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Em meio à pandemia do novo coronavírus, direção do hospital comemora: “São 500 histórias, 500 famílias, 500 vidas. Celebramos essa conquista por eles e por nós”. Página 3

Metropolitano já curou 500 pacientes de covid

Paraíba
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Seguro-desemprego: 
pedidos têm queda 
de 43,6% na Paraíba
De acordo com Ministério da Economia, Estado registrou 5.923 pedidos no mês passado, 
número menor que maio, mas ainda bem superior a junho de 2019. Página 12

“Gabinete do Ódio” teria 
um paraibano no comando
Campinense seria o responsável pelas páginas que 
favoreciam o presidente Bolsonaro, derrubadas pelo 
Facebook na última quarta-feira. Página 4

Em média, 200 pessoas por 
mês são vítimas de escorpião
Dados do Ceatox indicam que bairros populosos, a 
exemplo de Mangabeira e Valentina, registram o maior 
número de acidentes com o aracnídeo. Página 7

Sem data para retorno às aulas presenciais, Paraíba regis-
tra alta adesão em aulas on-line. Página 5

Índios Potiguara protestam contra possibilidade de labora-
tório clínico fechar no Litoral Norte. Página 5

O alto número de testes realizados pelo Governo da Paraíba 
foi destaque, ontem, em sessão do Senado. Página 13
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NA PARAÍBA

A crise em números
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Fonte: PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Últimas

Esportes

Ranking internacional UFPB foi escolhida uma das 
100 melhores universidades da América Latina. Página 8

Políticas

Decreto regulamenta auxílio 
ao esporte paraibano
Paraíba Esporte Total, do Governo do Estado, irá bene-
ficiar diversos esportes, incluindo o futebol profissional 
do Estado. Página 16

Sai o terceiro livro de 
ensaios e artigos de 
Sérgio de Castro Pinto

‘O Leitor que Escreve’ é o terceiro livro do poeta 
paraibano que reúne textos que ele escreveu em 
jornais e que refletem o leitor que se transformou 
em um dos grandes autores do Estado. Página 9
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Câmara de JP gasta R$ 361 mil 
com verbas indenizatórias
Dos 27 vereadores, além de dois suplentes na ativa, 
apenas três abriram mão do direito de receber os 
valores pagos a título de indenização. Página 13

Desigualdade deverá crescer 
após a pandemia, diz Bacelar
Entrevistada ontem no programa Giro Nordeste, economista 
pernambucana afirmou, ainda, que estados nordestinos 
estarão institucionalmente mais forte. Página 4
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Hoje, comemora-se o Dia Mundial de um instrumento criado e 
desenvolvido pela humanidade, ao longo de sua existência, para aju-
dar a si mesma a superar a barbárie e estabelecer formas pacíficas 
de convivência: a Lei. Trata-se de um ordenamento; de uma obriga-
ção produzida pelo Estado, no âmbito constitucional, para balizar 
direitos e deveres individuais e coletivos.

Levando-se em conta os regulamentos públicos e privados e as 
constituições municipais, estaduais e federal, no caso do Brasil, não 
se sabe quantas leis existem para cada cidadão e cidadã. Mas deve 
ser um número extraordinário, tendo em vista que essas regras, que 
o Estado torna coercitivas, se reproduzem como coelhos, no âmbito, 
por exemplo, das casas legislativas.

O grande problema da lei, ou melhor, das sociedades, de manei-
ra geral, é fazer com que a norma saia do plano abstrato e se trans-
forme em uma regra viva, concreta, ou seja, que a coletividade a 
respeite, cumpra. Caso contrário, o princípio, por mais relevante 
que seja, resultará em letra morta, sem valia para a defesa de inte-
resses, não importa se públicos ou particulares.

Costuma-se dizer que certas sociedades europeias são 
mais educadas que a brasileira por que, lá, a maioria das pes-
soas cultivam hábitos considerados mais civilizados que os 
praticados deste lado do Atlântico. Talvez a lei por lá seja re-
verenciada não por uma questão de educação, mas porque 
o braço estatal europeu seja mais pesado, sendo, portanto, 
mais forte a pancada.

Atribui-se a Platão uma questão interessante, relacionada 
à educação: o cidadão educado, para o célebre filósofo grego, 
seria aquele que respeitasse a lei sem precisar de uma força 
coercitiva para obrigá-lo a tanto. Nos tempos modernos, se, 
por exemplo, o semáforo diante de si está vermelho, é dever 
do motorista parar o carro, sem que um guarda ou uma câ-
mera o obrigue a isso.

A pandemia de covid-19 prova quão distante se está de um nível 
mais satisfatório de civilidade. Milhares de pessoas, no Brasil, des-
respeitam os protocolos de segurança sanitária, colocando em risco 
a sua e a vida de seus semelhantes. Talvez sejam essas mesmas pes-
soas que, olhando umas para as outras, reclamem que “brasileiro 
não gosta de obedecer às leis”. 

