudema),  além da 
Agência Estadual de Vigilância 
Sanitária (Agevisa).

Após uma ação fiscal da 
Gerência Executiva de Comba-
te à Fraude Fiscal da Sefaz de-
tectar irregularidades fiscais 
na compra de álcool por dis-
tribuidores de medicamentos, 
envolvendo uma fábrica em 
Santa Rita, os auditores encon-
traram também outras graves 
irregularidades, o que levou a 
acionar outros órgãos como 
Polícia Civil, o Gaeco, a Supe-
rintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente do Esta-
do (Sudema), além de técnicos 
do Laboratório Central de Saú-
de Pública da Paraíba (Lacen), 
para ampliar as investigações. 
Durante a ação, o proprietário 
do primeiro alvo no município 
de Santa Rita foi preso e con-
duzido à delegacia.

Segundo o gerente execu-
tivo de Combate à Fraude Fis-
cal, Francisco Cirilo Nunes, a 
fábrica de álcool líquido estava 
há oito meses sem declarar ao 
Fisco o seu faturamento, mas 
a maior gravidade encontrada 
foi no acondicionamento do lí-
quido inflamável e nas instala-
ções precárias do galpão onde 
funcionava a fábrica, colocan-
do em risco não apenas a vida 

dos funcionários, mas também 
da população.

“Cerca de 90% das bom-
bonas, recipientes de grande 
porte para armazenar o álcool 
líquido, estavam com tarjas e 
selos de que tinham sido já usa-
dos por produtos corrosivos 
e que foram reutilizados sem 
qualquer higienização necessá-
ria, o que pode trazer grandes 
riscos à saúde da população. 
Essa fábrica em apenas 23 dias 
neste mês de março já havia 
comercializado 101 mil litros 
para hospitais, farmácias e dis-
tribuidores de medicamentos 
do Estado. No local, era visível a 
falta de higiene, além da falta de 
acondicionamento do produto, 
que é extremamente inflamável 
e de risco. No galpão, não en-
contramos também qualquer 
comprovação técnica de que 
essas bombonas passaram por 
ações de higienização corretas 
e necessárias para armazenar o 
produto, muito procurado ago-
ra diante da pandemia do co-
ronavírus, pois tem sido usado 
cotidianamente para desinfec-
ção de superfícies, equipamen-
tos hospitalares e de pessoas”, 
detalhou Cirilo, acrescentando 
que, além do cancelamento da 
inscrição estadual do estabele-
cimento, que funcionava com 
uma série de irregularidades, a 
fábrica foi também lacrada pe-
los auditores fiscais.

A partir dos documen-
tos encontrados na fábrica de 
Santa Rita foi possível identi-
ficar o segundo alvo da ope-
ração, na tarde desta quarta-
-feira, que era uma fábrica na 
Rua da Areia, no centro histó-
rico de João Pessoa. “O caso 
ainda era mais grave. O esta-
belecimento funcionava sem 
alvará de funcionamento, com 
instalações e equipamentos 
extremamente precários, com 
fortes indícios de sonegação 
fiscal. O proprietário não es-
tava no local, mas apenas um 
responsável técnico”, explicou 
o secretário executivo da Se-
faz, Bruno Frade, que liderou 
a operação do 2º alvo.

Mais uma lei de pro-
teção a mulher para evitar, 
principalmente, os casos 
de agressões domésticas 
foi publicada na edição de 
ontem, 26, do Diário Oficial 
do Estado. De acordo com 
a nova medida sanciona-
da pelo governador João 
Azevêdo determina a co-
municação, por parte dos 
condomínios residenciais, 
conjuntos habitacionais e 
congêneres sobre os casos 
de agressões domésticas 
contra mulheres.

Pela Lei 11.657 de 25 
de março de 2020, de au-
toria do deputado estadual 
Adriano Galdino os respon-
sáveis pelos condomínios 
residenciais e conjuntos 
habitacionais e congêneres 
ficam obrigados a comuni-
car à Delegacia Especiali-
zada de Defesa da Mulher 
sobre casos de agressões 
domésticas contra mu-

lheres. E cita ainda aquele 
que presenciar os casos de 
agressões deverá notificar 
de imediato o síndico ou a 
administradora de condo-
mínios, devendo ter o seu 
sigilo assegurado. 

As denúncias à Dele-
gacia de Defesa da Mulher 
deverão a qualificação dos 
moradores do apartamen-
to, casa ou similares; en-
dereço; e, ainda fornecer o 
número do telefone de con-
tato da vítima, caso exista. 

As determinações con-
tidas na Lei, além da de-
núncia, citam ainda que o 
descumprimento os condo-
mínios residenciais, conjun-
tos habitacionais e congê-
neres, sofrerão penalidades, 
que vão desde uma adver-
tência, como também multa 
entre duzentas e duas mil 
UFR-PB (Unidades Fiscais 
de Referência do Estado da 
Paraíba). Como também em 
caso de reincidência será 
duplicado o valor da multa 
aplicada neste artigo.

Mulheres têm mais uma 
arma contra a violência
Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

As fábricas clandestinas foram localizadas após minuciosa fiscalização e denúncias; na capital, funcionava na Rua da Areia e o proprietário foi preso em Santa Rita

Integração dos órgãos foi importante na fiscalização
O secretário da Segurança 

e da Defesa Social, Jean Nunes, 
reforçou a integração dos órgãos 
do sistema de Segurança da Pa-
raíba, com o objetivo de fiscalizar 
a fabricação desse tipo de pro-
duto e recolher o que não estiver 
dentro dos padrões necessários. 
“Estamos empenhados no traba-
lho de prevenção do coronavírus 
e de conscientização da socie-
dade, mas também mantendo 
o foco nas ações policiais como 
esta, que retirou de circulação um 
material que está sendo extrema-
mente procurado, em virtude da 
pandemia, mas não atendia às 
recomendações das autoridades 
sanitárias e nem às questões 
fiscais. Não é a primeira vez que 
realizamos ações integradas com 
a Secretaria da Fazenda, Gaeco 
e, mais uma vez, a presença da 
Polícia Civil e da Polícia Militar foi 
de extrema importância. Conti-
nuaremos, o quanto for preciso 
nas ruas, atuando em diversas 
esferas”, destacou Jean Nunes. 

Qualidade do produto será 
testada – O gerente executivo 
completou que os técnicos do 
Lacen e do Instituto de Polícia 
Científica da Paraíba vão inves-
tigar ainda a qualidade e a efi-
ciência do produto, que informa 
ter a composição a 70% para a 
sua comercialização. “A locali-
zação e o endereço da fábrica 
foram as etapas mais difíceis da 
ação fiscal. No galpão, não havia 
placa ou qualquer informação de 
funcionamento de uma fábrica 
de álcool naquele local, por isso 
houve dificuldade da equipe do 
Gecof localizá-la”, acrescentou 
Cirilo Nunes, informando que o 
estabelecimento não tinha auto-
rização para fabricar álcool em 
gel, mas apenas líquido.

Como tudo começou – As 
investigações da Gerência Execu-
tiva de Combate à Fraude Fiscal 
da Sefaz começaram por uma 
ação fiscal numa distribuidora 
de medicamentos da Grande 
João Pessoa, que havia compra-

do 30 mil litros de álcool líquido 
de um fornecedor, mas que em 
seu depósito não havia qualquer 
recipiente. Após levantamento de 
documentos fiscais, foi descoberto 
que entre 1º e 23 deste mês de 
março, essa fábrica de Santa Rita, 
que fornecia o produto, havia 
vendido 101 mil litros de álcool 
a 70% para farmácias, hospitais 
e distribuidoras e medicamentos. 
Contudo, foi encontrada uma 
grave irregularidade do estabele-
cimento: há oito meses a fábrica 
não declarava seu faturamento 
ao Fisco. Com base nas investi-
gações e informação, montou-se 
uma ação fiscal que desencadeou 
na descoberta in loco de uma 
série de irregularidades.  A lo-
calização do estabelecimento foi 
uma das etapas mais complicada 
para os auditores fiscais da Gecof 
na ação fiscal, pois o estabeleci-
mento, uma espécie de galpão, 
não tinha qualquer identificação 
que indicasse de ser tratar de uma 
fábrica de álcool.

Investigações

Polícia prende suspeitos de furto 
de animais na região do Cariri 

Policiais civis da região 
de Monteiro prenderam na 
tarde de quarta-feira, três 
suspeitos de 24, 39 e 40 anos 
de praticar furtos de animais, 
na região do Cariri paraiba-
no. A ação ocorreu na cidade 
de São João do Cariri. Com 
os presos foram encontrados 
um animal abatido e um veí-
culo que era usado na prática 
dos crimes. As prisões ocor-
reram após vários meses de 
investigação por equipes das 
delegacias das cidades de São 
João do Cariri e Serra Branca. 

A ação, que ainda teve 
apoio da Delegacia Seccional 
de Monteiro, desarticulou 
uma quadrilha que estava 
causando prejuízos a muitos 
criadores do Cariri paraiba-
no. Todos são naturais de 
Campina Grande. 

Segundo as investiga-
ções, eles integram uma as-
sociação criminosa especia-
lizada no furto de animais, 
principalmente caprinos e 

bovinos. Eles são aponta-
dos como autores da prática 
desses crimes em várias lo-
calidades da região do Cariri. 
O trio foi conduzido para a 
delegacia, em flagrante deli-
to por furto qualificado e em 
seguida, encaminhados para 
a Cadeia Pública de Serra 
Branca, onde permanecerão 
à disposição da Justiça. Ape-
sar das prisões, as investiga-
ções irão continuar.

No interior 
Uma dupla que estava 

praticando assaltos foi presa 
na noite de quarta-feira, em 
Solânea. Os dois homens usa-
vam um simulacro de pistola 
para causar pânico as vítimas 
e tinham como alvo o roubo 
de celulares.  

Os suspeitos, de 19 e 20 
anos foram interceptados por 
uma guarnição da Polícia Mi-
litar na avenida Governador 
João Fernandes de Lima. Eles 
estavam em uma moto com 

o farol apagado e sem placa, 
e usavam casacos pretos. A 
dupla ainda tentou fugir pela 
contramão, mas após perse-
guição foi presa em flagrante.

Com os dois foi recupe-
rado um celular que eles ti-
nham acabado de roubar de 
um jovem. A moto também 
era produto de roubo, ocorri-
do em Bananeiras. Eles foram 
apresentados na Delegacia 
de Polícia Civil, em Solânea.

Na Capital
Em João Pessoa, tam-

bém na noite de quarta-feira, 
a Polícia Militar apreendeu 
quatro armas de fogo, nos 
Cruz das Armas, Valentina 
Figueiredo e Gramame. As 
armas são dos tipos revólver 
e pistola.  

Em Cruz das Armas, um 
trabalho integrado entre a 
Força Tática do 5º Batalhão e 
Coordenadoria de Inteligên-
cia da PM resultou na apreen-
são de uma pistola calibre 40 

e um revólver calibre 38. Na 
ação, que aconteceu na locali-
dade “Lagoinha”, foi preso um 
suspeito de 32 anos. O com-
parsa dele, que conseguiu fu-
gir, já foi identificado através 
do documento de identidade 
que ele deixou cair na fuga.

No Valentina Figueiredo, 
foi preso um suspeito de 28 
anos com um revólver calibre 
38 e uma quantidade de ma-
conha. A apreensão foi reali-
zada durante incursão reali-
zada pela Força Regional, na 
comunidade Torre de Babel.

E no bairro de Gramame, 
policiais da Força Tática do 
5º Batalhão ficaram sabendo 
que estava acontecendo uma 
festa, no Colinas do Sul, foram 
até lá e perceberam quando 
um dos participantes, de 19 
anos, tentou se esconder. Ele 
foi rendido e flagrado com 
um revólver calibre 38.

As três ações foram re-
gistradas na Central de Fla-
grantes, no bairro do Geisel.
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Serviços essenciais como farmácias e supermercados estão adotando medidas preventivas com forma de reduzir o contágio
Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Estabelecimentos mudam a
rotina para evitar a Covid-19

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Alguns serviços essen-
ciais como supermercados e 
farmácias não podem fechar 
no período de isolamento 
social, recomendado devido 
a pandemia do Covid-19. No 
entanto, muitos estabeleci-
mentos estão tomando cuida-
dos essenciais de segurança. 
Farmácias com linha de limite 
de aproximação no balcão de 
atendimento e supermerca-
dos com proteção de acrílico, 
separando o operador de cai-
xa dos clientes, são algumas 
das medidas de  proteção 
encontradas em João Pessoa. 

Em uma farmácia locali-
zada no bairro dos bancários, 
em João Pessoa, as portas são 
abertas por uma funcionária 
que recepciona os clientes 
com álcool em gel. A reco-
mendação, alertada com uma 
placa do lado de fora do es-
tabelecimento, informa que o 
pagamento deve ser realizado 
em cartão. Apesar de algumas 
exceções serem abertas, os 
funcionários afirmam que a 
iniciativa tem surtido efeito, 
fazendo com que o cliente e 
o operador de caixa não pre-
cisem ter contato. 

A fonoaudióloga Geovan-
na Miranda precisou quebrar 
a quarentena ontem para re-
alizar a compra de alguns 
medicamentos. Ela comen-

tou que apesar dos receios em 
sair de casa, se sentiu segu-
ra com as medidas adotadas 
pela farmácia.  “Eu sai hoje 
porque precisei comprar al-
guns medicamentos, mas es-
tou me sentindo segura. Tem 
a questão da distância que 
está sendo respeitada aqui, 
quando cheguei nessa farmá-
cia vi que tinha uma pessoa 
com álcool em gel passando 
na gente, então estou sentin-
do segurança em vir”,  disse. 

Já no supermercado “Do 
Dia”, localizado no Bessa, o 
gerente Jean Sousa, informou 
que as pessoas têm respeitado 
os cuidados necessários. Uma 
das observações realizadas 
por ele, foi a diminuição no 
número de pessoas frequen-
tando o local, no entanto, o 
número de vendas permane-
cem iguais. “O supermercado 
está bem mais vazio do que 
costuma ficar, mas as vendas 
continuam iguais. Percebe-
mos que a população está 
se conscientizando e vindo 
apenas uma pessoa da família 
realizar as compras necessá-
rias”, explicou. 

Em quase todos os cor-
redores do supermercado 
há um ponto de álcool em 
gel. Além disso, nas filas de 
pequenas compras, há de-
marcado no chão a distância 
necessária de pessoas para 
pessoa. O gerente ressaltou 
que uma das maiores preocu-

pações foi com as pessoas ido-
sas. “Os caixas preferenciais 
estão com uma proteção de 
acrílico para separar o grupo 
de risco do operador de caixa. 
Também estamos fazendo a 
higienização dos carrinhos, 
disponibilizando papel e um 

borrifador com álcool 70% 
para as pessoas limparem. 
Estamos percebendo também 
que nesse período as pesso-
as estão preferindo pagar no 
cartão”, disse. 

Muitas pessoas que estão 
levando o período de quaren-

tena a sério estão optando por 
sair de casa apenas quando 
muito necessário e para lu-
gares que apresentam a se-
gurança necessário. Foi o caso 
da estudante Stefany Santana 
que há uma semana não sai 
de casa, mas ontem precisou 

comprar produtos necessá-
rios para a casa. “Eu vi que 
aqui tinha gel espalhado por 
todo lugar, essa proteção nos 
caixas, tudo bem direitinho. 
Então decidi vir hoje aqui, só 
sai mesmo porque foi muito 
necessário”. 

Foto: Roberto Guedes

Gerentes de estabelecimentos considerados essenciais para a população estão de acordo com as normas, protegendo seus funcionários e clientes

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Ações visam intensificar o isolamento 
social com objetivo de reduzir a
proliferação do coronavírus
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Termina nesta sexta-
-feira o prazo para os pro-
fissionais de saúde que 
desejam se inscrever para 
a seleção simplificada do 
Governo do Estado, que irá 
contratar, em caráter de 
urgência, 2.453 profissio-
nais para ajudar no com-
bate ao novo coronavírus. 
As inscrições podem ser 
realizadas através do site 
www.portaldacidadania.
pb.gov.br

As vagas são para os 
municípios de Cajazeiras, 
Campina Grande, João Pes-
soa, Mamanguape, Patos e 
Pombal e visam suprir as 
demandas dos hospitais 
provenientes da pandemia 
de Covid-19. O contrato de 
trabalho terá validade de 
90 e pode ser prorrogado 
por igual período.   

 O edital prevê 346 va-
gas para médicos, 1.606 
para profissionais da en-
fermagem, 336 para Fi-
sioterapeutas, dez vagas 
para o Lacen-PB, cem 
vagas para técnico em 
vigilância em saúde, 50 
para técnico em análi-
ses clínicas e cinco vagas 
para videofonista. Algu-
mas destas vagas serão 
destinadas ao Complexo 
regulador estadual para 
Covid-19. O candidato só 
poderá se inscrever uma 
vez. Constatada mais de 
uma inscrição o candidato 
será excluído do processo.  
A remuneração varia de 
um salário mínimo até R$ 

14 mil. 
A Chamada Pública 

será feita de forma regio-
nalizada, na qual o candi-
dato concorrerá apenas à 
vaga da Gerência Regional 
de Saúde para a qual se ins-
creveu. Os plantões serão 
realizados em 40 horas se-
manais e, de acordo com o 
secretário estadual de saú-
de, Geraldo Medeiros, as 
medidas respeitam legisla-
ção em vigor e protegem o 
profissional de saúde.

 “Enfatizamos que este 
é um momento em que 
precisaremos de reforço, 
por uma situação atípica 
em todo o mundo, porém 
não devemos deixar de 
cuidar da saúde dos pro-
fissionais. A carga horária 
e os plantões foi proposta 
de forma que não exponha 
os médicos, enfermeiros 
e demais profissionais ao 
contato com o paciente du-
rante um tempo prolonga-
do, minimizando o risco de 
contaminação”, enfatizou o 
secretário.

As chamadas serão 
realizadas de forma gra-
dativa, de acordo com a 
ampliação de leitos nas on-
das de combate ao corona-
vírus. Por conta do risco de 
aumento de mortalidade 
do coronavírus (Covid-19), 
não será permitida a parti-
cipação de candidatos com 
mais de 60 anos de idade, 
ou que se enquadrem em 
outro grupo de risco da 
doença. 

Saúde: prazo para
seleção é até hoje

Prevenção

Decreto determina fechamento das 
praias de Conde, no Litoral Sul da PB

O acesso às praias e 
pontos turísticos do mu-
nicípio do Conde está 
integralmente fechado, 
de acordo com o decre-
to publicado na tarde da 
última quarta-feira (25), 
pela Prefeitura do Conde. 
Além do acesso às praias, 
a iniciativa também prevê 
a suspensão da circulação 
de veículos de turismo na 
região, como buggy e qua-
driciclo. As medidas volta-
das para o isolamento das 
praias se unem a outras já 
tomadas pela cidade que 
visam prevenir a dissemi-
nação do novo coronavírus, 

o Covid-19. O Conde ainda 
não registrou nenhum caso 
suspeito.

Segundo Nildo Lacer-
da, secretário de Turismo 
do Conde, a medida vai 
funcionar a partir de uma 
força-tarefa com a Guarda 
Municipal, Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros. Eles 
terão a missão de “fiscali-
zar as praias para impedir 
o agrupamento de pessoas 
nas faixas de areia. As ron-
das já estão acontecendo e 
estamos em busca de am-
pliar ainda mais todas as 
estruturas destas ações”.

O decreto vale para to-
das as praias do município, 
desde Barra do Gramame 
até a Barra do Graú, que faz 

divisa com o município de 
Pitimbu. Em praias como 
Coqueirinho e Tambaba, 
a atenção será redobrada, 
“justamente pelo alto valor 
turístico que estas praias 
têm”, destacou o secretário. 
A medida tem a mesma va-
lidade do primeiro decreto 
feito pela prefeita Márcia 
Lucena, que suspendia ou-
tras atividades até o final 
do mês de abril. “Entretan-
to, é importante ressaltar, 
que temos um Comitê de 
Crise formado e que temos 
reuniões praticamente to-
dos os dias para avaliar de 
forma ininterrupta todas 
as circunstâncias da crise”, 
completou Nildo Lacerda.