... sed lex
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 Iveraldo, um pássaro em andança

Crônica Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Tem-se como se fosse bíblico o provérbio 
popular: “Dize-me com quem andas, e eu direi 
quem és”. Encontra-se, no Livro dos Provérbios, 
essa sabedoria que sai da boca do povo, com 
outras  palavras. Sem mudanças no conteúdo, o 
dito popular era sempre empregado pela minha 
mãe Lia, quando ia me buscar na pelada da Pra-
ça da Indústria, em Itabaiana. Essa praça cha-
mava-se assim, mas não produzia alguma coisa 
industrializada, somente pelada, espiribol, vôlei, 
futebol de salão, exercícios do Tiro de Guer-
ra, molecagem e uns quebradores de vidraça. 
Meninote, mas já entendia o que a mãe queria 
dizer, quando complementava: “Você aprende 
com essa gente o que não presta”. O conselho da 
Bíblia é menos mal sim, atenua 
mais o peso acusatório e releva 
o valor da sabedoria: “Quem 
anda com os sábios torna-se 
sábio; mas o companheiro dos 
insensatos torna-se mau” (Pro-
vérbios 13, 20). Ou (Salmos 1, 
1 - 6): “Bem-aventurado o ho-
mem que não anda segundo o 
conselho dos ímpios, nem se 
detém no caminho dos viciosos e corrompidos, 
nem se assenta na roda dos escarnacedores” (...) 
Mais à frente, lê-se (Mateus 13, 24) a parábola 
nos induzindo a separarmos o joio do trigo; e, 
finalmente, somos orientados a uma certeza 
(Coríntios 1 15,33): “Não vos enganeis. As más 
companhias corrompem os bons costumes”. 

 Andar com Iveraldo era a significância de 
uma muito boa companhia; era, de repente, dar 
as mãos aos que caminhavam com ele; tornar-
-se um andarilho, como ele batizou o grupo 
com que caminhava, longas trilhas na mata, a 
distantes praias, na beira mar. Andar juntos, 
sem medir distâncias, durante horas e horas, 
unificava umas dezenas de pessoas, aproxi-
mava e integrava amizades, das quais a maior 
era a com o líder da caminhada, Iveraldo.  Tudo 
isso era a boa razão para se responder, quando 
nos perguntava com quem andávamos. Vaido-

samente e com sadio orgulho, respondíamos: 
Com Iveraldo Lucena, no Andarilhos Pé no Chão. 
Nesse 15 de julho, seria o dia do seu aniversá-
rio, quando, com muita alegria, far-se-ia o lan-
çamento do seu livro Caminhar Pé no Chão, ao 
qual ele me convidou para prefaciar, e, com ele 
em live, fazermos a apresentação e um diálogo 
sobre esse relato de como se construíram tais 
continuadas caminhadas , e ele sempre anima-
do por Iracema e pelos bons resultados expres-
sados pelo grupo. Acredito que ele ficará feliz, 
onde está e de lá vendo, ao agradecer, em sua 
homenagem, o amigo ou a amiga adquirindo o 
seu livro. O autor se lançou aos céus, antes do 
livro, mas o livro fica em nossas casas como a 

sua memória.
Suas palavras, nessa obra, 

são a sua cara, sua simplicidade, 
sua alma, do homem bom, de 
boa natureza, que, por simbiose 
com o verde, apaixonou-se pela 
Natureza, indo morar na Granja 
Pitumirim, junto às árvores que 
plantou, junto às filhas e ao fi-
lho que criou, muitas vezes, com 

amigos e amigas que conquistou e dos quais 
deveio responsável, aprendendo com a raposa, 
no Pequeno Príncipe, de Antoine Saint Exupéry: 
“Tu te tornas eternamente responsável por 
aquilo que cativas” (Tu deviens responsable pour 
toujours de ce que tu as apprivoisé). O livro tudo 
nos narra. Iveraldo conosco, caminhando entre 
as árvores da mata, até encontrar a fonte das 
águas e do rio; o rio que nos levava, como guia, 
ao mar; as praias, com suas areias molhadas, 
que nos ajudaram a suportar a quentura e o 
calor do Sol. Um livro que nos faz caminhar. Ti-
rei profunda lição como andarilho: Quando se 
caminha de mãos dadas, não se pode caminhar 
em sentidos opostos...

POST SCRIPTUM: Para adquirir o livro Ca-
minhar Pé no Chão, de Iveraldo Lucena, telefone 
a Ricardo Lucena (83) 99958 9299.
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Artigo Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br  | Colaboradora

A barganha pandêmica
O toque da campainha quebra 

o silêncio do modorrento domingo 
pandêmico. Um fiapo de esperança 
se atiça no turbilhão de incertezas e 
angústias que se conformam como os 
mais recorrentes sentimentos destes 
tempos. Será a normalidade de uma 
visita despretensiosa que busca ape-
nas o partilhar de uma xicara de café 
e dois dedos de prosa sobre triviali-
dades cotidianas?

Ah! Seríamos içados aos dias de 
rotina e tarefas que, asfixiantes, dei-
xaram saudades e desejos de retor-
no? 

O pesadelo do contágio letal se-
ria apenas enredo de uma produção 
c i n e m a t o g r á f i c a 
de ficção científica 
que pulula em fre-
quentes veicula-
ções televisivas de 
matinês ou madru-
gadas insones?

Finco minhas 
expectativas nestas 
possibilidades, acre-
ditando que o som 
da campainha que 
insiste em invadir 
a aparente calma domingueira seja 
alvíssaras de abraços, afetos, toques, 
olhares, suspiros, apertos de mão, ino-
centes fofocas. O som metálico e reti-
ninte, entretanto, tem o condão de dis-
sipar quimeras e atualizar realidades.

Camuflo-me atrás da máscara e 
atendo o insistente autor dos sons.

Estende-me um papel onde le-
tras articuladas de forma simplória 
expressa na intenção de organizar 
cestas básicas para distribuição 
com pessoas socialmente vulnerá-
veis drasticamente contagiadas pela 
pandemia e negligenciadas por polí-

ticas e ações governamentais.
A esperança volta a circular por 

minhas entranhas. O sentimento e o 
sentido de humanidade, ou de uma 
humana idade, ainda rasgam a indi-
ferença e se estabelece como possi-
bilidade de formas diversas de rela-
ções.

Questiono qual entidade ou mo-
vimento respalda e dá suporte para 
estas ações. Se organismos vincula-
dos a igrejas, movimentos sociais, 
grupos caritativos?

A resposta me surpreende e in-
digna. Na maior desfaçatez e nor-
malidade responde que pretende ser 
candidato a vereador nas próximas 

eleições. 
As cestas bá-

sicas, abstraídas 
da boa fé e da ge-
nerosidade alheia, 
seriam convertidas 
em peças de bar-
ganha de voto. Em 
um ano em que as 
abundantes chuvas 
afugentaram para 
um vindouro ciclo 
as estiagens, a pan-

demia se apresenta como um filão 
generoso para a exploração política 
daqueles que, em todas as dimen-
sões, traduzem a atividade e a prá-
tica política como manifestações de 
interesse pessoal e caminho ligeiro 
para a promoção e enriquecimento.

E a esperança de outra humana 
idade se dissipa no portão de casa, 
tangida pelos redemoinhos que, an-
tecipando o verão, bailam pelos céus 
sertanejos içando pétalas de f lores 
de pau d’arco que, nestes dias, tin-
gem a paisagem da caatinga de púr-
puras tonalidades. 

 E a esperança de outra 
humana idade se dissipa no 

portão de casa, tangida pelos 
redemoinhos que, antecipando 

o verão, bailam pelos  
céus sertanejos.   

 Quando se 
caminha de mãos 

dadas, não se pode 
caminhar em sentidos 

opostos...   
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Hospital possui 54 leitos de UTI e 31 de enfermaria destinados a pacientes infectados pelo coronavírus

“São 500 histórias, 500 
famílias, 500 vidas. Celebra-
mos essa conquista por eles 
e por nós. Todos vencemos”, 
expressou o diretor assisten-
cial do Hospital Metropoli-
tano Dom José Maria Pires, 
Gilberto Teodozio, com a 
marca alcançada pelas altas 
hospitalares dos pacientes 
curados da covid-19, que re-
ceberam tratamento no Hos-
pital Metropolitano e Hospi-
tal Solidário.

Na manhã de ontem, o 
aposentado Cleonildo Fi-
delis, 64 anos, da cidade de 
Mamanguape-PB, foi calo-
rosamente saudado com 
músicas e palmas enquanto 
passava por um corredor 
formado pelos profissionais 
que contribuíram para sua 
recuperação. “Não consigo 
falar de tão emocionado. 
Não é só o remédio que cura 
uma pessoa, mas, também, 
o calor humano, e vocês são 
humanos, cuidaram de mim 
da melhor maneira. Estou 
muito feliz e agradecido”, 

declarou o ex-paciente.
O clínico geral Matheus 

Agra acompanhou o tra-
tamento e foi responsável 
pela alta do aposentado. “O 
senhor Cleonildo já chegou 
em nossa unidade com o 
quadro avançado da doen-
ça, com saturação a 91%, 
além de ter comorbidades. 
Seu pré-estado de intubação 
exigiu da nossa equipe um 
esforço para sua recupera-
ção e não agravamento da 
doença. Adotamos medidas 
de pronação e suporte ven-
tilatório. Ele chegou a ser 
transferido para UTI, mas tão 
logo se recuperou. É um caso 
de sucesso, que nos orgulha, 
assim como cada paciente 
pelo qual dedicamos o nosso 
melhor”, afirmou.