Quanto aos comercian-

tes das áreas isoladas, está 
sendo levantada a quanti-
dade dos que serão afeta-
dos e também está sendo 
criada – sob a orientação 
uma rede integrada de em-
presas e entregadores. 

Medida vai funcionar 
a partir de uma força-
tarefa com a Guarda 

Municipal, Polícia 
Militar e Corpo de 

Bombeiros para evitar 
aglomerações
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Manter o corpo em forma e praticar exercícios em casa ajuda a fortalecer a imunidade e oferece bem-estar mental

A quarentena no combate 
ao coronavírus vem mudan-
do a rotina da população de 
forma radical, e para aqueles 
que diariamente frequentam 
academias que no momento 
estão fechadas por recomen-
dação das autoridades, o con-
selho da nutricionista e perso-
nal trainer Pollyanna Freire, é 
continuar fazendo exercícios 
livres em casa para manter o 
corpo saudável. “Não caiam no 
sedentarismo sentados no sofá 
vendo filmes e séries, façam 
exercícios livres utilizando o 
peso do próprio corpo, pulem 
cordas, façam polichinelo, aga-
chamento, abdominal, apoio 
de frente e corrida estaciona-
da levantando bem os joelhos, 
para não perderem a massa 
muscular”, recomenda Pollya-
nna, informando que algumas 
academias de João Pessoa já 
estão disponibilizando para 
seus alunos aulas através de 
suas redes sociais para que 
ninguém fique parado. 

“A maior consequência 
que eu vejo neste período de 
quarentena na verdade, é a 
questão da ansiedade, por-
que as pessoas estão mais 
ociosas em sua maioria. Elas 
estão sem trabalhar, sem ir 
para academia e sem fazer 
as suas atividades naturais 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Profissional dá dicas de como se 
exercitar durante a quarentena

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

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

O Maior São João do Mundo de 2020 será 
realizado no período de 9 de outubro a 8 de no-
vembro. O anúncio do adiamento da 37ª edição 

do evento foi feito pelo prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues, nas redes sociais 

no início da noite da última segunda-feira (23). 
O adiamento do Maior São João do Mundo veio 
em “função da crise, criada pela pandemia do 

Coronavírus; em atendimento às normas de se-
gurança à saúde, determinadas pelas autorida-
des em saúde municipais, estaduais e federais.

A exemplo de Campina Grande que teve 
as festas juninas adiadas, o prefeito interino 
de Patos, Sertão da Paraíba, também achou 

mais prudente adiar a festa, que aconteceria 
no período de 19 a 24 de junho.  A informação 
foi divulgada na última quarta-feira (25) pelo 
próprio Prefeito. O evento ainda não tem uma 

data definida para acontecer.

Turismo Ecológico

Campina Grande

Patos

João PEssoa
n O Governo do Estado, por meio do De-
partamento de Estradas de Rodagem da 
Paraíba, informa que o Terminal Rodoviário 
de João Pessoa continua aberto, porém fun-
cionando com número reduzido de ônibus 
devido à epidemia do coronavírus. Isso 
ficou acordado, inclusive, desde o último 
dia 20, entre o governador João Azevêdo e a 
direção do DER. 
Essas providências no setor de transportes 
públicos de passageiros foram tomadas 
dentro do pacote de medidas preventivas 
para conter a disseminação do coronavírus 
no Estado e estão contidas no Decreto N° 
40.135 de 20 de março de 2020, em seu ar-
tigo 8°. O decreto também determina o fun-
cionamento com horário reduzido na balsa 
que faz a travessia Costinha/Cabedelo/Cos-
tinha. As lanchas de transporte fluvial, que 
fazem a travessia Costinha/Forte Velho/
Cabedelo estão funcionando, também, com 
horário e capacidade de pessoas reduzidos.

ConDE

A Prefeitura do Conde decretou o fechamento integral do acesso às 
praias e pontos turísticos da cidade. O decreto, que foi publicado no 
Diário Oficial da ultima quarta-feira, também proíbe a circulação de ve-
ículos de turismo na região, como buggy e quadriciclo como medida de 
prevenção à disseminação do coronavírus. A medida atende a um de-
creto estadual de calamidade pública do Governo da Paraíba. O municí-
pio ainda não tem registro de casos do coronavírus, mas está tomando 
todas as medidas necessárias, a exemplo do fechamento de restauran-
tes, bares e casas de shows, criação de barreiras sanitárias nos acessos 
ao município (PB-018 e PB-008), e o fechamento do acesso às praias do 
Litoral Sul como também aos pontos turísticos.

Galante

nnn O empresário João Barreto (Cumpade João) anunciou nas redes sociais 
o fechamento do Restaurante Regional Casa de Cumpade, em atendimento às 
normas de segurança à saúde, pandemia do Coronavírus. As atividades da casa 
serão retomadas tão logo o período da quarentena seja liberado pela autoridades. 
O tradicional “Arraiá de Cumpade”, que se realiza todos os anos no complexo da 
Casa de Cumpade, também teve a sua data alterada, seguindo o mesmo período de 
realização do Maior São João do Mundo, em Campina Grande.

Fotos: Teresa Duarte

Fotos: Teresa Duarte

Fotos: Teresa Duarte
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Uma portaria publi-
cada no Diário Oficial do 
Estado (DOE) do último 
dia 20 suspende a visita-
ção em unidades de con-
servação da Paraíba pelo 
prazo de 30 dias. A medida 
foi tomada para evitar 
aglomerações e possíveis 
infecções pelo novo co-
ronavírus. Foram atingi-
dos pela determinação o 
Parque Estadual de Areia 
Vermelha, em Cabedelo; 
a Mata do Buraquinho, 
em João Pessoa; o Parque 
Estadual Pedra da Boca, 
em Araruna; e o Vale dos 
Dinossauros, em Sousa. 

Atividades físicas são a melhor forma para combater o sedentarismo em época de quarentena e melhorar a saúde

A nutricionista e personal trainer, Pollyana Freire

Jogo com série de desafios estimula hábitos saudáveis
Na próxima segunda-

feira, Pollyanna Freire estará 
lançando o game “Quarente-
na da Nutri”, que é um desafio 
para as pessoas que queiram 
manter uma vida saudável. 
“Na verdade é um game 
com desafios e missões que 
eu estou preparando para as 
pessoas se desafiarem man-
tendo atividades diferentes 
neste período de quarentena 
e não ficarem entregues a 
TV e a internet. Eu vou estar 

mandando diariamente para 
elas pequenas atividades, fer-
ramentas que eu vou utilizar 
para que elas se mantenham 
ativas nesse período”.

No Instagram, @nutri-
pollyannafreire, ela explica 
como funciona esse desafio e 
como os interessados podem 
se inscrever. O desafio tem 
duração de quatro semanas 
e vai ser gratuito. “Estou fa-
zendo isso para ajudar não 
só meus pacientes e alunos, 

mas todo mundo que quiser 
aproveitar a oportunidade 
para manter e adquirir há-
bitos mais saudáveis já que 
a gente está com um pouco 
mais de tempo e não tenha 
tantos prejuízos com a saúde 
durante a quarentena”, disse 
a personal trainer, comple-
mentando que sua preocu-
pação é manter as pessoas 
motivadas, para que elas não 
se entreguem ao sedentaris-
mo em suas casas.

da rotina. E tudo isso faz com 
que elas comam mais e como 
consequência ganhem mais 
peso, perdendo principal-
mente massa muscular”, dis-
se a nutricionista.

“Na minha opinião, to-
dos devem dormir e acordar 
nos horários habituais, não 
trocar o dia pela noite e não 
ficar o dia todo deitado no 
sofá consumindo alimentos, 
internet e Netflix”, disse. E 
para quem tem criança em 
casa, a opção são as brinca-
deiras e buscar mais formas 
de lazer ativo, como ligar o 
som e dançar, por exemplo. 
Para a personal trainer, os 
alunos de academias devem 

continuar se exercitando,mas 
sempre com o  cuidado para 
não fazer exercícios errados. 

No que diz respeito à ali-
mentação, Pollyanna Freire 
recomenda o uso de carboi-
dratos, alimentos integrais 
e raízes para evitar gordura 
saturada em excesso. “Deve-
mos evitar muito os lanches 
fast food e biscoito rechea-
do. Ficando mais em casa, a 
gente costuma ter acesso a 
esse tipo de lanche que acaba 
facilitando o excesso de calo-
rias. O mais viável é manter o 
equilíbrio e tentar comer ali-
mentos saudáveis ou os mais 
próximos a sua rotina nos 
dias normais”, orientou.

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal



Show familiar na web
No penúltimo dia de uma série de apresentações culturais via 
internet no Festival Fique em Casa PB, Família É Quem Vem
é uma das atrações desta noite. Página  11
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Quadrinistas paraibanos sugerem obras que podem ser companhia nesse período de isolamento

A leitura de gibis é uma 
das opções para quem dese-
ja – e até precisa, pela força 
da necessidade que o atual 
momento impõe – passar 
esse período de reclusão, 
em quarentena, atendendo 
às orientações das autori-
dades para evitar a propa-
gação do novo coronavírus 
(Covid-19). Alguns quadri-
nistas paraibanos sugeri-
ram títulos, em gêneros va-
riados, para quem quiser 
cumprir esses dias de isola-
mento lendo algumas obras 
da chamada Nona Arte.

Mike Deodato Jr., que 
já desenhou personagens 
como a Mulher-Maravilha 
para a DC Comics e Homem
-Aranha, O Incrível Hulk, 
Vingadores e Thor para a 
Marvel, ambas as princi-
pais editoras dos Estados 
Unidos, sugeriu a leitura da 

série Asterix (lançada pela 
Record, mas que ganhará 
relançamentom pela Panini 
em breve). “Aproveito o fato 
da morte de Albert Uderzo 
(ocorrida na última terça), 
um dos criadores, em par-
ceria com René Goscinny. 
É a HQ que mais vende no 
mundo e cada álbum chega 
a vender cerca de cinco mi-
lhões de cópias”, disse o ar-
tista, ao justificar a sua dica. 
“É um clássico, é maravilho-
so e é um marco dos quadri-
nhos”, acrescentou.

Deodato ainda reco-
mentou outra obra, desta 
vez da desconstrução do 
super-herói: Watchmen (Pa-
nini), de Alan Moore e Dave 
Gibbons. “O gibi é mais um 
clássico. Para mim, é a me-
lhor História em Quadri-
nhos, tanto pela qualidade 
da escrita, do desenho e pela 
proposta, que é a de subver-
ter os heróis bonzinhos em 
anti-heróis. Ambientada em 

1986, quando foi criada, o 
enredo tem clima de terror 
e envolve política e poder 
numa época em que a direi-
ta assumiu o poder nos Es-
tados Unidos, mas que ain-
da é atual nos dias de hoje, 
quando a direita assume 
o poder em vários países, 
como no Brasil”.

A quadrinista Thaïs 
Gualberto, criadora da 
personagem Olga, a Sexó-
loga, sugeriu como dica a 
publicação independente 
Mayara & Annabelle, dese-
nhada pelo cearense Tales 
Rodrigues e com roteiros 
escritos pelo alagoano 
Pablo Casado. “É uma sé-
rie de quadrinhos cujo 
primeiro volume para lei-
tura está on-line, no site 
tapas.io”, apontou. “Essa 
HQ fala sobre funcioná-
rios públicos lutando con-
tra questões sobrenatu-
rais na região Nordeste. É 
bem interessante”. 

Já Val Fonseca reco-
mendou a versão clássica 
da coleção A Espada Selva-
gem de Conan, publicada de 
1980 até o início dos anos 
2000 pela editora Abril e 
que está sendo relançada 
atualmente, em uma cole-
ção de luxo, pela Panini/
Salvat. Ele também sugeriu 
a revista Conan, o Bárba-
ro (Panini), que está sain-
do mensalmente no Brasil. 
“São HQs de teor adulto, 
com muita ação e aventura”, 
disse ele. O quadrinista ain-
da deu outra dica: Mágico 
Vento (Mythos Editora), sé-
rie italiana de faroeste com 
toques de terror. “Essa HQ 
tem roteiro de Gianfranco 
Manfredi e vários artistas 
fazem as ilustrações. O enre-
do mescla política, feitiçaria 
e misticismo”, comentou ele. 

Samuel de Góis foi mais 
um artista a recomendar 
leituras para quem está em 
quarentena por causa do co-

ronavírus. Ele sugeriu as pu-
blicações da editora Zaraba-
tana, a exemplo de Portas do 
Éden, do argentino Kiosker-
man, pseudônimo de Pablo 
Holmberg. E ainda indicou 
as tirinhas da Laerte dispo-
nibilizadas no blog Manual 
do Minotauro. “Laerte, que 
colabora com o jornal Folha 
de S.Paulo, é um dos artistas 
geniais e a obra do argen-
tino tem uma pegada mais 
de reflexão e propícia a este 
momento em que se está em 
isolamento em casa”.

Outro quadrinista pa-
raibano, Juscelino Neco, 
que está radicado no Rio 
Grande do Norte há quatro 
anos, recomendou a leitu-
ra de Akira (Editora JBC), 
de Katsuhiro Otomo. “É 
um mangá (HQ japonesa), 
cujo último dos seis álbuns 
já saiu no mercado. É uma 
publicação no estilo under-
ground com enredo meio 
apocalíptico e que combina 

com o momento em que es-
tamos vivendo”, comentou o 
artista. Ele também indicou 
o álbum Squeak The Mouse 
(Veneta), de Mattoli (1943-
2019),  por considerar “uma 
paródia do desenho anima-
do Tom e Jerry”.

Por fim, o quadrinista 
Gabriel Jardim escolheu o 
gibi semibiográfico Reta-
lhos (Quadrinhos na Cia.), 
do norte-americano Craig 
Thompson. “É um gibi lon-
go e leve, fácil de você se 
identificar com ele”, justifi-
cou. “Apesar do final, o ca-
minho é leve e reflexivo”.

Outra dica do autor in-
dependente é a série Scott 
Pilgrim contra o Mundo 
(Quadrinhos na Cia.), do ca-
nadense Bryan Lee O’Mal-
ley, que, inclusive, virou 
filme homônimo em 2010. 
“Com muitos personagens 
divertidos e que fala de 
amizade, para a pessoa não 
se sentir só na leitura”.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Fique em casa e leia um gibi

Da esq. para dir.: Mike Deodato Júnior indica a série franco-belga ‘Asterix’, de Uderzo e Goscinny; Thaïs Gualberto sugere o independente ‘Mayara & Annabelle’, de Pablo Casado e Tales Rodrigues; já Val Fonseca vai de ‘A Espada Selvagem de Conan’

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Da esq. para dir.: Samuel de Góis indica a antologia ‘Portas do Éden’, do argentino Kioskerman; Juscelino Neco aponta o mangá ‘Akira’, de Katsuhiro Otomo; por fim, Gabriel Jardim aconselha a leitura de ‘Retalhos’, de Craig Thompson

Foto: Divulgação Foto:  Divulgação Foto: Alexandre Ribeiro/Divulgação

Com quase 40 volumes, o clássico dos 
quadrinhos europeus ‘Asterix’ é uma das 
dicas para esta época de quarentena

Foto: Divulgação
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Disponível na Netflix, documentário ‘Birth of Cool’ mostra a vida fora dos eixos do famoso músico norte-americano

Miles Davis: “A música sempre 
foi uma maldição para mim”

Muitos artistas tocam 
por notas e alguns outros 
por silêncio, mas um, Miles 
Davis, se comunicava pelo 
mistério. O vale das sombras 
criado entre o som e a pau-
sa era algo tão poderoso e 
assustador que não apenas 
reforçava seu espírito para 
experimentos como ‘Bitches 
Brew’, de 1969, e ‘On The 
Corner’, de 1972, o que seria 
o mais óbvio, como também 
tornava a beleza de seu cool 
de poucas e longas notas em 
um calafrio da alma. Miles, 
19 anos depois de sua morte, 
é abordado mais uma vez em 
um projeto biográfico, e, mais 
uma vez, de forma original.

O que se pode ver no do-
cumentário Birth of Cool, com 
quase duas horas de dura-
ção conduzidas pelo diretor 
Stanley Nelson, disponível 
na Netflix, é um entendimen-
to do quanto a vida fora dos 
eixos influenciou a música 
idem de Miles Davis. Os en-
trevistados são gente como 
os saxofonistas Wayne Shor-
ter e Archie Sheep, o pianista 
Herbie Hancock, o composi-
tor e pianista Quincy Jones, o 
guitarrista Mike Stern, além 

de amigos de infância, sobri-
nho, ex-mulheres. Mas a es-
tratégia biográfica de ótimo 
resultado foi inserir uma voz 
imitando a de Miles, dizendo 
frases retiradas do livro Mi-
les, a Autobiografia, assina-
da com Quincy Troupe, em 
1989, ou pensamentos que 
ele não necessariamente dis-
se, mas que, tudo leva a crer, 
poderia ter dito. Não há fic-
ção, apenas criatividade.

E é ela, a voz, quem abre 
o documentário. “A música 
sempre foi uma maldição pra 
mim. Durmo e acordo preci-
sando disso. Ela está sempre 
presente, e é a minha priori-
dade”. Antes de se tornar essa 
maldição à qual se referia no 
fim da vida, a música seria 
sua libertação e, antes disso, 
a própria salvação. De uma 
casa em guerra, com a mãe 
arremessando garrafas na 
cabeça do pai e o pai acertan-
do a boca da mãe com socos, 
o menino Miles ganhou um 
trompete. Havia já uma con-
fusão social na casa de East 
St Louis, Illinois, anos 1920. 
Seu pai era um dentista bem 
relacionado, criador de gado 
e porcos, um homem de pos-
ses. Quando percebeu algum 
talento em seu garoto de 13 
anos, trouxe da rua um trom-

pete. A mãe queria dar um 
violino, e os copos começa-
ram a voar. Mas Miles seria 
fiel ao primeiro presente.

Antes de ir para a Juilliard 
School entender o que ouvia 
nos bares da Rua 52 de Nova 
York, Miles, aos 18 anos, fez 
parte da fenomenal orques-
tra de Billy Eckstine, tocando 
ao lado de Charlie Parker e 
de Dizzy Gillespie. O futuro 
do jazz estava sentado a seu 
lado, e se levantava para fa-
zer solos estonteantes Miles 
entendeu logo o que deveria 
fazer. “Nada de dançar, saco-
lejar, essas coisas. Ele queria 
ser como Stravinski”, diz 
Quincy Jones. Wayne Shorter 
se lembra de quando estu-
daram juntos Ao ouvir uma 
professora dizer que o blues 
havia nascido do sofrimento 
do homem negro, Miles, cer-
tamente se lembrando da ale-
gria dos homens que faziam 
blues em St Louis, ergueu a 
mão e respondeu: “A senhora 
é uma mentirosa”.

A Segunda Guerra aca-
ba e Miles segue para Paris, 
a terra sagrada dos jazzistas 
negros cansados de entrar 
pela porta dos fundos nos 
próprios restaurantes onde 
iriam se apresentar. Paris 
foi a glória. O jazz era o som 

que a Europa queria para seu 
triunfo, e lá estava ele, pela 
música e pelas mulheres. 
“Sempre amei muito a mú-
sica, não tive tempo para ro-
mances. Isso até conhecer Ju-
liette Gréco”. Cantora e atriz 
francesa de beleza embria-
gante, Juliette viveu o melhor 
dos Miles. “Foi em Paris que 
entendi que nem todos os 
brancos são iguais”, ele escre-
ve em sua autobiografia.

“Alguns não são precon-
ceituosos”. Jean-Paul Sartre, 
ao ver a luz que emanava do 
casal, quis saber. “Miles, por 
que você não se casa com a 
Juliette?” “Porque eu a amo”, 
ele respondeu, deixando o 
pensador pensativo.