De acordo com o dire-
tor geral do Hospital Metro-
politano, Antônio Pedrosa, 
o resultado atingido é fruto 
do empenho de toda equipe 
nos cuidados prestados aos 
pacientes. “Os nossos profis-
sionais trabalham com muita 

Metropolitano registra 500 altas
de pacientes curados da covid-19 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis  Roberto

Numa emissora de TV, ontem, 
Cícero Lucena afirmou que es-
taria disposto a conversar com 
o governador João Azevêdo 
(Cidadania) e com o prefeito 
de João Pessoa, Luciano Car-
taxo (PV), sobre alianças. E, 
em relação a este último, afir-
mou: “O prefeito tem quatro 
pré-candidatos. Se ele quiser 
me incluir como o quinto, es-
tou aberto ao diálogo”. 

Quer ser o Quinto?
A forma como ele foi às redes 
sociais, ontem, para divulgar 
um vídeo com produção bem 
acabada, roteirizada, mostra 
que tudo o que veio antes do 
“sim” de Cícero Lucena à sua 
pré-candidatura a prefeito, foi 
uma espécie de ‘teaser’ para 
que ele, agora, admitisse dis-
putar a eleição. “João Pessoa, 
contem comigo, eu digo sim”, 
afirmou. Nenhuma surpresa. 

Quando o ex-senador Cícero Lucena 
deixou o PSDB e disse “sim” ao convite 
de filiação ao PP, a senha de que ele 
seria, de fato, pré-candidato a prefei-
to de João Pessoa foi digitada. Ape-
sar de ele dizer inúmeras vezes que 
“estava pensando” sobre o assunto, 
ficou claro para quem compreende 
estratégias de marketing político que 
a decisão já estava tomada.

o roteiro do “sim” (1)

Com menor taxa de oCupação de uti e maior número

de testes, pB tem melhor desempenho Contra Covid-19

o roteiro do “sim” (2)

Em meio à crise na saúde pública, gerada pela covid-19, o enfrentamento da pandemia, pelos estados 
da federação, oscilou entre decisões equivocadas, provocadas por posturas de negacionistas, e de-

sempenhos corajosos e responsáveis de gestores e autoridades sanitárias que, mesmo diante da 
falta de experiência para lidar com um cenário de excepcionalidade, se mostraram assertivos em 
suas decisões. Felizmente, a Paraíba se insere neste último caso. Os dados registrados em mais de 
três meses em que o Governo do Estado atua para conter a disseminação da doença corroboram 
o quanto as medidas adotadas pela gestão estadual foram importantes para barrar um colapso 

no sistema de saúde que parecia iminente – no que diz respeito à taxa de ocupação de leitos de UTI, 
por exemplo, alguns estados, como Minas Gerais e Mato Grosso, por um sem-número de motivos, 
enfrentaram problemas – a Paraíba tem a menor taxa do Nordeste e a quarta menor do país. Noutra 

frente, pertinente à testagem da população, o Estado tem desempenho singular. Ontem, no 
Twitter, o governador João Azevêdo fez menção a isso: “A Paraíba é o Estado que mais 

testa no Nordeste, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados ontem [quarta-
-feira]. Já foram realizados 160.869 testes, superando, inclusive, a recomendação 

da OMS. Seguimos firmes na meta de testar 10% da população”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

De Veneziano Vital do Rêgo (PSB), referindo-se 
à proposta do ministro Paulo Guedes de pri-
vatizar estatais, em 90 dias: “Não podemos, 
neste período em que não estamos presen-
cialmente no Senado, permitir que o governo 
atropele, como fez no marco regulatório do 
saneamento, abrindo para que as empresas 
privadas abocanhassem serviços de empresas 
públicas eficientes”. 

veneziano soBre privatizações: não
deixaremos Que o governo “atropele”

o ‘peCado’ do golpista

“Que não seja lunátiCo”

“Com um pecado desse tamanho, vai ficar difí-
cil para esse golpista”. De Efraim Filho (Demo-
cratas), ironizando a tentativa de um homem 
que se passou pelo arcebispo da Paraíba, dom 
Manoel Delson, e pediu a ele, via WhatsApp, 
ajuda financeira para a igreja. O mesmo pedi-
do foi feito a Ruy Carneiro (PSDB). Detalhe: o 
golpista imitou a voz do arcebispo.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, reverberou opinião sobre a qual muitos comun-
gam, inclusive este colunista, em relação à vacância 
na pasta de Educação, após a saída de Abraham 
Weintraub, que ele considera desajustado: “[Precisa-
mos] de ministro que não seja lunático, que entenda 
de educação, que viva no mundo dos normais”.
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Cleonildo Fidelis, 64 anos, paciente de número 500 com covid-19  a receber alta hospitalar ficou emocionado com o carinho recebido da equipe médica

Foto: Secom-PB

Com mais um número recor-
de de cidadãos participantes, o 
Governo da Paraíba realiza hoje, 
às 10h da manhã, o 7º sorteio da 
campanha Nota Cidadã, no audi-
tório da Loteria Estadual da Pa-
raíba (Lotep), para conhecer os 
novos ganhadores da campanha 
mensal. Serão sorteados mais 
uma vez 20 prêmios de R$ 2 mil 
e um prêmio especial no valor 
de R$ 20 mil, totalizando R$ 60 
mil em espécie nos 21 sorteios. 
O novo certame terá 13.407 
participantes concorrendo em 
julho, recorde entre os sete sor-
teios da Nota Cidadã.