Carlos Santana, o estu-
pendo guitarrista mexicano, 
aparece como um dos entre-
vistados e fala algumas bo-
bagens. Ele se irrita quando 
se lembra de que algumas 
pessoas dizem não entender 
a música de Miles e se enfu-
rece: “Elas têm uma mente 
limitada”. E que tudo o que 
as mulheres querem são ho-
mens que se mostrem frágeis, 
assim como Miles. O mesmo 
Miles, que jamais portou um 
trompete pensando nas mu-
lheres que poderia conquis-
tar. De todas elas, antes de 

Bette Davis chegar e se tornar 
o primeiro agente externo a 
influenciar sua música, a dan-
çarina Frances Taylor foi sua 
maior inspiração, a mulher 
que colocou na capa de seu 
disco Someday My Prince Will 
Come. Foi uma reação à pos-
tura da gravadora Columbia, 
que resolveu estampar uma 
mulher loira posando elegan-
temente em um iate na capa 
de seu disco Miles Ahead, 
que fez com arranjos e or-
questra do branco Gil Evans. 
Era a chance que a gravado-
ra queria para levar o som 
de Miles às audiências mais 
endinheiradas do mercado, 
e a figura da loira no barco a 
representaria, até que Miles 
foi aos ouvidos do diretor da 
Columbia: “Você pode me di-
zer o que essa vadia branca 
está fazendo na capa do meu 
disco?”. Miles Ahead acabou 
saindo com ele mesmo, Miles 
Davis, tocando seu trompete 
na capa do disco.

A voz de Miles, muito 
imitada entre os jazzistas por 
sua rouquidão, não era da-
quela forma por acaso. Uma 
história pouco contada, que 
aparece no documentário, 
lembra que Miles sentia um 
nódulo na laringe que passou 
a incomodá-lo cada vez mais. 

Silenciosamente, foi aos mé-
dicos e se submeteu a uma 
cirurgia para retirá-lo. Mas 
não obedeceu à recomenda-
ção de não falar por dez dias 
e acabou herdando o timbre 
metálico para toda a vida. 
No primeiro show que foi 
apresentar com a nova voz, 
a plateia só o ouviu por três 
palavras e começou a rir rui-
dosamente. Miles parou de 
falar, olhou para o público e 
se retirou do teatro.

As drogas o destruí-
ram, primeiro por diversão 
e, depois, por necessidade 
química. Seus músicos so-
friam quando ele chegava 
em ensaios com grupos no-
vos, como fez em uma via-
gem à Europa, e não dizia 
sequer bom dia. Apenas to-
cava, sem informar o nome 
do tema ou sua tonalidade. 
Se alguém não viesse junto, 
estava fora. Archie Sheep 
pediu certa vez para sen-
tar-se a seu lado em um res-
taurante. “Quem é você?” 
“Archie Sheep”. “Vá se fo... 
Quem disse que pode se 
sentar comigo?” E as mu-
lheres apanhavam. Esse era 
o pior dos Miles, aquele que 
também estaria presente 
no misterioso vale das som-
bras de Miles Davis.

Julio Maria
Agência Estado

Foto: Divulgação

Documentário aborda desde as polêmicas, 
até o motivo da rouquidão da voz de Miles, 
muito imitada entre os jazzistas

#ZiriguidumEmCasa

Nova edição traz apresentação do Biquini Cavadão
Foto: Raony Correia/Divulgação

No ímpeto de solidarie-
dade causada pela pande-
mia do Covid-19, o site Ziri-
guidum apresenta a segunda 
edição de seu festival on-li-
ne, o #ZiriguidumEmCasa. 
Produzida pelo cantor, com-
positor e autor Claudio Lins 
e pelo jornalista Beto Feito-
sa, o festival traz um elenco 
plural de artistas.

A primeira edição trou-
xe 37 artistas em quatro 
dias de apresentações, in-

cluindo nomes como Ivan 
Lins, Marcos Valle, Joyce 
Moreno, Hamilton de Ho-
landa, Pedro Luis, Roberta 
Campos e João Cavalcanti 
entre outros.

A segunda edição co-
meçou ontem e vai até 
domingo (dia 29), com 
transmissões feitas ao vivo 
direto da rede social de 
cada artista. A programação 
completa, assim com os en-
dereços das redes sociais, 

podem ser encontrados no 
site oficial do evento (www.
ziriguidum.com).

Nesta sexta-feira, ha-
verá apresentações dos 
seguintes convidados: Mar-
cus Lima (17h), Lúcia Me-
nezes (17h30), Tico d’Go-
doy (18h), Rafael Cortes 
(18h30), Lan Lanh (19h), 
Lucio Mauro Filho (19h30), 
Gilson Peranzzetta (20h), 
Marcos Almeida (20h30) e 
Biquini Cavadão (21h).

O projeto Ziriguidum 
nasceu no curso de Comu-
nicação Social, da PUC Rio, 
e veio ao mundo em janeiro 
de 1996, em forma de uma 
revista editada em produção 
independente.

O site seguiu apresen-
tando notícias, lançamen-
tos, shows de artistas brasi-
leiros. Em 2017, o conteúdo 
passou a ser publicado dire-
tamente no Facebook, Insta-
gram, Youtube e Spotify.Nesta sexta-feira, a banda carioca se apresenta na plataforma a partir das 21h
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Estava eu posto em desassossego na fila do su-
permercado quando tudo aconteceu. 

Pensava em como o futuro distópico havia chega-
do. Um baque. Um susto. Um tiro sem  misericórdia. 

Ele retinia agora em meus ouvidos com a as-
pereza típica do inaudito. Berrava entusiasmado os 
anúncios de promoção de desinfetantes aninhados 
entre as gôndolas da loja empapada pelo odor de ál-
cool. Álcool gel 70%.

As mãos, frias. O coração, acelerado. A atmosfe-
ra não passava de um ventre grávido transportando 
a ameaça invisível. 

Estava finalmente num admirável mundo novo. 
Mundo bizarro cheio de melancolia. Carrossel 

pós-apocalíptico ocupado por simbiontes cuspidos 
entre nós de uma nave mutante qualquer.

Outro mundo havia chegado sem pedir licença e 
se instalado feito posseiro no coração da nossa civili-
zação esfaqueada pela pandemia.

Temerário e temeroso, permanecia numa bacia 
de angústia morna. Temerário porque minhas bar-
bas brancas denunciavam certa condição especial. 

Nas costas, sentia o formigamento do olhar de 
um estranho. Ele tatuava em minha nuca a advertên-
cia para aquela realidade incômoda: idoso à frente. 

Os idosos devem ser poupados de esforços, pou-
pados da exposição, protejam os idosos, idosos, não 
saiam de casa… 

Dessas frases espalhadas permanentemente 
nas redes sociais, no rádio, na TV, eu compreendia o 
básico: os idosos devem ser poupados de viver. 

Mas muitos de nós estávamos alí, vivos, um in-
cômodo planetário perfeito. 

Assim, eu estava temeroso na fila. Amedronta-
do pelas lanças dos olhares também amedrontados. 
Olhares para os quais eu não passava de um alvo. In-
fecto? Incômodo.

Foi quando a madame chegou. Sim, uma madame. 
Quarenta anos, no máximo. A madame tem um quê de 
solenidade, é um tipo universal vestido de grandeza. 
Todos nós temos uma madame em nossas vidas.

Eu, particularmente, tenho várias. Na infância, 
a Madame Min cozinhou mil diversões para o meu 
deleite em seu caldeirão de bruxa. Um dos melhores 
gibis, em que ele dividia aventuras com Maga Pata-
lógika, trouxe a disputa de poderes travada entre a 
bruxa descabelada e o Mago Merlim. Min transfor-
mou-se em dragão na tentativa de trucidar Merlim. 
Mas foi pelo tutor do rei Artur derrotada porque ele 
se transformou num… vírus.

Na juventude, conheci Madame Bovary, Madame 
Satã, Madame de Pompadour, símbolos de perda, vio-
lência, poder, derrota e paixão. Madames. Potências.

Aquela do supermercado chegou botando ban-
ca. Como deve ser na vida das madames. Furou a fila 
com sua carga de cervejas. 

Instalou-se à frente de todos e de todas com a 
conivência de uma funcionária do supermercado. 
Esta nada avisou a ninguém e disse à colega do caixa 
alguma coisa inaudível para os demais. 

Como tudo se passou ali, o fato ofensivo prati-
camente emaranhando-se em minhas barbas bran-
cas de idoso temerário e temeroso, não pude fugir à 
responsabilidade. Arrisquei um tímido protesto, não 
me dirigindo à insigne madame, mas à funcionária: 
“Acho que não está certo ela furar a fila…”

O comentário despertou a ira da insigne ficante na 
nossa frente: - Meu Senhor, eleve a sua alma. Se espiri-
tualize. Cresça. Como alguém pode se preocupar com 
uma coisa tão pequena diante do tamanho dessa tra-
gédia? O senhor não vê que o mundo está se acabando?

Olhei ao meu redor. Olhares desviavam-se do 
meu. A moça do caixa do supermercado, visivelmen-
te constrangida, contava as garrafas.

Insisti: - Mas obedecer à fila não é demonstrar 
respeito? A madame não acha que respeitar os de-
mais não é se elevar espiritualmente?

- O senhor ao invés de se preocupar com boba-
gens, deveria olhar pro céu e agradecer. Afinal, o se-
nhor ainda está com vida. 

Foi um argumento fulminante. Sozinho em meio 
à minha longevidade, ainda ousei perguntar: 

- A madame acha compatível com sua espiritua-
lidade respeitar os sinais de trânsito?

Ela nada respondeu. Impávida, pagou as três 
caixas de cerveja, lançou um “gratidão” ao derredor, 
e seguiu para o seu refúgio. 

A mim coube aguardar mais um pouquinho. 
Afinal, a fila andou. Para que eu pudesse contar essa 
história. Com vida.

Com vida

em destaque
Crônica

Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com

Coronavírus

Lionel Richie quer novo ‘We are The World’

Uma primeira grande 
reação da classe artística 
à crise mundial provocada 
pelo novo coronavírus pode 
começar a ser desenhada 
pelas mãos de Lionel Richie. 
Ele estava lá, em 1984, quan-
do Quincy Jones encomen-
dou uma canção que falasse 
da fome na África, um mo-
mento em que as imagens 
de, sobretudo, mães e filhos 
definhando na Etiópia, país 
vítima de guerras tribais e 
de uma severa enchente ao 
mesmo tempo, ganharam o 
mundo. Lionel havia acaba-
do de estourar fora do grupo 
The Commodores e deveria 
fazer a canção ao lado de ou-
tro filho artístico de Jones, 
Michael Jackson. Contam nos 
corredores do estúdio Lion 
Shares Recording, de pro-
priedade de Kenny Rogers, 
sim, o próprio, a voz de ‘You 
and I’, morto no último dia 
20, que Michael Jackson aca-
bou assumindo quase que 
toda a composição, aprovei-
tando os atrasos de Lionel. 
Mas isso é outra história.

Sem Michael Jackson e 
Kenny Rogers, Lionel quer 
estar à frente da canção que 
deve contar com participa-
ções de artistas por todo o 
mundo, que gravariam suas 
partes separadamente e as 
mandariam para uma edi-

Foto: Divulgação

ção. Um trabalho parecido 
com o que faz o vitorioso 
projeto Playing For Change. 
Aos 70 anos, Lionel começou 
a pensar em criar a canção 
assim que as notícias da che-
gada do novo coronavírus 
aos Estados Unidos começa-
ram a se alastrar. Se seguir o 
exemplo da mobilização da 
primeira versão, em 1985, 
Lionel pode ter tido uma ins-
piração dos céus. Claro que 
havia ali um time que não 
terá jamais, de Diana Ross 
e Cindy Lauper, Ray Char-
les e Stevie Wonder, Bruce 
Springsteen e Michael Jack-
son, Bob Dylan, Tina Turner 
e um brasileiro que ninguém 
sabe, Paulinho da Costa, na 
percussão. Claro que a TV 
tinha um poder de concen-
tração exclusivo. E claro 

também que todos esses 
nomes viviam seus auges. 
Mas se lá foram arrecadados 
US$ 63 milhões de dólares 
com doações e vendagens de 
compactos, hoje, com uma 
população mundial muito 
maior, esse projeto pode ser 
a salvação de muitas vidas.

E a quem iria o dinheiro 
do novo ‘We Are The Wold’? 
Às periferias do mundo. Há 
onze anos, a ideia voltou a 
entrar em ação para salvar 
as vítimas do Haiti, com ato-
res novos, muitos deles ra-
ppers. “Há uma escolha que 
estamos fazendo, estamos 
salvando nossas próprias 
vidas”, dizia o refrão. Lionel 
Richie, no grupo de risco de 
seus 70 anos redondos, se-
gue as recomendações da 
OMS isolado em casa. “Há 

duas semanas, dissemos que 
não queríamos fazer muito 
porque não era o momento 
de se vender um aniversário 
(pelos 35 anos do projeto 
original). Mas a mensagem 
é muito clara”, diz ele. “Volta-
mos a falar ‘essas pessoas’ e 
‘aquelas pessoas’. Se você se 
encontra dizendo ‘essas pes-
soas’, não está pensando di-
reito”, diz. A essência de suas 
palavras, de que é preciso 
fazer mais além de se isolar, 
parece ser a mesma que fi-
zeram o mundo cantar em 
1985. “O que aconteceu na 
China e na Europa veio para 
cá. Então, se não salvarmos 
nossos irmãos lá, isso volta-
rá para casa. Todos nós esta-
mos nisso juntos”. Seja como 
for, corra Lionel. Inspire-se 
como nunca e corra.

Cantor norte-americano quer estar 
à frente da canção que deve contar 
com participações de outros artistas

Festival continua na internet

Essa sexta-feira segue 
com muita arte paraibana 
via web com a continuação 
do Festival Eu Fico em Casa 
PB. Hoje teremos mais sete 
artistas e bandas voluntários 
com a proposta de enaltecer 
a cultura paraibana e promo-
ver o entretenimento neste 
momento de quarentena, de-
vido ao coronavírus. O even-
to conta também com uma 
vaquinha virtual, para que os 
espectadores possam contri-
buir para a renda dos partici-
pantes (vaka.me/950650). 

Encerrando a noite, San-
dra Belê realiza uma apre-
sentação solo, equipada com 
pandeiro, tambor e sua voz. 
Ela irá tocar e conversar com 
o público, inclusive sobre no-
vidades, como o novo disco, 
que ainda não tem data de 
lançamento confirmada: Can-

tos de Cá. Belê realizou, nes-
ta semana, o lançamento de 
uma lyric video no YouTube: 
‘Mugido do Tempo’. 

Um desafio completa-
mente novo para ela será rea-
lizar a transmissão ao vivo. 
“Eu já gravo bastante tocando 
violão para o Instagram, mas 
nunca fiz live. É bastante im-
portante, estando neste pro-
cesso de quarentena, seguir 
produzindo, se comunicando 
incansavelmente e encur-
tando as distâncias através 
dessas iniciativas para que as 
pessoas não se esqueçam que 
a gente está aqui, latente, e 
que a arte tem esse poder de 
aliviar os corações, levando 
mais amor”.

Sandra Belê aprova a 
iniciativa que enaltece o que 
está sendo produzido na Pa-
raíba, e não apenas em rela-
ção à música. “Isso tem resul-
tado em muitas descobertas 
de artistas maravilhosos que 

estão aqui, junto com a gen-
te, mas que, às vezes, até a 
divisão das cenas nos separa. 
Muita gente que faz show na 
praia, por exemplo, não chega 
na zona sul. Mas no festival 
está todo mundo junto”.

Um show familiar re-
presentada por quatro mú-
sicos experientes, Família É 
Quem Vem integra a noite 
do festival. Composta pela 
mãe Gláucia Lima e os filhos 
Manu Lima, Pedro Índio Ne-
gro e Bruno Miranda, a apre-
sentação conta também com 
a participação de Rose Frei-
tas, esposa de Bruno.

“Como não temos como 
reunir o grupo completo 
por estarmos em duas casas 
diferentes, vamos dividir o 
tempo entre os dois núcleos 
e Bruno vai realizar uma 
apresentação com Rose, sua 
esposa, e aqui realizaremos 
outra”, explica Manu Lima, 
que idealizou o grupo. Ela 

revela que pensou em unir 
a família por um elemento 
em comum, a música, consi-
derando que todos são expe-
rientes na área em diferentes 
projetos. O grupo tem com-
posições próprias, incluindo 
a primeira canção, que deu o 
nome ao quarteto.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Fabi Velôso/Divulgação

PRogRamação
SExTa-FEiRa (dia 27)
 
n 18h: Agoiê
(@agoieoficial)
n 18h30: Pedro Medeiros
(@pedromedeirospb)
n 19h: Família é Quem Vem
(@manulimarocks)
n 19h30: Seu Zé quer Coco
(@seuzequercoco)
n 20h: Leilão em Chamas
n 20h30: Yuri Carvalho
(@yuricarvalhooficial)
n 21h: Sandra Belê
(@sandrabeleoficial)

Fique em Casa PB

Julio Maria
Agência Estado

Família É Quem Vem vai fazer sua apresen-
tação na ‘live’ dividindo o grupo em dois 

núcleos por causa da quarentena
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Lei que prevê construção de casas, prioritariamente, para famílias de baixa renda foi sancionada por João Azevêdo

Governo da Paraíba institui
novo programa de habitação

O governador João 
Azevêdo sancionou a lei 
11.661, de autoria do Po-
der Executivo, que institui 
o novo programa de habi-
tação popular do Estado 
da Paraíba – ‘Parceiros 
da Habitação’, destinado a 
atender, prioritariamente, 
às famílias com renda de 
até três salários mínimos. 
A lei, aprovada pela As-
sembleia Legislativa, foi 
publicada no Diário Ofi-
cial de ontem.

A iniciativa do Go-
verno do Estado, em 
parceria com entidades, 
prefeituras e mutuários, 
viabilizará a construção 
de casas, que seguirão o 
padrão de 42,2m², tanto 
na modalidade conjunto, 
quanto isolada. Elas se-
rão compostas por dois 
quartos, sala, cozinha, 
área de serviço e banhei-
ro, atendendo famílias 
com renda de até três sa-
lários mínimos. 

As etapas do progra-
ma compreendem a aná-
lise da proposta e apre-

sentação de documentos 
técnicos, sociais e jurídi-
cos para a elaboração do 
cronograma de obra, sele-
ção de beneficiários e as-
sinatura do termo de coo-
peração e compromisso.

O programa beneficia-
rá exatamente a parcela 
menos favorecida finan-
ceiramente da população.

Parcerias
A participação do Es-

tado inclui o auxílio econô-
mico pré-estipulado, além 
de disponibilização de 
projetos como assistência 
técnica, acompanhamen-
to social e fiscalização da 
obra. O governo pode ain-
da ofertar áreas para a im-
plantação e colaborar com 
a infraestrutura.

Os parceiros poderão 
participar do programa 
por meio da disponibili-
zação de materiais, mão-
de-obra, ou repasse de 
recursos. Os beneficiários 
selecionados também po-
derão participar como 
parceiros da iniciativa.

O Governo do Esta-
do, através da Secretaria 
Estadual de Administra-
ção, informa que o paga-
mento dos servidores es-
taduais referente ao mês 
de março começa na pró-
xima segunda-feira (30). 

No primeiro dia, re-
cebem aposentados e 
pensionistas. Já na terça-
feira (31), será efetuado 
o pagamento dos servi-
dores da ativa, incluindo 
administração direta e 
indireta.

O pagamento dos 

servidores estaduais 
dentro do mês trabalha-
do é um compromisso 
que vem sendo cumprido 
pelo Governo do Estado, 
apesar da crise que asso-
la o país por conta do co-
ronavírus (Covid-19).

Governo paga folha de 
pessoal nos dias 30 e 31

Todas as restrições adotadas, que incluem áreas como a brinquedoteca, têm o objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus entre a população

Foto: Secom-PBNo Hospital de Trauma

Atendimento personalizado às 
crianças para evitar aglomerações

As restrições adota-
das pelo Hospital Estadual 
de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto 
Lucena, em João Pessoa, 
como estratégia para evi-
tar a propagação do novo 
coronavírus (Covid-19), 
chegou em todos os am-
bientes da instituição, in-
cluindo a brinquedoteca 
e os projetos desenvolvi-
dos para os pacientes do 
complexo pediátrico. Mas, 
com o objetivo de aliviar o 
estresse que este cenário 
pode causar nas crianças 
internas, o atendimento 
diário da terapia ocupa-

cional e psicopedagogia 
continua beira leito.