 Em decorrência das me-

didas de isolamento social 
adotadas para a contenção da 
pandemia da covid-19 pelas se-
cretarias e órgãos públicos do 
Estado, o sorteio será realizado 
sem a presença de público, mas 
será transmitido ao vivo pelo ca-
nal do YouTube da Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz-PB) e 
pelo perfil do Instagram da Lo-
tep.

Concorrem ao 7º sorteio to-
dos os consumidores que com-
praram no período de 1º a 30 
de junho nos estabelecimentos 
como supermercados, mer-
cadinhos, padarias, postos de 
combustíveis, que previamente 

fizeram cadastro no Portal da 
Cidadania e inseriram o número 
do CPF na nota fiscal no ato da 
compra nos caixas das lojas co-
merciais da Paraíba. Os 59.793 
cupons desse período serão 
transformados em números de 
bilhetes dos 13.407 participa-
rem deste sorteio. 

Cidadania fiscal
A Campanha Nota Cidadã, 

que é uma iniciativa do Gover-
no, por meio da Secretaria de 
Estado da Fazenda, com apoio 
dos órgãos como Codata e Lo-
tep, incentiva o cidadão parai-
bano a desenvolver o exercício 

da cidadania fiscal ao exigir a 
nota fiscal e incluir o CPF na 
Nota Fiscal do Consumidor Ele-
trônica (NFC-e) de suas com-
pras no comércio do Estado da 
Paraíba. 

Para concorrer aos prê-
mios mensais, o cidadão pre-
cisa fazer, antes de tudo, um 
cadastro único no portal digi-
tal do Governo. O cadastro so-
licita apenas o nome; número 
do CPF; data de nascimento; 
e-mail, telefone e a criação de 
uma senha. Após o cadastro 
feito, o cidadão no ato de toda 
compra no comércio pede para 
inserir o CPF na nota e passa a 

acompanhar os sorteios men-
sais. Quanto maior o número 
de notas a cada mês, maior é a 
chance de ser premiado.

Governo realiza sorteio da Nota Cidadã hoje

dedicação, dando o aporte 
que nossos pacientes preci-
sam e seguindo todos os pro-
tocolos. E resultados como 
estes revelam que a nossa 

atuação tem feito a diferença 
na saúde da população parai-
bana” concluiu.

O Hospital Metropolita-
no possui 54 leitos de Uni-

dade de Terapia Intensiva 
exclusivos para tratamento 
da covid-19, além de 31 lei-
tos de enfermaria. Já o Hos-
pital Solidário conta com 130 

leitos de enfermaria, sendo 
estas unidades referência no 
Estado para tratamento da 
doença provocada pelo coro-
navírus.

Através do QR Code faça o cadastro 
único para concorrer ao Nota Cidadã



Enquanto João Pessoa passa por estabilização no número de doentes, municípios menores têm aumento de infectados 

A Paraíba confirmou, on-
tem, novos 1.270 casos de co-
vid-19. O Estado chegou a 57.614 
casos de contaminação e 1.196 
falecimentos em decorrência da 
doença, sendo 25 óbitos confir-
mados também nesta quinta-fei-
ra. Um total de 20.604 pacientes 
já se recuperaram. Com 218 dos 
223 municípios atingidos pela 
doença, a contaminação é cres-
cente no interior do Estado e 
passa por um período de esta-
bilização na capital paraibana, 
epicentro da doença na Paraíba.

Os atuais números mos-
tram um momento de interio-
rização da doença no Estado e 
de estabilização na Capital. João 
Pessoa é a cidade do Estado com 
maior concentração de casos 
desde o início do período pan-
dêmico, são 15.817. No entanto, 
o último mês apresentou uma 
queda no número de casos e 
óbitos confirmados na capital se 
comparado a maio. 

De acordo com dados da 
Vigilância Epidemiológica atra-
vés do Painel Covid-19, o mês de 
maio teve um alto crescimento 
de casos graves, internações e 
óbitos. O número de novos casos 
entre abril e maio foi de 1.833 
para 7.434, em óbitos o núme-
ro foi de 41 para 213. Já em ju-
nho, os novos casos caíram para 
2.562 e 140 falecimentos.

O retrospecto positivo, po-
rém, não pode servir para que 
medidas de restrição e de isola-
mento social sejam abandona-
das. Isto porque os números de 
julho indicam que a contami-
nação não acabou. Desde o dia 
1º de julho até a publicação do 
boletim diário pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), João Pes-
soa registrou um total de 2.229 
novos casos. 