Segundo a gerente mul-
tidisciplinar, Ingryd Vilar, 
o ambiente teve que ser fe-
chado e os projetos suspen-
sos para evitar aglomeração, 
contudo o acolhimento não 
pode parar, então outras 
alternativas de humaniza-
ção tiveram que ser criadas. 
“Existem crianças que ficam 
internadas por um longo pe-
ríodo na unidade de saúde, 
devido às gravidades das 
lesões, e o nosso objetivo é 
ofertar um ambiente aco-
lhedor e o mais humanizado 
possível, por isso estamos 

passando leito a leito e fa-
zendo trabalhos individua-
lizados e personalizados. E 
tudo isso com segurança e 
responsabilidade, pois sa-
bemos o momento delicado 
que estamos vivenciando”, 
explicou.

Ingryd ressaltou ainda 
que a brinquedoteca itine-
rante tem como objetivo 
auxiliar na recuperação e 
amenizar os traumas psico-
lógicos. “Sabemos que o hos-
pital é para a criança uma 
experiência muito difícil. Ela 
tem que viver a separação 
da família, precisa adaptar-
se aos ritmos e confiar em 

desconhecidos. É neste mo-
mento que entramos com 
as profissionais por meio de 
atividades lúdicas e de rela-
xamento”, completou. 

No primeiro bimes-
tre de 2020, já passaram 
pela unidade de saúde 
quase 2 mil crianças, com 
idades entre 0 a 12 anos. 
Para melhorar ainda mais 
a assistência a esse públi-
co, foi estruturado este 
ano um complexo pediá-
trico, com o objetivo de 
humanizar a saúde, pro-
porcionando melhor as-
sistência aos pacientes e 
familiares.

CALENdário
 
n 30/03 – aposenta-
dos e pensionistas
n 31/03 – servidores 
da ativa (administração 
direta e indireta).

Como são terríveis, obscuras, le-
vianas, etc. e tal, as coisas que estão acon-
tecendo nas áreas culturais e políticas do 
País, vale a pena transcrever trechos de “As 
cinco dificuldades para escrever a verdade”. 

É um texto que o genial poeta e dra-
maturgo alemão Bertolt Brecht (ilustração) 
escreveu em 1934). Vejam como se adapta ao 
Brasil de agora o texto escrito há 86 anos. 
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“Hoje, o escritor que deseje combater a 
mentira e a ignorância tem de lutar, pelo me-
nos, contra cinco dificuldades. É-lhe necessária 
a coragem de dizer a verdade, numa altura em 
que por toda a parte se empenham em sufo-
cá-la; a inteligência de a reconhecer, quando 
por toda a parte a ocultam; a arte de a tornar 
manejável como uma arma; o discernimento 
suficiente para escolher aqueles em cujas mãos 
ela se tornará eficaz; finalmente, precisa de ter 
habilidade para difundir entre eles. 

“1. É evidente que o escritor deve dizer a 
verdade, não a calar nem a abafar, e nada escre-
ver contra ela. É sua obrigação evitar rebaixar-se 
diante dos poderosos, não enganar os fracos, 
naturalmente, assim como resistir à tentação do 

Texto de 86 anos reflete a atualidade
lucro que advém de enganar os fracos. (...) 

“2. A guerra interna, dispondo dos meios 
mais horríveis, pode transformar-se dum 
momento para o outro numa guerra exterior 
que só deixará um montão de escombros no 
sitio onde outrora havia o nosso continente. 
Esta é uma verdade que não admite dúvidas, 
mas é claro que existem outras verdades. Por 
exemplo: não é falso que as cadeiras sirvam 
para a gente se sentar e que a chuva caia de 
cima para baixo. Muitos poetas escrevem ver-
dades deste gênero. Assemelham-se a pintores 
que esboçassem naturezas mortas a bordo 
dum navio em risco de naufragar. Alguns 
consagram-se verdadeiramente às tarefas 
mais urgentes, sem medo aos poderosos ou à 
pobreza, e no entanto não conseguem encon-
trar a verdade. Faltam-lhe conhecimentos. As 
velhas superstições não os largam, assim como 
os preconceitos ilustres que o passado frequen-
temente revestiu de uma forma bela. Acham o 
mundo complicado em demasia, não conhe-
cem os dados nem distinguem as relações. A 
honestidade não basta; são precisos conheci-
mentos que se podem adquirir e métodos que 
se podem aprender. 

“3. Aqueles que estão contra o fascis-
mo sem estar contra o capitalismo, que 
choramingam sobre a barbárie causada 

pela barbárie, assemelham-se a pessoas que 
querem receber a sua fatia de assado de 
vitela, mas não querem que se mate a vitela. 
Querem comer vitela, mas não querem ver 
sangue. Não são contra as relações de pro-
priedade que produzem a barbárie, mas são 
contra a barbárie. Se se pretende dizer efi-
cazmente a verdade sobre um mau estado 
de coisas, é preciso dizê-la de maneira que 
permita reconhecer as suas causas evitáveis. 
Uma vez reconhecidas as causas evitáveis, o 
mau estado de coisas pode ser combatido.

“4. A verdade deve ser pesada por quem a 
diz e por quem a ouve. E para nós que escre-
vemos, é essencial saber a quem a dizemos e 
quem no-la diz. Devemos não só dirigir-nos 
às pessoas que têm uma certa opinião, mas tam-
bém aos que ainda a não têm e deviam tê-la, 
ditada pela sua própria situação. (...) Para quem 
escreve, é importante saber encontrar o tom da 
verdade. Um acento suave, lamentoso, de quem 
é incapaz de fazer mal a uma mosca, não serve. 

“5. Aquele que fala em ‘terra’ e evoca a 
visão pastoral e o perfume dos campos favorece 
as mentiras dos poderosos, porque não fala do 
preço do trabalho e das sementes, nem no lucro 
que vai parar aos bolsos dos ricaços das cidades e 
não aos dos camponeses que se matam a tornar 
fértil o ‘paraíso’. (...) Numa época como a nossa, 

os governos 
que condu-
zem as massas 
humanas à 
miséria, têm de 
evitar que nessa 
miséria se pen-
se no governo, 
e por isso estão 
sempre a falar 
em fatalidade. 
Quem procu-
ra as causas 
do mal, vai 
parar à prisão 
antes que a sua 
busca atinja o 
governo. Mas é 
sempre possível 
opormo-nos à 
conversa fiada 
sobre a fatali-
dade: pode-se 
mostrar, em todas as circunstâncias, que a fatalidade do 
homem é obra de outros homens. Até na descrição de 
uma paisagem se pode chegar a um resultado confor-
me à verdade, quando se incorporam à natureza as 
coisas criadas pelo homem”.

        
nnnnnnnnnn

Nunca esquecer Brecht: “A fatalidade do 
homem é obra de outros homens”.
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Socorro econômico
Países membros do G-20 se reúnem e anunciam apoio fiscal 
ousado e em larga escala; grupo vai injetar US$ 5 trilhões 
na economia para minimizar crise.  Página 14
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STF concede liminar para que recursos sejam destinados às ações de prevenção, contenção e combate ao novo coronavírus

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Superior Tribunal 
Federal (STF), deferiu parcial-
mente ontem uma liminar em 
favor do Governo da Paraíba, 
por meio da Procuradoria 
Geral do Estado, pedindo a 
suspensão, por 180 dias, do 
pagamento de dívidas do Es-
tado com a União. O governo 
argumentou que a pandemia 
de coronavírus (Covid-19) vai 
impactar na arrecadação de 
impostos por conta dos efeitos 
negativos na economia local.

A expectativa, então, é 
que o Estado destine os recur-
sos para as ações de combate 
à pandemia. Embora a soma 
desses encargos, de abril a de-
zembro, seja da ordem de R$ 
193 milhões, incluindo aí dívi-
das com bancos, a liminar dis-
pensou apenas a dívida com a 
União, cujo valor é de R$ 68,2 
milhões, informou o secretá-
rio chefe da Controladoria Ge-
ral do Estado, Letácio Tenório 
Guedes Júnior. A soma é resul-
tado de parcelas relativas ao 
Contrato de Consolidação, As-
sunção e Refinanciamento da 
dívida pública firmado entre a 
Paraíba e a União. 

Na decisão, o ministro 
informou que o Governo fica 
obrigado a comprovar que os 
valores estão sendo integral-
mente aplicados na Secreta-
ria Estadual de Saúde para o 
custeio das ações de preven-
ção, contenção, combate e 

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Dívida da Paraíba com União
é suspensa pelo Supremo

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Cecília Noronha

mitigação à pandemia de co-
ronavírus. “Em virtude da me-
dida concedida, não poderá a 
União proceder às medidas 
decorrentes do descumpri-
mento do referido contrato 
enquanto vigorar a presente 
liminar”, salienta.

O procurador-geral do 
Estado da Paraíba, Fábio An-
drade Medeiros, destacou a 
importância e o alcance so-
cial, financeiro e econômico 
da decisão liminar e disse que 
o estado temia ficar impedido 
de receber transferências fe-
derais, por causa de uma pos-
sível restrição de crédito. 

Além da Paraíba, o STF 
autorizou também Pernam-
buco e Santa Catarina a uti-
lizarem parcelas da dívida 
com a União no combate ao 
novo coronavírus. Alexandre 
de Moraes ponderou que os 
pedidos demonstram a neces-
sidade de efetividade de me-
didas concretas para proteção 
da saúde pública e da vida dos 
cidadão.

O ministro ainda deter-
minou que “a Secretaria Es-
tadual de Saúde providencie, 
com urgência, a participação 
da Paraíba na audiência vir-
tual para composição com a 
União, em face da urgência e 
emergência da presente si-
tuação”. 

O Estado é o quinto a 
obter o benefício, depois da 
Bahia, São Paulo, Paraná e Ma-
ranhão, lista que agora conta 
com Pernambuco e Santa Ca-
tarina. O ministro Alexandre de Moraes informou que o governo fica obrigado a comprovar que os valores estão sendo integralmente aplicados na Saúde 

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O isolamento pro-
longado por conta da 
pandemia de coronaví-
rus (Covid-19)tem au-
mentado os casos de 
violência doméstica em 
algumas cidades do Bra-
sil, como no Rio de Ja-
neiro (RJ) e em Curitiba 
(PR), onde o crescimen-
to chegou a 50% nos 
últimos dias. No intuito 
coibir essa prática no es-
tado, a Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
lançou, ontem, a campa-
nha virtual “Mulher em 
Casa Não Fica Calada”.

A intenção é alertar 
toda a sociedade e divul-
gar os canais de atendi-
mento e denúncia des-
tinados às mulheres em 
situação de risco. A cam-
panha é coordenada pela 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) do Fe-
minicídio da ALPB,que 
pretende reforçar a exis-
tência de uma rede de 
proteção feminina.

“O impacto da epi-
demia é muito mais sério 
para as mulheres, pois, 
o afastamento social 
de amigos e familiares 

podem deixá-las ainda 
mais suscetíveis ao ciclo 
de violência”, avaliou a 
deputada estadual Cida 
Ramos (PSB), que presi-
de a CPI. Cida salientou 
que a quarentena tem se 
mostrado eficaz em di-
versos países para con-
ter o coronavírus, mas 
que o momento exige 
comprometimento do 
poder público na conso-
lidação de uma política 
de enfrentamento ao ci-
clo de violência.

Preocupações
A deputada destacou 

a necessidade de manu-
tenção dos serviços es-
senciais para responder à 
violência contra a mulher 
em tempo hábil e chamou 
a atenção para a proba-
bilidade dos números 
aumentarem no estado. 
“Precisamos enxergar a 
possibilidade de que os 
casos de violência do-
méstica aumentem. Eles, 
em casa, podem exercer 
o comportamento violen-
to com mais frequência. 
Em um trabalho integra-
do entre o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário, 
poderemos salvar vidas”, 
justificou.

Campanha contra a 
violência doméstica
Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

PEC da Previdência

Taciano afirma que matéria está 
sem data para apreciação e votação

O presidente da Comis-
são Especial de Reforma da 
Previdência, deputado esta-
dual Taciano Diniz(Avante) 
disse, ontem, que em face 
das alterações de prazos, 
provocadas pela paralisação 
das atividades também na 
Assembleia Legislativa, a vo-
tação da PEC da Previdência 
com quase trinta emendas 
ficou sem data definida.

“Agora, somente no re-
torno previsto para o dia 7 
é que poderemos redefinir 

e anunciar as novas datas de 
reuniões e votações na co-
missão e no plenário”, afir-
mou o deputado. Ele man-
tém na Proposta de Emenda 
à Constituição sua emenda 
em defesa da alíquota pro-
gressiva, que foi derrubada 
na aprovação do Projeto do 
Governo sobre a Reforma de 
Previdência do Estado.

Taciano explicou que, 
se os trabalhos legislativos 
estivessem normais, a PEC 
da Previdência já deveria 
ser apreciada e votada no 
dia 9. Ainda de acordo com 
ele, até o momento o que 

pôde ser cumprido mes-
mo foi o prazo para que os 
deputados apresentassem 
suas emendas. A preocupa-
ção de alguns parlamenta-
res é que as adequações da 
Reforma Estadual à Nacio-
nal precisam acontecer até 
junho deste ano.

O deputado explicou 
que as 28 emendas que fo-
ram apresentadas já estão 
com o relator da matéria, 
o deputado Ricardo Barbo-
sa(PSB). A exemplo do que 
aconteceu com o projeto da 
Previdência, baseados em 
pleitos recebidos de catego-

rias do serviço público, os 
deputados da oposição vão 
tentar acordo com a banca-
da da maioria.

“Esperamos que a exem-
plo do que aconteceu no pro-
jeto, alguns avanços sejam 
mesmo mantidos consegui-
dos”, comentou Taciano. O 
parlamentar lembrou que, 
além da sua emenda em de-
fesa da alíquota progressi-
va, uma outra também me-
rece destaque, porque trata 
da manutenção das regras 
atuais para que as viúvas 
continuem recebendo pen-
sões vitalícias.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Justiça nega liberdade a ex-prefeito
que argumenta risco de contaminação

O ex-prefeito da cidade de 
Catingueira, José Edivan Félix, 
teve negado o pedido que fez 
à justiça para deixar o presí-
dio regional de Patos (Sertão 
paraibano), onde está preso 
desde novembro de 2019, por 

conta da pandemia de corona-
vírus (Covid-19). A decisão foi 
do juiz da 14ª Vara da Justiça 
Federal, Rafael Chalegre do 
Rego Barros. A defesa de José 
Edivanqueria a conversão da 
prisão preventiva em prisão 
domiciliar, alegando que o pre-
sídio estaria superlotado e que 
o acusado faria parte do grupo 

de risco elencado para a pan-
demia. Ele foi detido na 4ª fase 
da Operação Recidiva e ainda 
foi alvo de outro mandado de 
prisão, numa investigação em 
que é suspeito de lavagem de 
dinheiro. O magistrado enten-
deu que não havia razões para 
que o ex-gestor deixasse o pre-
sídio já que “não foi juntado 

aos autos comprovação depos-
sível comorbidade do acusa-
do”. Rafael Chalegre destacou 
que o grupo de risco do Co-
vid-19 refere-se ao fator idade, 
com mais de 60 anos e que “o 
acusado possui 59 anos, con-
forme documentos pessoais”. 
Além disso, o acusado estaria 
sozinho na cela especial.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com



Os líderes do G20 reu-
niram-se ontem, por video-
conferência, para discutir as 
ações para atenuar os im-
pactos sociais e econômicos 
da pandemia de covid-19. 
De acordo com comunica-
do conjunto, os países estão 
injetando mais de US$ 5 tri-
lhões na economia global, 
em políticas fiscais direcio-
nadas, medidas econômicas 
e esquemas de garantia.

A reunião foi organizada 
pela Arábia Saudita, que está 
na presidência rotativa do 
grupo dos 20 países mais ri-
cos do mundo. O presidente 
Jair Bolsonaro participou da 
videoconferência.

O grupo informou que 
vai continuar realizando um 
apoio fiscal ousado e em 
larga escala. “Estamos ado-
tando medidas imediatas e 
vigorosas para apoiar nossas 
economias; proteger traba-
lhadores, empresas - espe-
cialmente micro, pequenas e 
médias empresas - e os seto-
res mais afetados; e amparar 
os vulneráveis por meio de 
uma proteção social adequa-
da”, diz o comunicado.

Entre outras ações, os 
países do G20 vão acompa-
nhar os riscos de dívida em 
países de baixa renda devido 
à pandemia e pedir que seus 
ministros de Finanças e os 
bancos centrais trabalhem 

com as organizações inter-
nacionais para fornecer a 
assistência financeira inter-
nacional apropriada. “Apoia-
mos as medidas extraordiná-
rias adotadas pelos bancos 
centrais. Os bancos centrais 
agiram para apoiar o fluxo 
de crédito para as famílias e 
empresas, promover a esta-
bilidade financeira e aumen-
tar a liquidez nos mercados 
globais”, diz o comunicado.

Os líderes do G20 la-
mentaram as mortes ocor-
ridas, expressaram sua gra-
tidão aos profissionais de 
saúde e comprometeram-se 
coletivamente no esforço 
de proteger vidas, os em-
pregos e a renda das pes-
soas; restaurar a confiança, 
preservar a estabilidade do 
mercado e retomar o cres-
cimento; minimizar as in-
terrupções no comércio e 
nas cadeias de suprimentos 
globais; prestar ajuda a to-
dos os países que precisam 
de assistência, e coordenar 
medidas financeiras e de 
saúde pública.

“A pandemia sem pre-
cedentes de covid-19 é um 
lembrete poderoso de in-
terconectividade e vulne-
rabilidades dos países. O 
combate à pandemia exige 
uma abordagem transpa-
rente, robusta, coordenada, 
em larga escala e baseada 
na ciência e no espírito glo-
bal de solidariedade”, diz o 
comunicado.

Grupo dos vinte países mais ricos do mundo se reuniu e anunciou apoio fiscal ousado e em larga escala

G20 injetará US$ 5 trilhões na 
economia para minimizar crise 
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Andreia Verdélio 
Agência Brasil

Medidas para a saúde
Os países do G20 se comprometeram 

também a adotar todas as medidas de saúde 
necessárias, trocar informações e garantir 
o financiamento de combate à pandemia 
e proteção às pessoas. “Expandiremos a 
capacidade de fabricação para atender às 
crescentes necessidades de suprimentos 
médicos e garantir que eles estejam ampla-
mente disponíveis o mais rápido possível, 
a um preço acessível, de forma equitativa, 
onde são mais necessários”, diz o documen-
to divulgado após a reunião.

Para o grupo, ações urgentes de curto 
prazo devem ser tomadas para proteger os 
trabalhadores da saúde na linha de frente 
de combate e para entregar suprimentos 
médicos, especialmente de diagnóstico, 
tratamentos e vacinas. O G20 também quer 
fortalecer a capacitação e assistência téc-
nica, especialmente para as comunidades 
em risco.

“Estamos preocupados com os sérios 
riscos colocados a todos os países, particu-
larmente para países em desenvolvimento 
e menos desenvolvidos, principalmente na 
África e nos pequenos estados insulares, 
onde os sistemas e economias de saúde 
possam ser menos capazes de lidar com o 
desafio, bem como o risco particular enfren-
tado por refugiados e pessoas deslocadas”, 
diz o comunicado do G20, que considera 
que consolidar a defesa da saúde da África 
é a chave para a resiliência da saúde global.

E, para resguardar o futuro, os líderes 
ainda se comprometeram a fortalecer a ca-
pacidade, nacional e mundial, de responder 
a potenciais surtos de doenças infecciosas, 
com o fortalecimento da cooperação cien-
tífica, a alavancagem de tecnologias e o 
aumento do financiamento para pesquisa 
e desenvolvimento de vacinas e medica-
mentos.

A juíza substituta Ga-
briela Hardt, da 13ª Vara 
Federal de Curitiba, colocou 
o ex-presidente da Câmara 
Eduardo Cunha em prisão 
domiciliar após o emedebista 
ser submetido a um exame 
de coronavírus. Cunha reali-
zou uma cirurgia na semana 
passada com médico diag-
nosticado com a covid-19.

Cunha foi condenado na 
Lava Jato a 14 anos e seis me-
ses de prisão por propina de 
1,3 milhão de francos suíços, 
fruto da compra de um cam-
po de petróleo na África pela 
Petrobras. Segundo a própria 
Hardt, o ex-presidente da 

Câmara é um dos ‘notórios’ 
alvos da operação e teve a 
prisão preventiva decreta-
da para evitar obstáculos às 
investigações ou a sua fuga. 
Cunha tem nacionalidade ita-
liana.

Na decisão, Gabriela 
Hardt relembra que ainda 
não foi possível identificar to-
dos os valores desviados que 
são relacionados a Cunha na 
Lava Jato, porém a situação 
de saúde do ex-presidente da 
Câmara faz necessária a ida 
para o regime domiciliar.

Ontem, o médico que 
realizou a cirurgia em Cunha 
no Rio de Janeiro foi diag-
nosticado com a covid-19. O 
emedebista fez o teste para 
coronavírus e, de acordo com 

a defesa, aguarda o resultado 
que deve ser encaminhado 
em até 48 horas. Como Cunha 
tem 61 anos e problemas de 
saúde, como anemia, a defesa 
alegou que ele se enquadrava 
no grupo de risco da doença.

“Caso tenha contraído 
o coronavírus, sua precária 
situação de saúde provavel-
mente justificará a necessi-
dade de acompanhamento 
diário do seu estado, e não 
recomendará seu retorno à 
unidade carcerária até cons-
tatada a cura completa, mes-
mo que seja possível a alta 
hospitalar, até para que se 
evite a contaminação de ou-
tros presos”, afirma Gabriela 
Hardt.

“Caso não tenha contraí-

do o vírus no internamento 
médico atual - o que possi-
velmente só será confirmado 
daqui a uma semana - sua 
situação exigirá da mesma 
forma maiores cautelas, con-
siderando as particularida-
des já explicitadas, por ser o 
apenado pessoa que integra 
o grupo de risco da doença”, 
continua a magistrada.

Ao sair da prisão, Cunha 
será monitorado por torno-
zeleira eletrônica que, embo-
ra “não afaste por completo 
a possibilidade de prática de 
atos de dissimulação e ocul-
tação de valores ilícitos ainda 
não identificados no exterior, 
inviabiliza ou ao menos difi-
culta a possibilidade de fuga”, 
segundo Hardt.

Juíza coloca Cunha em domiciliar 
para aguardar teste de coronavírus
Agência Estado

Jair Bolsonaro participou do encontro dos líderes do G-20, que foi realizado por videoconferência e organizado pela Arábia Saudita

Governo brasileiro zera o imposto 
de importação sobre medicamentos

O presidente Jair Bol-
sonaro anunciou ontem que 
o governo zerou o imposto 
de importação sobre medi-
camentos como cloroquina 
e azitromicina. Em publica-
ção no Twitter, Bolsonaro 
explicou que a medida visa 
facilitar o combate ao novo 
coronavírus e que os medi-

camentos são para uso exclu-
sivo em hospitais e para pa-
cientes em estado crítico.

“Essa redução também 
se estende a outros produtos 
e vai fazer toda a diferença 
em nossa luta!”, escreveu.

De acordo com o Mi-
nistério da Economia, a Câ-
mara de Comércio Exterior 
(Camex) zerou as tarifas de 
importação de mais 61 pro-
dutos farmacêuticos e médi-

co-hospitalares utilizados no 
enfrentamento da emergên-
cia em saúde devido ao novo 
coronavírus.

A Resolução nº 22/2020, 
com a lista dos produtos, foi 
publicada no Diário Oficial 
da União (DOU) desta quinta-
feira . Entre eles estão álcool 
etílico, oxigênio e dióxido de 
carbono medicinais; gaze, 
água oxigenada, lençóis de 
papel, luvas, esterilizadores 

e agulhas; equipamentos de 
oxigenação e de intubação, 
aparelhos de respiração ar-
tificial, termômetros, ins-
trumentos e aparelhos para 
diagnóstico.

Na semana passada, o 
governo já havia zerado a alí-
quota de importação de 50 
produtos médicos e hospita-
lares e ontem ampliou a me-
dida. A isenção do imposto 
vale até 30 de setembro.

Saúde usará hidroxicloroquina em pacientes
Na quarta-feira, o Ministério 

da Saúde anunciou que passará 
a adotar a hidroxicloroquina, va-
riação da cloroquina, em pacien-
tes internados com a covid-19. 
Essas substâncias são utilizadas 
normalmente contra a malária, 
nos casos de lúpus e artrite reu-
matoide, e foram cercadas de 
expectativa e rumores depois 
de notícias de que elas estavam 
sendo usadas, ainda em caráter 
de pesquisa, no tratamento ao 
novo coronavírus.

O secretário de Ciência, 
Tecnologia e Insumos, Denizar 
Vianna, destacou que a substân-
cia pode ser usada apenas em 
unidades de saúde. “Não usem 
medicamento fora do ambiente 
hospitalar. Não é seguro. Durante 
o uso pode ter alteração do ritmo 
do coração e isso tem que ter 
acompanhamento hospitalar”, 
enfatizou, durante entrevista co-
letiva na tarde desta quarta-feira.

No Brasil, o produto é fabri-
cado em laboratórios privados, 

das Forças Armadas e da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) enquadrou a 
hidroxicloroquina e a cloroquina 
como medicamentos de controle 
especial para evitar que pessoas 
que não precisam efetivamente 
desse medicamento provoquem 
o desabastecimento do mercado.

Já a azitromicina é um anti-
biótico usado, entre outros, no 
tratamento de infecções respi-
ratórias.

Andreia Verdélio
Agência Brasil

Foto: Agência Brasil
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Comitê Olímpico Internacional busca soluções para o readequamento da competição no próximo ano

Adiamento das Olimpíadas 
lança novos desafios ao COI

O adiamento dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 
Tóquio, por causa da pande-
mia do novo coronavírus, vai 
obrigar o Comitê Olímpico 
Internacional (COI) a buscar 
soluções para readequar as 
duas competições. As novas 
datas, por exemplo, ainda 
não foram escolhidas. O que 
está certo é que os eventos 
têm de ser realizados até o 
verão japonês de 2021.

Nesta quarta-feira (25), 
o presidente do COI, Tho-
mas Bach, classificou a de-
finição da nova data como 
uma “questão muito desa-
fiadora”. Ele espera que essa 
decisão seja tomada rapida-
mente. Algumas questões já 
foram resolvidas. A Agência 
Mundial Antidoping (Wada, 
na sigla em inglês) definiu 
que quem está suspenso por 
doping e tiver cumprido a 
sua pena até o novo período 
classificatório estará apto a 
competir na Olimpíada. En-
quanto isso, Fifa e COI estu-
dam uma possível permis-
são de mudança do teto de 
idade no torneio masculino 
de futebol para que atletas 
que completarem 24 anos 
em 2021 possam participar 
do evento.

Mas ainda há muito tra-
balho pela frente, para en-
contrar soluções para diver-
sas situações. Eis algumas 
delas:

Ingressos
Só para residentes no 

Japão foram vendidos 4,48 
milhões de ingressos de um 
aporte total de 7,8 milhões. 
No sorteio para ver quem era 
contemplado com o direito 
de comprar entradas, 7,5 mi-
lhões de pessoas se inscre-
veram. Com o adiamento, as 
entradas agora serão redefi-
nidas para as novas datas.

 
Calendário
O COI terá de encaixar 

os Jogos em uma agenda 
esportiva de 2021 já sobre-

Raphael Ramos
Agência Estado

Covid-19 prejudica mais o Cruzeiro

Lomba elogia setor defensivo do Inter

Tiago Nunes  
sob pressão

Sem Olimpíadas este ano, Honda vai se dedicar mais ao Botafogo

A interrupção do calendário do futebol 
brasileiro por causa da pandemia do 
novo coronavírus é encarada como 
um atraso para o Cruzeiro, segundo 
declaração, nesta quarta-feira (25), 
de Ricardo Drubscky, novo diretor de 
futebol do clube mineiro. “O merca-
do está literalmente parado. Estamos 
conversando diariamente com com-
panheiros de outros clubes. Estamos 
de mãos atadas. Esse intervalo é um 

atraso, não é um tempo”, disse o diri-
gente em entrevista à TV Bandeiran-
tes. “É simplesmente uma dificuldade 
a mais que vamos ter. Infelizmente, 
mas é força maior, é um momento 
que temos que refletir muito na condi-
ção de ser humano, no que podemos 
tirar de bom nisso”, afirmou Drubscky, 
que trabalha para reforçar o time, re-
baixado na temporada passada para 
a Série B do Campeonato Brasileiro.

Após 15 jogos disputados em 2020, 
o goleiro Marcelo Lomba só tem 
elogios para o setor defensivo do 
Internacional, que contou com a 
participação de 14 jogadores esca-
lados pelo técnico argentino Eduardo 
Coudet. “O time tem, às vezes, mu-
danças por causa do calendário e da 
quantidade de jogos, e todo mundo 
tem dado respaldo. Esse bom de-
sempenho não é de um ou outro que 
joga, mas sim de todos. A gente está 

se sentindo bastante confortável”, 
afirmou Lomba, que só foi vazado 
em sete oportunidades. Por opção de 
Coudet, o Inter joga com quatro atle-
tas na defesa. Heitor, Rodinei, Saravia 
e Edenilson atuaram na lateral-direi-
ta, enquanto Uendel, Moisés e Nata-
nael se apresentaram pela esquerda. 
O miolo de zaga já foi formado por 
Victor Cuesta, Rodrigo Moledo, Bru-
no Fuchs, Roberto, Pedro Henrique, 
Zé Gabriel e Damián Musto.

Pressionado pela sequência de resul-
tados ruins no Campeonato Paulista 
e pela precoce eliminação na Copa 
Libertadores, o técnico Tiago Nunes 
resolveu desabafar. O treinador do 
Corinthians disse que há colegas 
enviando currículos para a diretoria, 
tentando ocupar sua vaga, e que os 
protestos dos torcedores contém um 
viés político. “A politicagem que a 
gente vive no Brasil é a seguinte. 
Eu tento destruir o que está dentro 
para valorizar o que está fora. Todo 
mundo que está fora tem a solução 
para o que está acontecendo dentro. 
Em qualquer instituição funciona 
dessa maneira. Os treinadores são 
assim, principalmente alguns que 
estão mandando currículo, inclusive 
agora, forçando nesse momento, 
treinadores importantes. Sempre 
tem a solução para o que está acon-
tecendo no Corinthians”, reclamou o 
treinador durante entrevista para o 
canal BandSports.

O meia japonês Keisuke Honda avisou que o adiamento dos Jogos de Tóquio vai beneficiar o Botafogo. A estrela do time 
carioca publicou nas redes sociais que como o evento não será disputado neste ano, será possível se concentrar somente em 
defender a equipe alvinegra na temporada.
“A Olimpíada foi adiada para o próximo ano. Sem problemas. Agora, posso focar ao máximo em jogar para vocês”, escreveu 
Honda. Aos 33 anos, o jogador tem como um dos grandes objetivos representar o país no torneio olímpico de futebol.

Curtas
Foto: Vitor Silva/Botafogo

carregada com Mundiais de 
Atletismo e Esportes Aquá-
ticos, além da Eurocopa e a 
Copa América, que também 
foram adiadas. As federa-
ções internacionais de atle-
tismo e esportes aquáticos, 
no entanto, já anunciaram 
que estão dispostas a cola-
borar para criar um espaço 
no calendário para os Jogos, 
modificando seus respecti-
vos Mundiais.

Hospedagem
Outro desafio é a dispo-

nibilidade do parque hotelei-
ro de Tóquio e dos grandes 
centros de congressos que 
deveriam, por exemplo, hos-
pedar a central de mídia. É 
possível que os Jogos ocor-
ram não mais no verão do 

Japão, e sim na primavera, 
período considerado bom do 
ponto de vista climatológico, 
evitando o forte calor que le-
vou o COI a mudar a marato-
na e a marcha de Tóquio para 
Sapporo.

Arenas
A única instalação em 

Tóquio que ainda não foi 
testada pelos atletas é o 
Centro Aquático, que teve 
adiada sua inauguração por 
causa da pandemia. O local 
será uma estrutura perma-
nente e custou R$ 2,6 bilhões. 
Para os Jogos de Tóquio, es-
tão previstas 43 instalações, 
algumas construídas para a 
competição e outras tempo-
rárias. Com a mudança de 
data, eventos terão de ser re-

agendados ou cancelados. É 
o caso, por exemplo, do novo 
Estádio Olímpico, com capa-
cidade para 68 mil especta-
dores, que receberia shows 
e outros campeonatos após o 
evento olímpico.

 
Vila Olímpica
São 21 torres de 14 a 

18 andares, com vistas para 
a baía de Tóquio. Abrigará 
11 mil atletas e membros 
das delegações. Depois dos 
Jogos, 4.145 apartamentos 
serão vendidos ou alugados 
para a população. O atraso 
na transformação do local 
coloca em dúvida contratos 
de propriedade já assina-
dos. Um primeiro lote, com 
940 imóveis, está vendido 
desde o ano passado.

 Impacto econômico
O adiamento é uma 

enorme dor de cabeça logísti-
ca para o Japão, que investiu 
US$ 12 bilhões (quase R$ 70 
bilhões) no evento. O impacto 
total da mudança está sendo 
avaliado, pois será necessá-
rio negociar com locais de 
treinamento, empresas de lo-
gística e outros fornecedores. 
Os organizadores tentarão 
cortar custos sem prejudicar 
o resultado final. De acordo 
com o jornal japonês Nikkei, 
o custo adicional pode che-
gar a US$ 2,7 bilhões (R$ 13 
bilhões).

Time Brasil
A delegação brasilei-

ra tem, até o momento, 178 
atletas classificados para os 

Jogos. A expectativa do COB 
é que o Time Brasil tenha até 
300 atletas. Com o adiamen-
to, ainda não estão defini-
das como serão as seletivas 
olímpicas que estavam agen-
dadas para esse ano. Nos 
próximos dias, o COI deve 
anunciar as novas regras de 
classificação.

 
Paralimpíada
Os Jogos Paralímpicos, 

que tradicionalmente ocor-
rem depois da Olimpíada, 
também foram adiados. O Co-
mitê Paralímpico Brasileiro 
comemorou a decisão e colo-
cou à disposição dos órgãos 
de saúde o CT Paralímpico, 
em São Paulo, para ajudar no 
combate ao coronavírus e no 
atendimento aos doentes.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, classificou a definição da nova data como uma “questão muito desafiadora”, e espera que essa decisão seja tomada rapidamente

Foto: Divulgação/COI
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Decisão foi tomada pelo Comitê Olímpico Brasileiro e tem o apoio da Paraíba, que já tinha suspendido os Jogos Escolares

Etapas Regionais dos Jogos 
da Juventude são canceladas 

As etapas regionais dos 
Jogos Escolares da Juven-
tude foram suspensas pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro, 
e na Paraíba a decisão foi 
recebida de maneira positi-
va pelos organizadores das 
competições escolares em 
nível estadual. A decisão já 
era esperada diante da gra-
ve crise sanitária causada 
pelo Covid-19 (novo coro-
navírus).

Na Paraíba, os Jogos 
Escolares e Paraescolares, 
que iriam ser iniciados na 
semana passada, já haviam 
sido suspensos pela Se-
cretaria de Juventude, Es-
porte e Lazer mediante as 
recomendações do Minis-
tério da Saúde, Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e 
do próprio governo estadu-
al. Com a medida adotada 
pela entidade máxima dos 
esportes olímpicos no Bra-
sil, a ação tomada em nível 
local é endossada.

Com a confirmação do 
COB sobre o cancelamento 
das etapas regionais, os es-
tados passam a ter a possi-
bilidade de reorganizar em 
conjunto com a entidade 
nacional o calendário para 
tentar viabilizar as compe-
tições. Para José Hugo, Co-
ordenador Geral dos Jogos 
Escolares na Paraíba, a deci-
são foi correta e respeita os 
protocolos sanitários que 
estão sendo adotados em 
todo o mundo. 

“Agora é o momento 
de tentar visualizar cami-
nhos para que a competição 
possa acontecer a partir do 
momento em que as autori-
dades sanitárias liberarem 
o retorno normal das ativi-
dades. Entendo que a deci-

são do COB é correta, pois 
possibilita que possamos 
tentar reorganizar o calen-
dário a partir dos estados”, 
explicou.

José Hugo informou 
ainda que a decisão tomada 
na Paraíba não ocorreu de 
forma isolada, pois há um 
fórum de diálogo constan-
te entre os coordenadores 
das competições escolares 
em nível estadual. De acor-
do com ele, na próxima se-
mana haverá uma reunião 
online entre esses coorde-
nadores e o COB para que se 
comece a traçar um plano 
de ação que viabilize as dis-
putas estaduais e também a 
manutenção da competição 
nacional.

“Nesse momento, es-
tamos todos preocupados 
em atender as recomenda-
ções de saúde, mas é claro 
que temos uma preocupa-
ção com a continuidade 
das competições ainda esse 
ano, pois haverá um aperto 
muito grande no calendá-
rio, contudo, acredito que 
vamos buscar um formato 
alternativo que possa redu-
zir o tempo necessário para 
que possamos cumprir com 
a competição e mantê-la 
em 2020, tanto na Paraíba 
quanto em nível nacional”, 
comentou José Hugo.

O Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB) anunciou 
o cancelamento através de 
um comunicado onde ofi-
cializou a decisão sobre as 
etapas regionais dos Jogos 
Escolares da Juventude, 
que seriam realizadas em 
setembro em nova decisão 
que prejudica o mundo es-
portivo ocasionada pela 
crise que envolve a pande-
mia do Covid-19. As etapas 
servem como seletiva para a 
edição nacional da competi-
ção com previsão de reali-
zação em novembro. 

No comunicado do COB, 
Kenji Saito, gerente execu-
tivo de Desenvolvimento 
Esportivo da entidade, in-
formou que agora eles pas-
sarão a analisar os cenários 
para a viabilização da eta-
pa nacional da competição. 
Segundo ele, ainda pode 
ocorrer o cancelamento da 
competição de forma defi-
nitiva e o comitê irá tomar 

uma decisão final até o mês 
de julho.

“Estamos acompanhan-
do diariamente a mobiliza-
ção nacional no combate ao 
COVID-19, que precisa ser o 
grande objetivo no momen-
to. Seguiremos em contato 
frequente com as Confede-
rações e com os Estados, 

que são grandes parceiros 
e responsáveis, junto com 
o COB, pelo sucesso dos Jo-
gos Escolares da Juventude, 
para avaliar todas as possi-
bilidades. Os Jogos Escola-
res são um evento de gran-
de relevância esportiva no 
desenvolvimento de jovens 
atletas e na formação inte-

gral dos alunos-atletas que 
participam das competições 
e das ações sócio educativas 
proporcionadas pelo COB”, 
afirmou Saito.

Os Jogos Escolares da 
Juventude reúnem, anual-
mente, mais de 7 mil estu-
dantes de todo o Brasil e 
são divididos entre as eta-

pas regionais, que sempre 
ocorrem em setembro, e a 
nacional, realizada em no-
vembro. Antes disso, os es-
tados organizam suas pró-
prias competições de onde 
saem os campeões em cada 
modalidade para participar 
das etapas da competição 
brasileira. 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Divulgação

Abertura dos jogos Escolares e 
Paraescolares ocorreu na Vila 
Olímpica Parahyba na capital

Josivaldo Alves

Presidente do CSP está preocupado 
com a forma física dos jogadores

Com a paralisação 
do Campeonato Parai-
bano, os clubes distri-
buíram cartilhas para 
que os atletas permane-
çam fazendo exercícios 
em casa e não percam a 
condição física, podendo 
retornar às atividades 
melhor condicionados. 
Um destes clubes foi o 
CSP, mas o proprietário e 
técnico da equipe princi-
pal, Josivaldo Alves, não 
acredita que os atletas 

vão seguir à risca as ati-
vidades recomendadas 
pelo preparador físico.

“Nós distribuímos 
uma cartilha com os 
exercícios necessários, 
mas sabemos, nós que 
militamos neste espor-
te há muito tempo, que 
o jogador de futebol já 
não gosta muito da parte 
física e sem uma cobran-
ça, tendo que treinar só, 
raramente ele vai fazer 
isto. São muito raros 
os atletas que têm esta 
consciência. Se não fos-
se assim, não precisaria 

de tanta cobrança dos 
fisicultores nos treinos”, 
disse o dirigente.

Para Josivaldo Alves, 
o tamanho do prejuízo 
no condicionamento físi-
co dos atletas é imprevi-
sível, depende do tempo 
que eles forem ficar pa-
rados. 