A preocupação maior da 
SES neste momento é com os 
municípios do interior. Dados 
registrados até 24 de junho 
mostram que mesmo com a alta 
concentração de casos, João Pes-
soa representa 28% de casos em 

contraste com as demais regiões 
do Estado que somam 72% de 
concentração. Em abril o núme-
ro era de 64% para a capital e 
64% para os demais municípios. 

O movimento de interio-
rização da doença pode acabar 
produzindo um “efeito boome-
rang”, como analisa e alerta o 
Comitê. Que prevê aumento de 
casos no interior resultando 
num fluxo de pacientes em esta-
do grave para as capitais dos es-
tados, uma vez que as menores 
cidades não dispõem da infraes-
trutura hospitalar adequada 
(como leitos de UTI) para tratar 
os casos. Voltando a produzir 
uma sobrecarga dos seus siste-
mas hospitalares, ameaçando-os 
com um colapso em um curto in-
tervalo de tempo.

Para o Secretário Executi-
vo da SES, Daniel Beltrammi, o 
processo de interiorização é “a 
terceira fase da primeira onda 
da doença no Brasil”. “A princi-
pal maneira para que possamos 
fazer o combate adequado é res-
peitar o diagnóstico da condição 
epidemiológica com crescimen-
to do número de casos, mortes, 
ocupação de leitos hospitalares 
e taxa de transmissibilidade. 
Hoje a maioria do Estado se 
encontra em bandeira laranja 
que é o segundo maior nível de 
restrição de circulação e aglo-
meração de pessoas. Temos que 
respeitar as recomendações das 
autoridades sanitárias”, desta-
cou Beltrammi.

O boletim
A média de casos descarta-

dos segue superior ao número 
de registros confirmados desde 
a última sexta-feira. Com estes 
realizados em todos os muni-
cípios do Estado, 68.388 casos 
investigados foram descartados. 

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o Estado é de 
57%. Na Região Metropolitana 
de João Pessoa a taxa é de 64%, 
Campina Grande tem uma ocu-
pação de 55% e o Sertão tem 
52% de ocupação dos leitos de 
UTI adulto. . 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Paraíba registra aumento de 
contágio de covid no interior
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A economista Tânia Bace-
lar foi a entrevistada na noite 
de ontem no programa Giro 
Nordeste Entrevista avaliando 
os impactos econômicos no 
Brasil e no Nordeste a partir 
da pandemia do coronavírus. 
De acordo com Tânia Bacelar, 
as desigualdades sociais serão 
ainda mais latentes. “A ten-
dência agora é vermos [a desi-
gualdade social] aumentar. Se 
é que é possível ampliar esse 
fosso, que é uma das nossas 
principais heranças.”, destacou.

Professora na Universi-
dade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Tânia Bacelar observa 

que os impactos econômicos 
nas cadeias produtivas mais 
frágeis propiciaram a desigual-
dade. 

Perguntada pela repre-
sentante da Paraíba, Naná 
Garcez, presidente da Empresa 
Paraibana de Comunicação, so-
bre o que o Consórcio Nordes-
te representará após o perío-
do pandêmico, Tânia Bacelar 
aponta um fortalecimento ins-
titucional do Nordeste a partir 
das ações da organização.  “Os 
governadores estão, na minha 
visão, fazendo uma inovação 
institucional com o Consórcio 
Nordeste. Foi uma coisa im-
portante para o Nordeste que 
saia de uma guerra fiscal dis-

putando investimentos com 
o seu vizinho os pequenos in-
vestimentos e a noção de Nor-
deste estava desagregando. O 
Consórcio Nordeste está recu-
perando a visão de Nordeste 
de um lado, a gente está procu-
rando saber onde estão as nos-
sas identidades... Eles vão fazer 
um grande esforço positivo, 
mas vão encontrar o obstáculo 
que é a falta de diálogo com a 
União.”, ressaltou.

Tânia Bacelar é doutora 
em Economia pela Universida-
de Paris 1 – Panthéon Sorbon-
ne e iniciou sua carreira com 
Celso Furtado, criador da Su-
perintendência de Desenvolvi-
mento do Nordeste, a Sudene.

Tânia Bacelar alerta para 
aumento da desigualdade

Naná Garcez (E)
participou ontem 
do Programa 
Giro Nordeste 
que entrevistou a 
economista Tânia 
Bacelar