“Eu diria que po-
demos ter um pequeno 
prejuízo, quando a dura-
ção é de uma semana. O 
prejuízo é médio quan-
do se passa 2 semanas 
sem atividades físicas,  
e é muito grande quan-

do atinge 4 semanas de 
paralisação. Mais do que 
isto é perda total, vol-
taremos à estaca zero, 
como quando iniciamos 
a pré-temporada no iní-
cio do ano”, afirmou.

A última partida do 
CSP no Campeonato Pa-
raibano, foi no dia 15 de 
março, quando o Tigre 
foi até Campina Grande 
e perdeu para a Perili-
ma por 2 a 1, no estádio 
Amigão, em partida que 
marcou a despedida do 
futebol do meia Marceli-
nho Paraíba.

Sem a realização dos treinamentos, os jogadores deverão perder sua melhor condição física no período da paralisação em função do Covid-19

Foto: Ortilo Antonio

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

 Nesse momento 
estamos todos 

preocupados em atender 
as recomendações de 

saúde, mas é claro que 
temos uma preocupação 
com a continuidade das 

competições. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2020, que objetiva: Contratação de Pessoa 
Física ou Jurídica para Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Pipa com Capacidade a 
partir de 10 mil litros, com motorista para execução de serviços de abastecimento das comunidades 
rurais conforme necessidades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Areia/Pb; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEBASTIAO FERNANDO SERAFIM DO 
NASCIMENTO - R$ 67.600,00.

Areia - PB, 26 de Março de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar destinados ao abastecimento das Unidades 
Básicas de Saúde e Hospital Municipal Dr. Hercílio Rodrigues.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00041/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00181/2020 - 26.03.20 

- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 2.576,30; CT Nº 00182/2020 - 
26.03.20 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 
164.509,39; CT Nº 00183/2020 - 26.03.20 - PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA (Dental 
Cajazeiras) - R$ 313.728,15; CT Nº 00184/2020 - 26.03.20 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 174.976,80; 
CT Nº 00185/2020 - 26.03.20 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 
511.597,28.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Material Médico Hospitalar para a Secretaria de Saúde Conforme Termo 
de Referência - Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00024/2020.
VIGÊNCIA: até 26/05/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00186/2020 - 26.03.20 - DI 

DINHAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - R$ 18.300,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 01 ao Contrato nº 00068/2020, celebrado entre o Município de Areia/
PB, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEe a empresa POSTO MONTE SINAI COMBUSTÍVEIS 
E LUBRIFICANTES LTDA - EPP, com base naBAIXA REPASSADA até o presente momento pelas 
distribuidoras nos preços do ÓLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM,comprovadosmediante 
notas fiscais de compra enviadas pela empresa, anexadas ao processo.

Areia, 26 de março de 2020.
João Francisco Batista de Albuquerque

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 01 ao Contrato nº 00066/2020, celebrado entre o Município de Areia/
PB, através do PREFEITURA MUNICIPALe a empresa POSTO MONTE SINAI COMBUSTÍVEIS 
E LUBRIFICANTES LTDA - EPP, com base naBAIXA REPASSADA até o presente momento 
pelas distribuidoras nos preços do ÓLEO DIESEL S 500, ÓLEO DIESEL S-10 e GASOLINA 
COMUM,comprovadosmediante notas fiscais de compra enviadas pela empresa, anexadas ao 
processo.

Areia, 26 de março de 2020.
João Francisco Batista de Albuquerque

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2020, que objetiva: Aquisição de Manilhas 
para uso das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura e Abastecimento - Areia/Pb; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: TARCISIO COPPI BORGES - R$ 20.085,00.

Areia - PB, 26 de Março de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2020

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 
público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00007/2020, cujo objeto é a 
aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar e dos programas sociais geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Município de Alagoa Grande.

EMPRESA VENCEDORA: LL MASTER SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ nº 17.138.131/0001-32.
VALOR TOTAL: R$ 238.760,39 (Duzentos e trinta e oito mil setecentos e sessenta reais e trinta 

e nove centavos).
 Alagoa Grande, 26 de março de 2020.

ANTONIO SOARES DE LIMA
PREGOEIRO

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Araruna

Comunicado
O Prefeito do Município de Araruna/PB, no uso de suas atribuições legais, torna público a quem 

possa interessar que o Edital do Pregão0015/2020, que tinha como objetivo AQUISIÇÃO DE PEIXES 
PARA A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ARARUNA/PB, POR OCA-
SIÃO DA SEMANA SANTA/2020, com sessão pública marcada para o dia 31.03.2020, por motivos 
de conveniência e oportunidade, visando a prevalecer o interesse público, tendo em vista a situação 
calamitosa que passa o país e preservando a saúde dos servidores e dos licitantes com relação 
a pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus). Determino, a revogação da Licitaçãomencionada. 

Araruna/PB, 26 de março de 2020.
Vital da Costa Araújo

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
O Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste 

tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020, com o seu Aquisição parcelada de medicamentos de 
Atenção Básica, medicamentos controlados, medicamentos diversos; para uso junto a Farmácia 
Básica do Município, Programa de Saúde da Família, e demais programas e projetos junto ao Fundo 
Municipal de Saúde do município de Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades. Conforme 
especificação do edital. Com os licitantes classificados em todas as fases deste certame as pessoas 
Jurídicas: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - - Valor: 
R$ 237.260,50 (Duzentos trinta e sete mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos); JOSE 
NERGINO SOBREIRA - Valor: R$ 33.344,00 (Trinta e três mil, trezentos quarenta e quatro reais)

Curral Velho - PB, 26 de Março de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 05.00 
- SECRETARIA DE EDUCAÇAO 04.122.0003.2017 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 001.000001 - Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE 
CONSUMO 12.306.0006.2018 - MANTER A MERENDA ESCOLAR 001.000001 - Recursos Ordiná-
rios 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 122.000001 - Transferências de Recursos do FNDE 
Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
12.361.0023.2021 - MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OU-
TRAS DESPESAS) 113.000001 - Transferências do FUNDEB 40% 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE 
CONSUMO 12.361.0023.2023 - MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 
25% 111.000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Educação 3.3.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO 12.365.0013.2026 - MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL 
111.000001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto - Educação 3.3.90.30.01 - MA-
TERIAL DE CONSUMO 113.000001 - Transferências do FUNDEB 40% 3.3.90.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 08.243.0010.2037 - MANUTENÇAO 
DO CONSELHO TUTELAR 001.000001 - Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CON-
SUMO 08.243.0017.2038 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 
311.000001 - Transferência de Recursos do FUNDO Nacional de Assistência Social - FNAS 
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0007.2039 - MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA 
FAMILIA 311.000001 - Transferência de Recursos do FUNDO Nacional de Assistência Social - FNAS 
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0007.2040 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA 001.000001 - Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.0007.2041 - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS 311.000001 - Transferência de 
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.0017.2042 - MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA 311.000001 - Transferência de 
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
09.00 - SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 04.122.0014.2043 - MANUTENÇAO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 001.000001 - Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Caraúbas e: CT Nº 60701/2020 - 20.03.20 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS 
DESCARTAVEIS LTDA - ME - R$ 38.346,71; CT Nº 60702/2020 - 20.03.20 - JOSE MARCONI NEVES 
PROCOPIO 01878121448 - R$ 90.893,40; CT Nº 60703/2020 - 20.03.20 - OLIVEIRA & EULALIO 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 87.033,70; CT Nº 60704/2020 - 20.03.20 - PARAIBA 
COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI - R$ 80.408,99.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DO 
CLUBE JANE, NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, COXIXOLA/PB. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONCRENOR CONSTRUCOES DO NOR-
DESTE EIRELI - Valor: R$ 97.521,33. 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, Avenida Manoel José das Neves, 
42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3306-1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 25 de Março de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA METÁLICA DO GINÁSIO POLIES-
PORTIVO MUNICIPAL, MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI 
- Valor: R$ 160.608,57. 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, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro 
- Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3306-1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 25 de Março de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00018/2020

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 DP00018/2020, 
que objetiva: Aquisição de material de higiene e limpeza, para uso nos serviços de saúde do muni-
cípio de Conde/PB, em virtude da pandemia mundial de coronavirus humano (Covid-19); RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEAO SERVICO E COMERCIO 
VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 104.496,00; MULT NORDESTE COMERCIO 
EIRELI - R$ 1.655,20.

Conde - PB, 25 de Março de 2020
RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00018/2020. OBJETO: Aquisição de material de higiene 

e limpeza, para uso nos serviços de saúde do município de Conde/PB, em virtude da pandemia 
mundial de coronavirus humano (Covid-19). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: 
Secretária Municipal de Saúde, em 25/03/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza, para uso nos serviços de saúde do município 

de Conde/PB, em virtude da pandemia mundial de coronavirus humano (Covid-19). FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00018/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Conde: Reserva Orçamentária nº 0315 no valor de 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais) na seguinte 
dotação orçamentária. Órgão: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 SAÚDE 
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação: 
2054 MANUT DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO À QUALIDADE Nat. da Despesa: 
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
do SUS provenientes do Governo Federal Reserva Orçamentária nº 0316 no valor de 20.000,00 
(Vinte mil reais) na seguinte dotação orçamentária. Órgão: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0034 CIDADE UNIDA 
E SAUDÁVEL - SUS Ação: 5008 MANUT DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO Nat. 
da Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 211 Transferências de Impostos e de 
Transferência de Impostos - Saúde Reserva Orçamentária nº 0317 no valor de 21.521,20 Vinte e 
um mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos) na seguinte dotação orçamentária. Órgão: 
21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação: 2059 
MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER Nat. da Despesa: 3390300000 
MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pro-
venientes do Governo Federal Reserva Orçamentária nº 0318 no valor de 50.000,00 (Cinquenta 
mil reais) na seguinte dotação orçamentária. Órgão: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 
0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação: 2932 MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO 
DOMICILIAR-SAD Nat. da Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 214 Trans-
ferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal. VIGÊNCIA: até 
21/09/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00094/2029 
- 25.03.20 - MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - R$ 1.655,20; CT Nº 00095/2020 - 25.03.20 
- LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 104.496,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00020/2020

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 DP00020/2020, 
que objetiva: Aquisição de material médico hospitalar na especialidade Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), para uso nos serviços de saúde do município de Conde/PB; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA 
DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 158.728,20; RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - R$ 359.415,50.

Conde - PB, 24 de Março de 2020
RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

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

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00020/2020. OBJETO: Aquisição de material médico 
hospitalar na especialidade Equipamento de Proteção Individual (EPI), para uso nos serviços de 
saúde do município de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: 
Secretária Municipal de Saúde, em 24/03/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar na especialidade Equipamento de Proteção 

Individual (EPI), para uso nos serviços de saúde do município de Conde/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00020/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Conde: Reserva Orçamentária nº 322 no valor de 29.000,00 (vinte e nove mil reais) na seguinte 
dotação orçamentária: Órgão 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 SAÚDE 
Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação: 
2051 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR Nat. da Despesa: 
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal Reserva Orçamentária nº 323 no valor de 26.000,00 (vinte 
e seis mil reais) na seguinte dotação orçamentária: Órgão 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0034 CIDADE UNIDA E 
SAUDÁVEL - SUS Ação: 2048 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 
PAB-FIXO Nat. da Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 214 Transferências 
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Reserva Orçamentária nº 324 
no valor de 443.143,70 (Quatrocentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e três reais e setenta 
centavos) na seguinte dotação orçamentária: Órgão 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 ASSISÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 
0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação: 2059 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CENTRO 
DE REABILITAÇÃO-CER Nat. da Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 214 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Reserva Or-
çamentária nº 325 no valor de 20.000,00 (vinte e mil reais) na seguinte dotação orçamentária: Órgão 
21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação: 
2051 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILAR-SAD Nat. da Despesa: 
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
do SUS provenientes do Governo Federal. VIGÊNCIA: até 21/09/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00092/2020 - 25.03.20 - RDF - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 359.415,50; CT Nº 00093/2020 - 25.03.20 - LEAO SERVICO 
E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 158.728,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais elétricos destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem como 
o setor de iluminação pública deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório em favor de: ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP - R$ 171.932,50; JSA COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 86.346,20; MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES 
LTDA - R$ 50.791,00.

Casserengue - PB, 17 de março de 2020
GENIVAL BENTO DA SILVA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMCORRÊNCIA Nº 002/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020
AVISO DE ADIAMENTO

A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMIS-
SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna 
público, que a Licitação CONCORRÊNCIA, do Tipo MENOR PREÇO,Regime de Empreitada por 
Preço Unitário, cujo OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS 
DE DRENAGEM PLUVIAL, MACRO DRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DO BAIR-
RO SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONVÊNIO 
SICONV 760070/2011 – MDR, fica adiada para às 9:00 HORAS DO DIA 30 DE ABRIL DE 2020.O 
Edital estará à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB 
e através dos portais: (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/) e (https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf).

Campina Grande, 26de março de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Locações de veículos para suprir as necessidades do Gabinete do(a) prefeito(a) e 

demais secretarias deste Município, conforme discriminação no Instrumento Convocatório - Edital. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2017. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas 
e: CT Nº 00013/2017 - Alfa Serviços e Locação de VeiculosLtda - ME - 5º Aditivo - prorroga o prazo 
por mais 9 meses. ASSINATURA: 26.03.20

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Gêneros Alimentícios diversos, que tem como objetivo a composição de Cestas Básicas para 
distribuição gratuita aos munícipes que se encontram em situação de vulnerabilidade social deste 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE ANTONIO 
FILHO - R$ 167.400,00.

Duas Estradas - PB, 26 de Março de 2020
JOYCE RENALLY FELIX NUNES 

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
 1.0 - DO OBJETIVO

Aquisição de gêneros alimentícios (peixes e arroz) destinados a distribuição gratuita a pessoas 
carentes na semana santa no ano de 2020 neste municipio.

 2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação:
Recursos Próprios do Município de Esperança:
xxx
 3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da emissão do Pedido de Compra:

 Entrega: 5 (cinco) dias
 4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

5.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:
Merilucia da Silva - ME - Valor: R$ 142.110,00.

 Esperança - PB, 26 de Março de 2020.
 JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 
legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2020, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios (peixes e arroz) destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes na semana santa 
no ano de 2020 neste municipio; ADJUDICO o seu objeto a: Merilucia da Silva - ME - R$ 142.110,00.

Esperança - PB, 25 de Março de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2020, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios (peixes e arroz) destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes na semana santa 
no ano de 2020 neste municipio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: Merilucia da Silva - ME - R$ 142.110,00.

Esperança - PB, 26 de Março de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL ITATUBA

ADIAMENTO
FASE ABERTURA DAS PROPOSTAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº00009/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da– FASE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PRE-
ÇOS - referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009-2020, que objetiva: Fornecimento GENEROS 
ALIMENTICIOS para o Município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as 
demandas operacionais deste município. Cuja sessão pública estava marcada para ser realizada 
no dia 26 de Março de 2020, as 10h00min. Fica, portanto o seu adiamentopara o dia02 de Abrilde 
2020 às 10h00min, no mesmo local anteriormente divulgado – MOTIVO: Fato Superveniente de 
força maior, que ocasionou o não comparecimento do Pregoeiro Oficial deste Munícipio  . Informa-
ções: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 26 de Março de 2020.
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE RETIRADA DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2019

A Prefeitura Municipal de Igaracy, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, que a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI - ME, solicitou 
a retirada do recurso da Tomada de Preços nº 00008/2019. Demais informações encontram-se a 
disposição dos interessados no endereço Rua Pedro Lopes Brasileiro, s/nº, Centro – Igaracy - PB, 
no horário das 07:00 às 12:00 horas.  

Igaracy - PB, 23 de Março de 2020.
Maria Sueli Lopes de Souza 

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Fornecimento 
de pães, destinados a merenda escolar, demais secretarias e o Fundo Municipal de Saúde do 
Município de Igaracy - PB e Fundo Municipal de Assistência Social; ADJUDICO o seu objeto a: 
MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 - R$ 97.040,00.

Igaracy - PB, 26 de Março de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Fornecimento de pães, 
destinados a merenda escolar, demais secretarias e o Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Igaracy - PB e Fundo Municipal de Assistência Social; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA 47873639487 - R$ 97.040,00.

Igaracy - PB, 26 de Março de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa ou pessoa física para locação de veículos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo 
Municipal de Assistência Social, Gabinete do Prefeito e locação de horas de trator para Secretaria de 
Meio Ambiente, Agricultura e Recurso Hídricos do Município de Igaracy/PB; ADJUDICO o seu objeto 
a: ALISON DE SOUZA LEITE - R$ 52.500,00; JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - R$ 58.000,00; LUIZ 
GUSTAVO LEONARDO FERREIRA - R$ 25.800,00; MARIA LIANI LEONARDO - ME - R$ 51.000,00.

Igaracy - PB, 26 de Março de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa ou pessoa física para locação de veículos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo 
Municipal de Assistência Social, Gabinete do Prefeito e locação de horas de trator para Secretaria 
de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso Hídricos do Município de Igaracy/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALISON DE SOUZA LEITE - R$ 52.500,00; 
JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - R$ 58.000,00; LUIZ GUSTAVO LEONARDO FERREIRA - R$ 
25.800,00; MARIA LIANI LEONARDO - ME - R$ 51.000,00.

Igaracy - PB, 26 de Março de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: CONTRATA-
ÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDADNTES DA ZONA 
RURAL PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE IGARACY-PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: EDILEUZO BASTOS DA SILVA - R$ 36.352,80; EDINAEL DA SILVA 
PRIMO - R$ 10.692,00; JOSÉ ANESON DE LIMA - R$ 25.660,80; PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 
05239973458 - R$ 35.283,60.

Igaracy - PB, 26 de Março de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
VEICULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDADNTES DA ZONA RURAL PARA 
AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE IGARACY-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: EDILEUZO BASTOS DA SILVA - R$ 36.352,80; 
EDINAEL DA SILVA PRIMO - R$ 10.692,00; JOSÉ ANESON DE LIMA - R$ 25.660,80; PEDRO 
NILDO LINS BRASILEIRO 05239973458 - R$ 35.283,60.

Igaracy - PB, 26 de Março de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2020, que objetiva: 
Construção de portal turístico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: R.F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - R$ 93.389,69.

Juazeirinho - PB, 26 de Março de 2020
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: Requa-
lificação de galeria comercial; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - R$ 231.271,49.

Juazeirinho - PB, 26 de Março de 2020
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção de portal turístico. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 

00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.100 - SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - 02.100.15.452.0009.1032 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL 
DE ENTRADA DA CIDADE - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONTRATO DE REPASSE 
DA CEF N.º 01055279-21/2018.. VIGÊNCIA: até 26/09/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00035/2020 - 26.03.20 - R.F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL EIRELI - R$ 93.389,69.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Requalificação de galeria comercial. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 

00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.100 - SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - 02.100.15.451.0009.1028 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 
- 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.. VIGÊNCIA: até 26/08/2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00034/2020 - 26.03.20 - MENDONÇA E SILVA 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - R$ 231.271,49.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 14.347/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.015/2020
DATA DE ABERTURA: 13/04/2020 – ÀS: 09:00h. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA (APARELHO TABLET).
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sra. Franciny do 

Nascimento Leal torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número 
da chave 809687, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com 
a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, 
no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS 
E SUS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto 
Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 26 de Março de 2020. 
Franciny do Nascimento Leal

Pregoeira da CSL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.013/2020

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/001194.
Data da sessão: 08/04/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001; 1090; 1630; 1311; 1312; 1990).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 26 de março de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA  Nº. 09001/2020
PROCESSO N. 2020/032905

Objeto: Aquisição de embalagens descartáveis de marmita para o fornecimento de alimentação 
escolar do Município de João Pessoa.

Com base nas informações constantes do Processo nº. 2020/032905, referente à Dispensa nº. 
09001/2020, bem como nos Pareceres emitidos pela Assessoria Jurídica/SEDEC e Controladoria 
Geral do Município, em cumprimento aos termos do artigo 24, IV da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO e RATIFICO a Dispensa nº. 09001/2020, em favor da em-
presa COPOBRAS S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS, inscrita sob o CNPJ nº. 
86.445.822/0003-63, com o valor global de R$ 139.656,00 (Cento e trinta e nove mil,  seiscentos e 
cinquenta e seis reais). Em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instru-
mento de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 26 de março de 2020.

Edilma da Costa Freire
Secretária de Educação e Cultura

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NATUBA/PB. LICITANTE 
HABILITADO: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP. A sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 13/04/2020, às 09:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3397-1042. E-mail: licinatubapb@gmail.com. 

Natuba - PB, 24 de Março de 2020
DAIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

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

Gabinete do Prefeito
DECRETO N° 11/2020

ALTERA O DECRETO No 08/2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMEN-
TO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIAINTERNACIONAL DECORRENTE 
DA (SARS-COV-2), DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIODE PIANCÓ E 
DEFINE OUTRAS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO 
CORONAVÍRUS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO:
I - Que o Município de Piancó editou o Decreto no 08/2020 de 17 de março de 2020,o qual esta-

belece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, 
decorrente da infecção humana pelo Coronavírus (COVID-19);

II - Que o Município possui aproximadamente 1000 (mil) servidores ativos e atendediariamente 
centenas de pessoas que buscam os Serviço Públicos que oferece;

III - Que estudos recentes demonstram a eficácias das medidas de afastamentosocial precoce 
para restringir a disseminação do Coronavírus (COVID-19);

IV - A necessidade de reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações emtoda cidade,
DECRETA:
Art. 1°. O decreto no08/2020 passa a vigorar com a seguinte redação:
Capítulo I – Da Emergência
Art. 1°. Fica decretada situação de emergência no Município de Piancó, paraenfrentamento da 

Pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19), de importânciainternacional.
Art. 2°. Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, ficamestabelecidas 

as seguintes medidas:
I -poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,hipótese em que 

será garantido o pagamento posterior de indenização justa;
II -nos termos do art. 24, da Lei no 8666/93, fica autorizada a dispensa delicitação para aquisição 

de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência.
Capítulo II – Das medidas gerais
Art. 1°. As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública deimportância inter-

nacional decorrente do COVID-19, no âmbito do Município de Piancó ficamdefinidas nos termos 
deste decreto.

Art. 2°. Fica criado o COMITÊ de enfrentamento da urgência no combate aoCoronavírus CO-
VID-19 no âmbito do Município de Piancó, formado por todos os seguimentos do Poder Público, 
da Sociedade Civil e das Autoridades Religiosas.

Art. 3°. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação 
da Secretaria Municipal de Saúde, nas ações de resposta a emergência.

Art. 4°. Como medidas individuais recomenda-se que pacientes com sintomasrespiratórios fiquem 
restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doençascrônicas evitem sua circulação 
em ambientes com aglomeração de pessoas.

Art. 5°. Eventos de massa (governamentais, esportivos, artísticos, culturais,políticos, científicos, 
comerciais, e outros com concentração próxima de pessoas), com públicoestimado ou acima de 
250 pessoas para espaços abertos e 100 pessoas para espaços fechadosou em que a distância 
mínima entre pessoas não possa ser de dois ou mais metros devem ser cancelados ou adiados.

§1° Nas situações em que não for possível o cancelamento ou adiamento, devem ocorrer com 
portões fechados, sem a participação do público.

§2° As reuniões que envolvem população de alto risco para doença severa COVID-19, como 
idosos e pacientes com doenças com doenças crônicas devem ser canceladas.

§3° Nos eventos abertos, recomenda-se a distância de um metro entre as pessoas.
Art. 6°. De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse dacoletividade na 

prevenção do contágio e no combate da propagação do Coronavírus (COVID-19), DETERMINA-SE 
a inciativa privada, pelo prazo de 15 (quinze) dias, as seguintesrestrições:

I - Fechamento de bares e restaurantes para o público, ficando restrito aoatendimento apenas 
com serviço de entrega;

II - Fechamento de Salões de Beleza;
III - Suspensão do serviço de Táxi e moto-táxi no âmbito do Município de Piancó.
Art. 7°. Ficam suspensas todas as Atividades Escolares na Rede Municipal,Estadual e Privada 

de Ensino, bem como na Creche Cenícia Maria, no âmbito do municípiode Piancó, a partir de 18 
de março até 18 de abril do corrente ano, podendo este prazo ser prorrogado.

Art. 8°. Suspensão das atividades nas Unidades de acolhimento ao Idoso e noCentro de For-
talecimento de Vínculos.

Art. 9°. Suspensão de todas as atividades de grupo nas Unidades de Saúde,Educação e 
Assistência Social.

Art. 10. Suspensão de todas as viagens para procedimentos eletivos da SecretariaMunicipal 
de Saúde.

Art. 11. Disponibilização dos Telefones fixos (83) 34522026 e (83) 34522525, osquais serão 
atendidos por profissionais capacitados do SAMU e da UPA, para orientar apopulação de Piancó, 
diante de quadros com sintomas gripais.

Art. 12. Medidas para transporte seguro dos pacientes portadores de Câncer(quimioterapia e 
Radioterapia) e para Renais crônicos (Hemodiálise).

Art. 13. A retirada de todos os bebedouros de uso coletivo que se encontrem nasUnidades e 
Órgãos Municipais, e a consequente substituição dos mesmos por filtros para usode água mineral 
e copos descartáveis.

Art. 14. No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos decombate e pro-
teção ao COVID-19, será cassado, como medida cautelar prevista no parágrafo único do art. 56, 
da Lei Federal n 8078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o Alvaráde Funcionamento 
de estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao direito doconsumidor, previamente 
constatado pelos fiscais da Prefeitura Municipal de Piancó.

Parágrafo Único. A penalidade prescrita no caput deste artigo será importa semembargo de 
outras previstas na legislação.

Art. 15. Fica suspenso o gozo de férias dos profissionais da Secretaria Municipalde Saúde até 
20 de maio de 2020.

Art. 16. Trabalhadores com sintomas de doença respiratória aguda(principalmente febre, tosse 
e dificuldades para respirar) ou que tenha pessoa com essessintomas no mesmo domicílio, devem 
comunicar sua chefia imediata e solicitar o afastamentopor prazo de, pelo menos, 14 dias.

Art. 17. Deve ser priorizada a estruturação, qualificação, treinamento emonitoramento do trabalho 
realizado pelas equipes ligadas diretamente à atenção primária à saúde, responsáveis, segundo 
o Ministério da Saúde, por 90% do enfrentamento dos problemasde saúde a serem gerados pelo 
Covid-19.

Art. 18. A Secretaria Municipal de Saúde deve identificar a situação de pessoal,estoque de medica-
mentos e equipamentos necessários ao atendimento de pacientes graves,sobretudo na UPA e SAMU.

Art. 19. A Secretaria Municipal de Saúde deve providenciar o treinamento das equipes de Atenção 
Básica, equipes da UPA, SAMU e Melhor em Casa para o atendimento emanuseio dos pacientes.

Art. 20. Deve haver reforço de EPIs – Equipamento de Proteção Individual paragarantia do 
atendimento seguro realizado pelos profissionais de saúde.

Capítulo III – Das Medidas Administrativas aos Órgãos Municipais
Art. 21. Os titulares dos Órgãos da Administração Direta, continentes de Unidades de atendi-

mento ao público, resguardada a manutenção integral dos serviçosessenciais, deverão suspender 
todos os atendimentos.

Art. 22. Aos Servidores propensos ao risco de infecção pelo Coronavírus, por residirem em 
outras localidades ou caracterizada outra doença, deverão ser deferidas asférias acumuladas ou 
antecipadas as férias programadas, seguindo procedimento fixadopela Secretaria de Administração.

Art. 23. Os responsáveis pelos Órgãos Municipais que não poderão sofrer suspensão nos aten-
dimentos, deverão reorganizar a jornada de trabalho dos servidores,permitindo que os mesmos 
trabalhem em dias alternados.

Parágrafo 1° – O disposto neste artigo não será aplicado aos Servidores lotadosem unidades 
que prestem serviços essenciais, especialmente os necessários para o combate da pandemia, 
tais como SAMU e UPA.

Parágrafo 2°- Os servidores lotados nos órgãos que estarão fechados deverão serremanejados 
para os locais essenciais de combate a pandemia.

Art. 24. Os titulares dos Órgãos Municipais devem submeter ao regime deteletrabalho:
I –pelo período de 7 (sete) dias, contados da data do reingresso, o servidor quetenha regres-

sado do exterior ou de cidade do Brasil, advindo de área não endêmica, ainda que sem sintomas 
compatíveis com quadro de infecção pelo Coronavírus (COVID- 19);

II –pelo período de 14 (catorze) dias, o servidor:
a) que tenha regressado do exterior, advindo de regiões consideradas, segundo as autoridades 

de saúde e sanitária, endêmicas pela infecção do coronavírus(COVID-19), a contar da data do seu 
reingresso no território nacional.

b) acometido de sintomas compatíveis com o quadro de infecção pelo coronavírus (COVID-19), 
conforme orientação das autoridades de saúde esanitária, a contar da data do seu reingresso no 
território nacional.

III – pelo período de emergência:
a) as servidoras gestantes e lactantes;
b) os servidores com idade a partir de 60 (sessenta) anos;
c) os servidores expostos a qualquer doença ou outra condição de risco dedesenvolvimento 

de sintomas mais graves decorrentes da infecção pelocoronavírus (COVID-19), nos termos definidos 
pelas autoridades de saúde sanitária.

Art. 25. Fica determinado que a Secretaria Municipal de Saúde, elaborará umPlano de Con-
tingência Municipal para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19),estabelecendo os 
horários de funcionamento de cada Órgão desta Secretaria.

Art. 26. Fica determinado que a Sede do Poder Executivo, onde funcionam asSecretarias de 
Administração, Finanças, Procuradoria Geral, Secretaria- Chefe deGabinete, Protocolo Geral e 
Diretoria de Tributos Municipais funcionarão em regime deteletrabalho, bem como a Secretaria 
Municipal de Ação Social e a Secretaria Municipal deEducação.

Parágrafo único. Ficam disponibilizados os seguintes contatos dos órgãos quecompõem esta 
Unidade Administrativa, para a resolução das rotinas administrativas deforma remota.

UNIDADE
HORÁRIO DE

ATENDIMENTO
TELEFONES E-MAIL

SEC. ADMINISTRAÇÃO 7:00 ÀS 13:00H
991839390
991529249

adrianalacerda881@gmail.com 
alexrecuper17@outlook.com 

SEC. FINANÇAS 7:00 ÀS 13:00H 991298616 marcosleiteferreira@gmail.com 

PROTOCOLO GERAL 7:00 ÀS 13:00H 994060662 marxiollykarla01@gmail.com 

RECEPÇÃO 7:00 ÀS 13:00H 991775130 isanadauta@hotmail.com 

RESPONSÁVEL PELOS PONTOS 
ELETRÔNICOS

7:00 ÀS 13:00H 991207007 arijr013@gmail.com

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 7:00 ÀS 13:00H 991907025 diegocostaufpb@hotmail.com 

SEC. SOCIAL AÇÃO 7:00 ÀS 13:00H 993636550
sdesenvolvimentosocialpianco@
gmail.com

GABINETE DO PREFEITO 7:00 ÀS 13:00H 993915823 segabpianco@gmail.com 

SEC. DE
EDUCACAO

7:00 ÀS 13:00H
993929399
991073419

raquelsociologa@gmail.com ger-
vaziogelson390@gmail.com 

PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO

7:00 ÀS 13:00H 998211173 salmoedgley@gmail.com 

Art. 27. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas aqualquer momento, de 
acordo com a situação epidemiológica do município.

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se,
Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 20 de março de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00013/2020, em favor da empresaMANTOVAN LOCAÇÃO DE VEICULOS 
EIRELI - ME; CNPJ nº 29.910.303/0001-23,tendo como objeto a Contratação de empresa para 
locação de 01 (um) Trator para corte de terra na zona rural do Município de Piancó-PB.Como valor 
global estimado de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), em consequência fica a mesmo 
convocado a assinar o termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 26 de março de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00013/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: MANTOVAN LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME; CNPJ nº 29.910.303/0001-23.
OBJETIVO: Contratação de empresa para locação de 01 (um) Trator para corte de terra na 

zona rural do Município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

Piancó-PB, 26 de março de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços Nº 00002/2020

Objeto: Reforma da Escola e aquisição de equipamentos destinados a climatização da Escola 
Laura de Sousa Oliveira, atendendo ao recurso Estadual Termo de Convenio nº 540/2019.

Vencedoras: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME CNPJ 17.415.942/0001-33 com o 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 com o valor global de R$ 96.000,19 (noventa e 
seis mil e dezenove centavos). Resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93. 
Fica desde já convocada para assinar termo contratual. 

Pedra Branca-PB, 26 de Março de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020
Objeto: fornecimento de refeição e lanches.
Vencedor: - 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)
RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve 

ADJUDICAR e HOMOLOGAR.
Pedra Branca-PB, 26 de Fevereiro de 2020.

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito

Prefeitura Municipal De Pedra Branca 
RESULTADO DE JULGAMENTO DEHABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOSNº 00003/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados 

através da comisso de licitação, que os licitantes IVANISE ARAUJO MANGUEIRA-ME-CNPJ 
08.602.104/0001-88, ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA-ME-CNPJ nº 08.922.871/0001-74 
e DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA-ME – CNPJ nº 11.971.243/0001-93 ficaramdeclaradas 
habilitadas.

Pedra Branca-PB,26 deMarçode 2020.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Presidente

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Resultadode Julgamento de Proposta de Preços

Tomada de Preços nº 00003/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, resultado de julgamento de proposta 

de preços, atendendo ao art.109, I”b” da lei nº 8.666/93. Fica declarada classificada as empresa 
IVANISE ARAUJO MANGUEIRA-ME, com o percentual de desconto de 11% (onze por cento) para 
o lote 2; a empresa ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA-ME, com percentual de desconto 
de 10% (dez por cento) para o lote 3; e a empresa DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA-ME, 
vencedora com o percentual de desconto de 12% (doze por cento) para o lote 1. 

Pedra Branca-PB, 26 de Março de 2020.
Severino Luizde Caldas

Presidente

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços 00002/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: P.A.S SANTANA LTDA – O REI DOS VENTILADORES - CNPJ 13.045.626/0001-66
Objeto: Reforma da Escola e aquisição de equipamentos destinados a climatização da Escola 

Laura de Sousa Oliveira, atendendo ao recurso Estadual Termo de Convenio nº 540/2019.
Valor Global de R$ 96.000,19 (noventa e seis mil e dezenove centavos).

                Pedra Branca-PB, 26 de março de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços 00002/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME CNPJ 17.415.942/0001-33.
Objeto: Reforma da Escola e aquisição de equipamentos destinados a climatização da Escola 

Laura de Sousa Oliveira, atendendo ao recurso Estadual Termo de Convenio nº 540/2019.
Valor Global de R$ 278.444,57 (duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e quarenta e quatro 

reais e cinquenta e sete centavos);
                Pedra Branca-PB, 26 de Março de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020
A Prefeitura Municipal de Puxinanã, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessa-

dos, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 
005/2020, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE POLO 
DE ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE CAMPO D’ANGOLA, como segue: EMPRESAS 
INABILITADAS:NÃO HOUVE. EMPRESAS HABILITADAS:T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 
ME e FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.Caso não haja manifestação de recursos, fica 
marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 07 de abril de 2020, as 10h00 
min (horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver 
expediente na referida data, na sala da Comissão Permanente de Licitação, Av. Vinte e Oito de 
Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB – Paraíba.Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação. 

Puxinanã- PB, 26 de março de 2020. 
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:30 hs do dia 30 de março 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 0017/2020, que 
objetiva: Aquisição de Peixes, Tipo POSTA DE CORVINA, para serem distribuídos na ocasião da 
semana santa com famílias carentes deste município. Justificativa/Fundamentação: Atendimentos 
às recomendações do Ministério da Saúde, do Governo Estadual e do Governo Municipal conforme 
Decreto Municipal 003/2020, por ocasião da PANDEMIA do COVID-19, Decretada no nosso País, 
evitando assim, aglomerações de pessoas expostas ao contágio do Corona vírus. Informações 
através do WhatsApp da Ouvidoria Municipal (83) 3277-1108.

Pirpirituba - PB, 25 de março de 2020. 
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO 

E CARTEIRAS ESCOLAR. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.050 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02050 12 361 
1001 2008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490.52 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL 
PERMANENTE FONTE DE RECURSOS: 1111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFE-
RENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1120 TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Remígio e: CT Nº 00096/2020 - 20.03.20 - GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS 
EIRELI EPP - EPP - R$ 86.400,00; CT Nº 00097/2020 - 20.03.20 - NOVA CONQUISTA - COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 52.950,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2020, que objetiva: SERVIÇOS 
DE PEDREIRO, PINTOR, ELETRICISTA, SERRALHEIRO, SERVIÇO DE CAMINHONEIRO, 
SOLDADOR, APOIO A COLETA DE LIXO, APOIO ADMINISTRATIVO, JARDINEIRO, SERVIÇO 
DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 - R$ 64.000,00; BELARMINO ROQUE 
DA SILVA NETO 01683378431 - R$ 11.520,00; CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 - R$ 
60.800,00; ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 - R$ 21.600,00; JONAS GONÇALVES 
RODRIGUES DE LIMA 57992940172 - R$ 59.000,00; JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA 
SILVA 05929837490 - R$ 40.000,00; JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 - R$ 
21.600,00; JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 - R$ 21.150,00; JOSE SILVA SOUSA 47536870400 
- R$ 22.500,00; JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 - R$ 32.000,00; JURACI DE MELO 
SILVA 03882280409 - R$ 45.000,00; MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 - R$ 
56.000,00; PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 - R$ 13.050,00; RAFAEL FAUS-
TINO DE SOUZA 70335006450 - R$ 11.520,00; ROBSON SOUZA DOS SANTOS - R$ 51.000,00; 
VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 - R$ 45.000,00.