Foto: Reproduão

Arcebispo da PB é 
vítima de golpistas

Câmara quer comprar 
motos para vereadores

A Arquidiocese da Paraíba emi-
tiu um comunicado na manhã 
de ontem visando alertar as pes-
soas acerca de golpes que estão 
sendo aplicados pelo WhatsApp 
usando o nome do arcebispo 
Dom Manoel Delson. O golpe, 
de acordo com a assessoria de 
comunicação da ArquiPB, é uma 
solicitação de dinheiro para au-
xílio financeiro de uma turma de 
jovens que têm a pretensão de 
entrar para o Seminário. A falsa 
mensagem foi enviada para va-
rias pessoas, incluindo políticos.
Segundo informações da Arqui-
diocese, os criminosos se passam 
pelo arcebispo Dom Delson na 
mensagem enviada, alegando 
uma mudança de número de 
telefone e passando uma conta 
bancária, que está no nome de 
outra pessoa. A ArquiPB tam-
bém informou que o setor jurí-
dico da entidade já está toman-
do as providências necessárias 
legais com relação ao caso.
“Pedimos a todos que tenham 
cuidado e não caiam neste 
golpe. Nem o Arcebispo, nem 
a Arquidiocese da Paraíba so-
licitam dados ou ajuda finan-
ceira através de mensagens 
de WhatsApp. As campanhas 
solidárias nesta Arquidiocese 
acontecem através das Paró-
quias, Comunidades, Pastorais 
e Serviços devidamente regula-
rizados”, alertou a ArquiPB em 
nota oficial.

Uma informação divulgada 
pelo presidente da Câma-
ra Municipal de Cajazeiras, 
no Sertão, o vereador José 
Gonçalves de Albuquerque 
(Deuzinho da Arara) do PSB, 
está causando polêmica entre 
os moradores locais. O parla-
mentar anunciou a pretensão 
de adquirir 15 motocicletas 
para atender aos gabinetes 
de todos os vereadores.
O problema é que o Estado 
tem em vigor um decreto 
de calamidade pública em 
virtude da pandemia de 
coronavírus, cujas medidas 
devem priorizar ações vol-
tadas ao enfretamento da 
covid-19, o que vem sendo 
adotado pela maior parte 
das casas legislativas. Se-
gundo o presidente, a in-
tenção é abrir um processo 
licitatório nos próximos dias 
para viabilizar a compra 
dos veículos, que também 
poderão ser utilizados pelos 
assessores parlamentares.
Recentemente, Deuzinho 
da Arara já havia adquirido 
para a Câmara Municipal 
uma motocicleta Honda Bros, 
zero quilômetro, usada prin-
cipalmente para entrega de 
correspondências. Antes dis-
so, a casa também comprou 
uma caminhonete Ford Ran-
ger, zero quilômetro, a ser 
utilizada para viagens, finali-
zando, segundo o presidente, 
com as locações de veículos.

Curtas

Eleições para prefeito

Cícero Lucena lança 
pré-candidatura em JP

Por meio de uma live 
nas redes sociais, ontem, 
o ex-prefeito Cícero Lu-
cena (PP) confirmou a 
expectativa de aliados e 
simpatizantes ao lançar 
sua pré-candidatura à 
Prefeitura de João Pes-
soa. Ao lançar um vídeo, 
no qual diz ‘sim’ ao desa-
fio de administrar a capi-
tal paraibana, o progres-
sista lamenta episódios 
do passado que o afasta-
ram da vida pública e se 
considera pronto para 
retornar à política.

“A vida pública trou-
xe dores que marcaram 
a minha alma. Caí, mas 
levantei. Sofri injustiças, 
tive minha vida exposta, 
tentaram me destruir, 
mas a fé que tenho em 

Deus me manteve em 
pé”, diz parte do trecho 
do vídeo do ex-gestor. 
Após deixar a Prefeitura 
de João Pessoa, em 2014, 
Lucena foi alvo de denún-
cias que o acusavam de 
desvio de recursos públi-
cos.

Investigado na cha-
mada ‘Operação Confra-
ria’, o ex-prefeito chegou 
a ser preso, mas depois 
foi inocentado das acu-
sações. No vídeo, ele 
alega que perdoou seus 
acusadores. Por conta 
do processo, ainda resta 
condenação no Tribu-
nal de Contas da União 
(TCU), o que pode gerar 
problemas para o regis-
tro de candidatura. Além 
de prefeito, Cícero Luce-
na já exerceu cargos de 
governador, senador e 
ministro.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Naná Garcez fala em live sobre 
projetos da Editora A União

‘Gabinete do Ódio’ no Planalto 
seria comandado por paraibano

Na tarde de ontem, editora 
de conteúdo digital do jornal A 
União, Gi Ismael, conversou com 
a diretora presidente da Empre-
sa Paraibana de Comunicação, 
Naná Garcez, em uma transmis-
são ao vivo através das redes so-
ciais do jornal. O objetivo do en-
contro virtual foi falar sobre os 
próximos lançamentos da Edito-
ra A União e outros projetos.

Naná Garcez falou sobre 
o próximo livro a ser lançado 
pela Editora A União, que é um 
produto que foi totalmente de-
senvolvido dentro do jornal A 
União. A diretora presidente 

destacou que o livro entitulado 
de “Espelhos de Papel – a vida 
refletida em crônicas” possui 
textos de 19 cronistas que foram 
publicados em A União. “É um 
produto impresso oriundo de 
outro impresso”, afirmou Naná. 
Alguns dos autores presentes no 
livro são Adelaide Peixoto, Car-
los Pereira, Gonzaga Rodrigues. 