Remigio - PB, 26 de Março de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PEDREIRO, PINTOR, ELETRICISTA, SERRALHEIRO, SERVIÇO DE 

CAMINHONEIRO, SOLDADOR, APOIO A COLETA DE LIXO, APOIO ADMINISTRATIVO, JARDI-
NEIRO, SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO GRANILÍTICO PARA DIVERSOS 
SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00021/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.010 SECRETARIA 
DE GESTÃO 02010.04.122.2002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
GESTÃO 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02020.04.122.2002.2003 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02.010 SECRETARIA 
DE GESTÃO 02010 04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE GESTÃO 02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.050 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02050 12 361 
1001 2008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02050 12 361 1001 2010 MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% 02050 12 361 1001 2015 MANUTENÇÃO DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02.060 SECRETARIA DE TRÂNSITO 02060 26 122 2002 
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRÂNSITO 02.070 SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02070 08 122 2002 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02070 08 243 2002 2026 MANUTENÇÃO 
DO CONSELHO TUTELAR 02.080 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02080 15 
122 2002 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS 02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090 20 122 2002 
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE 
ATENÇÃO BÁSICA 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA 
E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02.120 SECRETARIA DE CULTURA, 
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02120 13 122 2002 2040 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
02120 13 392 1005 2041 PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS 02.130 SECRETA-
RIA DE ESPORTE E LAZER 02130 27 812 1006 2043 APOIO AO DESPORTO AMADOR 02130 
27 122 2002 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02140 08 244 1003 2046 MANUTENÇÃO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02140 08 244 1003 2053 MANUTENÇÃO E 
GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF 3390 39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PJ FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 1111 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1113 TRANSFERENCIAS 
FUNDEB 40% 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE 
1214 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO-
VERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO D 1120 TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
1124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1311 TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1610 CONTRIBUIÇÃO 
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. VIGÊNCIA: até 26/03/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00098/2020 - 26.03.20 - ARLINDO 
SOARES DA SILVA 03406315461 - R$ 64.000,00; CT Nº 00099/2020 - 26.03.20 - BELARMINO 
ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 - R$ 11.520,00; CT Nº 00100/2020 - 26.03.20 - CICERO 
RENATO SOUZA SILVA 05855997421 - R$ 60.800,00; CT Nº 00101/2020 - 26.03.20 - ERMINIO 
PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 - R$ 21.600,00; CT Nº 00102/2020 - 26.03.20 - JONAS 
GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 - R$ 59.000,00; CT Nº 00103/2020 - 26.03.20 
- JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA 05929837490 - R$ 40.000,00; CT Nº 00104/2020 - 
26.03.20 - JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 - R$ 21.600,00; CT Nº 00105/2020 
- 26.03.20 - JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 - R$ 21.150,00; CT Nº 00106/2020 - 26.03.20 
- JOSE SILVA SOUSA 47536870400 - R$ 22.500,00; CT Nº 00107/2020 - 26.03.20 - JOSEMI RO-
BERTO DE FREITAS 08726908492 - R$ 32.000,00; CT Nº 00108/2020 - 26.03.20 - JURACI DE 
MELO SILVA 03882280409 - R$ 45.000,00; CT Nº 00109/2020 - 26.03.20 - MARCOS ANTONIO 
DO NASCIMENTO 09535475827 - R$ 56.000,00; CT Nº 00110/2020 - 26.03.20 - PEDRO HEN-
RIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 - R$ 13.050,00; CT Nº 00111/2020 - 26.03.20 - RAFAEL 
FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 - R$ 11.520,00; CT Nº 00112/2020 - 26.03.20 - ROBSON 
SOUZA DOS SANTOS - R$ 51.000,00; CT Nº 00113/2020 - 26.03.20 - VITOR FERREIRA DOS 
SANTOS 09470814452 - R$ 45.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS 
DO PRONTO ATENDIMENTO (PA), SAMU, EVENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAIS E 
PACIENTES DO CAPS. 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 001461/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Remigio - PB, 26 de Março de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: ALCIBIADES DE LIMA LUCENA - R$ 15.840,00; 
EDGLEISON CHAGAS DE LIMA - R$ 17.820,00; JERFESOM ARRUDA ALVES - R$ 17.820,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 26 de Março de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA 

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RFF COMERCIO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - R$ 80.889,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 26 de Março de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MU-
NICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Riacho de Santo Antônio: 020.060 - SEC DE EDUCAÇÃO 02060.12.361.2005.2007 
- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 02060.12.361.2005.2008 - ATI-
VIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% 02060.12.361.2005.2009 - PROGRAMA 
DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS 02060.12.361.2005.2058 - MANUTENCAO 
DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE 02060.12.365.2009.2013 - MANUTENCAO DAS ATIVI-
DADES DA EDUCACAO INFANTIL 02060.12.366.2010.2014 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00028/2020 - 26.03.20 - ALCIBIADES 
DE LIMA LUCENA - R$ 15.840,00; CT Nº 00029/2020 - 26.03.20 - EDGLEISON CHAGAS DE 
LIMA - R$ 17.820,00; CT Nº 00030/2020 - 26.03.20 - JERFESOM ARRUDA ALVES - R$ 17.820,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO 

DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02040.04.123.1003.2003 
- 02050.20.608.2001.2004 - 02060.12.361.2005.2007 - 02060.12.361.2005.2058 
- 02060.12.365.2009.2013 -02080.10.302.2015.2022 - 02080.10.302.2015.2032 - 
02090.08.244.2018.2028 -  02090.08.244.2018.2047 - 02100.15.122.2019.2029 – Elemento de 
Despesa:3390.30.0000 -MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 
00031/2020 - 26.03.20 - RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - R$ 80.889,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 REVOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 00005/2020

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de camisetas 
em malha com impressão em policromia; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. 
Justificativa: Razões de interesse público.

Sapé - PB, 26 de Março de 2020
WIVIANE EUGÊNIA PAIVA

Secretária
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

O Pregoeiro Oficial do Município de Solânea/PB,  torna público que a empresa OLIVEIRA & 
EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, vencedora dos itens: 2 - 3 - 15 - 17 - 18 - 20 - 24 - 
36 - 42 - 56 – 57 do Pregão Presencial nº 0008/2020, cujo objeto é Aquisição de Materiais de Limpeza 
e Higiene Diversos, destinados a atender às Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB 
, não compareceu para assinatura do contrato, no prazo legal, conforme convocação publicada no 
DOE do dia 04.03.2020. Ficando as empresas remanescentes  no mencionado pregão convocadas 
para manifestarem interesse em assumir os mencionados itens ,no prazo de 05 (cinco) dias, nos 
preços ofertados pela primeira colocada, caso não se manifestem, os mencionados itens serão 
fracassados. Informações: Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 20 de Março de 2018
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020

A Prefeitura Municipal de São Bentinho, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
respeitando os princípios gerais de direito público, as prescrições da Lei de Licitações, procedem, 
O ADIAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO DA LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 019/2020, que seria realizado às 14:00hs do dia 30/03/2020, em razão da situação 
de emergência em saúde pública decretada pela Prefeita Constitucional do Município,  através do 
Decreto 007/2020, em virtude de pandemia de doença infecciosa, viral respiratório (COVID-19), 
causada pelo agente novo Corona vírus.

São Bentinho/PB, 26 de março de 2020
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

 AVISO DE SUSPENSÃO DOS PRECESSO LICITATÓRIO
O Município de São José do Bonfim – PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Ferreira – Nº. 05 – Centro – São José do Bonfim 
- PB, comunica aos interessados que ficam SUSPENSAS as aberturas dos processos licitatórios, 
em virtude do Decreto de Estado de Calamidade Pública, motivados em função da pandemia 
COVID-19, que assola o Mundo e, consequentemente o Brasil. 

São José do Bonfim - PB, 25 de Março de 2020.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial/Presidente da CPL
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000003
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e os mutuários da ASSOCIAÇAO 
DOS PRODUTORES RURAIS DO CANTO DA SERRA,CNPJ: 007.741.765/0001-21– ( MUNICÍPIO 
DE SALGADINHO-PB); abaixo identificados, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de 
notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO 
FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a 
partir da data da publicação deste Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível 
de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

COOBRIGADOS
NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO

CICERA MARGARIDA DA COSTA 032.460.144-18 A600054201/001

ELIANE DE QUEIROZ ALBUQUERQUE INACIO 052.410.554-52 A600054201/001

JOÃO DOIMINGOS DE QUEIROZ FILHO 059.962.064-12 A600054201/001

JOSÉ CARLOS MARTINS ALVES 027.890.154-90 A600054201/001

JOZUE FERREIRA DE OLIVEIRA 394.871.054-68 A600054201/001

PEDRO MATEUS 049.550.924-89 A600054201/001

SHIRLEY VALERIA CARVALHO DE SOUSA 071.019.824-84 A600054201/001

VALDECI ERNANI INACIO 031.136.534-52 A600054201/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000005
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e os mutuários da ASSOCIAÇÃO 
DOS PRODUTORES RURAIS DE FAZENDA NOVA,CNPJ: 10.537.825/0001-01–( MUNICÍPIO 
DE DESTERRO -PB); abaixo identificados, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de 
notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO 
FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a 
partir da data da publicação deste Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível 
de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

COOBRIGADOS
NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO

ALFREDO NETO SANTOS LIMA 984.265.754-04 A900061801/001

CLECIA HOLANDA DE ARAUJO SANTOS 062.558.304-38 A900061801/001

DIEGO GOMES DE MEDEIROS 092.727.564-30 A900061801/001

EDGAR LIMA CASSIMIRO 034.909.314-83 A900061801/001

ELIENE ALVES DE OLIVEIRA LIMA 979.476.874-04 A900061801/001

FLAVIA CRISTINA FERREIRA SILVA SANTOS 046.216.324-50 A900061801/001

FRANCISCO DE PAULO SANTOS LIMA 032.961.034-14 A900061801/001

INACIO TELES DOS SANTOS 046.453.994-38 A900061801/001

JACENY LIMA DOS SANTOS 053.500.114-21 A900061801/001

JACICLEIDE LIMA DOS SANTOS 050.750.614-60 A900061801/001

JACIMONIO LIMA DOS SANTOS 992.110.334-20 A900061801/001

JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES 080.065.134-06 A900061801/001

JOACI MEDEIROS DE MORAIS 043.897.778-58 A900061801/001

JOSÉ CLAUDIO SOBRAL DO NASCIMENTO 096.440.224-67 A900061801/001

JOSÉ JANDIR LIMA DOS SANTOS 025.945.614-44 A900061801/001

JOSÉ JUNIOR LIMA DOS SANTOS 076.870.394-83 A900061801/001

MARIA MONICA RUFINO FERREIRA DOS SANTOS 042.468.514-00 A900061801/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000004
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e os mutuários da ASSOCIAÇAO 
DOS PRODUTORES RURAIS DO JOÃO BENTO,CNPJ: 09.388.381/0001-00–( MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DE ESPINHARAS -PB); abaixo identificados, após esgotadas as tentativas de ciência por meio 
de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO 
FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a 
partir da data da publicação deste Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível 
de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

COOBRIGADOS
NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO

ANTONIO NOGUEIRA DE ARAUJO  043.370.054-80 A800159601/001

BENEDITA ANDRADE DOS SANTOS 054.070.734-12 A800159601/001

DAMIANA MARIA NOGUEIRA ARAÚJO 090.961.154-81 A800159601/001

DAMIANA NATALIA DE ARAUJO 031.939.364-05 A800159601/001

DAMIÃO DOS SANTOS SILVA 076.864.734-73 A800159601/001

FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO 062.557.944-58 A800159601/001

JORGE NOGUEIRA DE ARAUJO 098.337.874-60 A800159601/001

JOSE BELARMINO DOS SANTOS 068.702.487-02 A800159601/001

LUCILA NOGUEIRA DE ARAUJO 046.617.594-94 A800159601/001

LUIZ NOGUEIRA DE ARAUJO 981.606.134-15 A800159601/001

MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO 981.579.734-49 A800159601/001

VANEIDE NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO 066.611.484-62 A800159601/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000001
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e os mutuários da ASSOCIA-
ÇAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE PICOS CNPJ: 09.212.795/0001-76–( 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS –PB); abaixo identificados, após esgotadas as 
tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO 
INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no prazo máximo de 
90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, resultará no encaminha-
mento de processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição em Dívida 
Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados 
do Setor Público Federal - CADIN. 

COOBRIGADOS
NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO

ADILSON ALVES BATISTA   077.061.494-98 A800055501/001
A800055501/002

ALCENOR ALVES BATISTA   064.954.464-11 A800055501/001
A800055501/002

DAMIÃO OLINTO SIMÕES   053.152.754-93 A800055501/001
A800055501/002

FERNANDO OLINTO SIMÕES    805.235.444-72 A800055501/001
A800055501/002

JOANA D’ARC NUNES SIMÕES    045.116.774-09 A800055501/001
A800055501/002

JOSÉ OLINTO SIMÕES    611.034.111-87 A800055501/001
A800055501/002

MICILENE ALVES BATISTA OLINTO    043.848.994-24 A800055501/001
A800055501/002

PETRONILA ANDRÉ FERREIRA SIMÕES    058.537.164-41 A800055501/001
A800055501/002

RIVANHA BATISTA AIRES SIMÕES    046.674.164-24 A800055501/001
A800055501/002

SEVERINO BATISTA DOS RAMOS    964.985.524-68 A800055501/001
A800055501/002

SULENE ALVES BATISTA    037.693.674-64   A800055501/001
A800055501/002

URGIBSON OLINTON SIMÕES    570.232.475-72   A800055501/001
A800055501/002

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Patos-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000019
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 
MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o mutuárioVITORIA DOS 
SANTOS SILVA, CPF 067.904.404-37–( MUNICÍPIO DE VARZEA-PB); abaixo identificados, após 
esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA POR 
OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, resultará no 
encaminhamento de processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição 
em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
VITORIA DOS SANTOS SILVA 067.904.404-37 B000030301/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000002
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e os mutuários da ASSOCIAÇAO 
DOS PRODUTORES RURAIS DE SUCUPIRA,CNPJ: 09.012.182/0001-95–( MUNICÍPIO DE AREIA 
DE BARAUNAS-PB); abaixo identificados, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de 
notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO 
FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a 
partir da data da publicação deste Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível 
de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

COOBRIGADOS
NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO

ADILSON FRANCISCO ARAUJO 026.768.354-59            A800082401/001

ALRILENE GALDINO SILVA FERNANDES 062.646.554-06            A800082401/001

ARLINDO GALDINO DE SOUZA 798.780.324-34            A800082401/001

CICERA MONTENEGRO FERREIRA 042.150.734-99            A800082401/001

ELZA MARIA HENRIQUE 022.384.394-63           A800082401/001

ERALDO CERZAR RODRIGUES DANTAS 063.277.484-30           A800082401/001

ERIBERTO FERNANDES DA SILVA 991.270.244-15           A800082401/001

FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS 062.627.044-85   A800082401/001

FRANCISCO ALVES PEREIRA 088.734.327-94          A800082401/001

FRANCISCO FERREIRA DA COSTA 739.305.714-04          A800082401/001

JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA 008.878.664-17 A800082401/001

JOSE FLAVIO RODRIGUES DE SOUSA 044.740.524-12         A800082401/001

JOSE RODRIGUES DE SOUSA 013.087.787-59         A800082401/001

JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUZA 008.503.454-13         A800082401/001

JULIANA PEREIRA DE ALMEIDA 075.696.674-41         A800082401/001

MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA 070.173.667-43         A800082401/001

MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO 012.385.084-30         A800082401/001

MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA 042.651.444-03         A800082401/001

MARIA NAZARETE DA COSTA SOUSA 049.283.234-08         A800082401/001

MARIA SALETE RODRIGUES DA COSTA 063.277.224-74         A800082401/001

RUBIA GOMES PEREIRA 032.535.014-00         A800082401/001

SEBASTIAO FERREIRA FILHO 146.681.798-41         A800082401/001

VERA LUCIA CABRAL DOS SANTOS 040.946.674-31         A800082401/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000006
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o mutuárioCARLOS ALBER-
TO DE ARAUJO GUEDES, CPF 091.150.964-08–( MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE -PB); abaixo 
identificados, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal 
(AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste 
Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 
para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo 
de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN.

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO GUEDES 091.150.964-08 A800186201/003

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000007
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria MF 
nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho de 
2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e amutuariaDIANA DOS SANTOS 
SILVA, CPF 061.221.204-13–( MUNICÍPIO DE VARZEA -PB); abaixo identificados, após esgotadas as 
tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO 
INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, resultará no encaminhamento 
de processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição em Dívida Ativa da 
União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor 
Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
DIANA DOS SANTOS SILVA 061.221.204-13 B000030401/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000008
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o mutuárioFRANCISCO NETO 
FERREIRA TRINDADE, CPF 026.999.954-01–( MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB); 
abaixo identificados, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa 
postal (AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não 
liquidação da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publi-
cação deste Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no 
Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
FRANCISCO NETO FERREIRA TRINDADE 026.999.954-01 A800036201/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000009
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o mutuárioJERONIMO JEOVA 
DOS SANTOS SILVA, CPF 086.656.874-32–( MUNICÍPIO DE VARZEA-PB); abaixo identificados, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, resultará 
no encaminhamento de processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição 
em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
JERONIMO JEOVA DOS SANTOS SILVA 086.656.874-32 B000030501/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000010
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho de 
2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o mutuárioJOSÉ DE ARIMATEIA 
DOS SANTOS SILVA, CPF 026.294.744-70–( MUNICÍPIO DE VARZEA-PB); abaixo identificados, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, resultará 
no encaminhamento de processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição 
em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA 026.294.744-70 B000030701/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000011
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o mutuárioJOSÉ LAZARO DE 
ARAUJO GUEDES, CPF 091.150.944-56–( MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB); abaixo identificados, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, resultará 
no encaminhamento de processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição 
em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
JOSÉ LAZARO DE ARAUJO GUEDES 091.150.944-56 A800186001/002

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000012
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho de 
2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o mutuárioJOSÉ NUBI FERREIRA 
TRINDADE, CPF 603.743.574-04–( MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB); abaixo 
identificados, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal 
(AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste 
Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 
para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo 
de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
JOSÉ NUBI FERREIRA TRINDADE 603.743.574-04 A800036001/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000013
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e amutuariaLUZIA MEDEIROS 
DE ARAUJO GUEDES, CPF 046.505.924-45 –(MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE -PB); abaixo iden-
tificados, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal (AR), 
NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da 
operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste 
Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 
para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo 
de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
LUZIA MEDEIROS DE ARAUJO GUEDES 046.505.924-45 A800186101/002

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000014
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e amutuariaMARIA IOCLECIA 
RODRIGUES NOBREGA, CPF 069.370.264-80–( MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-
-PB); abaixo identificados, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via 
remessa postal (AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que 
a não liquidação da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data 
da publicação deste Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição 
no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
MARIA IOCLECIA RODRIGUES NOBREGA 069.370.264-80 A800036101/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000015
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da 

Portaria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de E743.814-53ecução de Dívida MDA/SRA 
nº 01, de 29 de junho de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o mu-
tuárioNORMANDO FERREIRA TRINDADE, CPF 603.743.814-53– ( MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DE ESPINHARAS-PB); abaixo identificados, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de 
notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO 
FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a 
partir da data da publicação deste Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível 
de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
NORMANDO FERREIRA TRINDADE 603.743.814-53 A800036301/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000016
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o mutuárioRAILDO PORFIRIO 
DE ANDRADE, CPF 028.758.364-39–( MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB); abaixo identificados, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, resultará 
no encaminhamento de processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição 
em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
RAILDO PORFIRIO DE ANDRADE 028.758.364-39 B000109301/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000017
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Porta-

ria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de 
junho de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o mutuárioROGERIO 
DE MEDEIROS ANDRADE, CPF 043.083.454-30–( MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB); abaixo 
identificados, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal 
(AR), NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste 
Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, 
para  inscrição em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo 
de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
ROGERIO DE MEDEIROS ANDRADE 043.083.454-30 B000109101/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 20200670000000018
O Banco do Nordeste do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da Portaria 

MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho 
de 2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e amutuariaROSA MARIA DA 
CONCEIÇÃO SILVA, CPF 033.048.954-26–( MUNICÍPIO DE VARZEA-PB); abaixo identificados, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a não liquidação da operação no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital, resultará 
no encaminhamento de processo à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, para  inscrição 
em Dívida Ativa da União e tornará passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN. 

NOME DO CLIENTE CPF/CNPJ N°. OPERAÇÃO
ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 033.048.954-26 B000030601/001

Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. responsável pela operação.

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência de Sumé-PB

CNPJ: 07.237.373/0067-56
Bruno Cavalcante de Vasconcelos

Gerente Geral

Prefeitura Municipal de Sousa
AVISO: REMARCANDO DATA PARA SESSÕES SUSPENSAS

Pregões Presenciais Nº 26/2020 e 16/2020
O pregoeiro em exercício, considerando o serviço essencial do setor de licitação;considerando 

as fortes chuvas na cidade o que desencadeiam necessidades em obras, reformas, considerando 
ainda possíveis necessidades as atividades de suporte ao combate do COVID 19; vem por meio 
desta tornar público novas datas para os certames anteriormente suspensos, dos pregões acima 
citados respectivamente, madeira e mármore. As sessões outrora suspensas ocorreriam nos dias 
24 e 25 de março de 2020, assim, ficam determinados a ocorrer na nova data de 02 de abril, sendo 
aquisição de madeira as 8:30h e aquisição de mármore as 10:00h. O edital em nada foi alterado, 
não necessitando novo prazo de oito dias, prazo que já foi proporcionado aos interessados quando 
da publicação inicial do processo, base no art. 21 § 4o  da subsidiaria lei Nº 8.666/93 e demais 
leis nacionais.

Sousa, PB, 26 de março de 2020.
João Bosco de Queiroga Júnior 

Pregoeiro em exercício 

Prefeitura Municipal de Sousa
AVISO: REMARCANDO DATA PARA SESSÃO SUSPENSA

Pregão Presencial Nº 29/2020 
O pregoeiro em exercício, considerando o serviço essencial do setor de licitação; considerando 

o necessário funcionamento de certos setores municipais que precisam ser equipados na sua es-
trutura física para atender a população, além da demanda setorial de atividades públicas, inclusive 
frente a esta pandemia; vem por meio desta, tornar público nova data parao certame anteriormente 
suspenso, do pregão acima citado, aquisição dematerial permanente. A sessão outrora suspensa 
que ocorreria no dia 23 de março de 2020, assim, fica determinada a ocorrer na nova data de 06 
de abril, as 8:30h. O edital em nada foi alterado, não necessitando novo prazo de oito dias, prazo 
que já foi proporcionado aos interessados quando da publicação inicial do processo, base no art. 
21 § 4o  da subsidiaria lei Nº 8.666/93 e demais leis nacionais.

Sousa, PB, 26 de março de 2020.
João Bosco Queiroga Júnior 

Pregoeiro em exercício 
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