O lançamento do livro esta-
va marcado, antes da pandemia 
da covid-19, para a Feira Literá-
ria das Imprensas Oficiais, a Flio, 
que aconteceria em março. Po-
rém, o lançamento de “Espelhos 
de Papel” será na próxima quin-
ta-feira, dia 16 de julho, às 17h, 
de maneira online. O encontro, 
que contará com a participação 

de Naná Garcez e alguns dos cro-
nistas presentes no livro e terá a 
mediação a jornalista Gi Ismael.

Outro assunto da live foi a 
participação da jornalista Naná 
na bancada do Giro Nordeste 
Entrevistas, produto do Fórum 
de Rádios e TVs do Nordeste.  
Naná Garcez ainda abordou 
questões como campanhas de 
solidariedade feitas pela EPC, 
como a “tire a solidariedade do 
armário”, que visa arrecadar 
roupas e agasalhos para pessoas 
em situação de vulnerabilidade. 
Ela também falou sobre outros 
produtos da EPC, além da Edi-
tora, como o jornal impresso A 
União.

Um paraibano é apontado 
como o responsável pelas pági-
nas derrubadas pelo Facebook, 
na última quarta-feira, dia 8, que 
estimulariam a divulgação de 
fake news para favorecer o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem parti-
do). Tercio Arnaud Tomaz saiu de 
Campina Grande para trabalhar 
com a família Bolsonaro, em Bra-
sília, e agora é apontado como 
parte de um esquema de publica-
ções falsas nas redes sociais.

De acordo com matéria da 
BBC News Brasil, Tercio é as-
sessor especial da Presidência 
da República, com salário bruto 
de R$ 13.623,39, e seria o líder 
do chamado “gabinete do ódio”, 
termo para designar um grupo 
dentro do Palácio do Planalto 
que supostamente dissemina 
mensagens difamatórias contra 
adversários de Bolsonaro e cuida 
de suas redes sociais. 

O Laboratório Forense Di-
gital do Atlantic Council, que 
analisou as páginas antes de se-
rem derrubadas pela plataforma, 

investigou a rede de contas e 
notícias falsas, apontando Tercio 
como administrador da página 
de Instagram @bolsonaronews-
ss, a partir do e-mail registrado. 
O conteúdo do Bolsonaro News-
ss, segundo o documento, mistu-
rava “meias-verdades” para che-
gar a conclusões falsas. A página 
tinha 492 mil seguidores e mais 
de 11 mil publicações antes de 
ser derrubada.

Desde 2017 Tércio Tomaz 
trabalha para a famlia Bolsonaro. 
Antes, ele trabalhava como re-
cepcionista em um hotel.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com
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Chuvas na Capital
A Defesa Civil registrou ocorrências devido às fortes chuvas que 
caíram nos últimos dias. Um canal que serve de passagem para 
o rio Jaguaribe teve que ser desobstruído. Página 7
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TV Paraíba Educa garante aprendizagem a 90% dos estudantes e 94% dos professores já estão envolvidos

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia (SEECT), devido 
à pandemia de covid-19, as 
unidades de ensino tiveram 
que se adaptar à nova reali-
dade. Em regime de aulas a 
distância e on-line, a Secre-
taria estima a adesão de 90% 
de alunos nas plataformas di-
gitais e, além disso, 94% dos 
professores estão  envolvidos 
com as ferramentas de aula 
online.

Desde o início do pe-
ríodo pandêmico, a SEECT 
desenvolve plataformas e 
estratégias para não inter-
romper o aproveitamento 
pedagógico das aulas da 
rede estadual de ensino. As 
aulas são disponibilizadas 
através da plataforma “Pa-
raíba Educa” desenvolvida 
pela secretaria, com atua-
ção direta do Secretário da 
pasta, Cláudio Furtado, em 
parceria com o Google. e 
Assembleia Legislativa. Na 
plataforma, os professores 
podem ministrar aulas para 
os alunos. 

Segundo Gabriel Go-
mes, Secretário Executivo 
de Gestão Pedagógica, a 
atuação e ações são mo-
nitoradas semanalmente 
para que o desempenho 
da aprendizagem não seja 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Dina Melo
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Plataforma digital de ensino 
tem alta adesão de alunos

Editoração: Lênin BrazEdição:Rogéria Araújo

Imprensa nacional destaca importância de iniciativa do governo da PB
A TV Paraíba Educa, par-

ceria da SEECT com a Assem-
bleia Legislativa, foi destaque 
nacional no noticiário do canal 
GloboNews, na manhã dessa 
quinta-feira (09), ressaltando o 
exemplo positivo da iniciativa. 
Inicialmente foram exibidas falas 
de estudantes da Rede Estadual 
de Ensino da Paraíba sobre as 
expectativas com o ensino remo-
to e, em seguida, o repórter da 
afiliada local, Ítalo de Lucena, 
entrou ao vivo com as informa-
ções sobre o canal de TV aberta 
que está levando conteúdos 

para cerca de 134 mil alunos em 
45 cidades da Paraíba. 

 O repórter evidenciou que 
o projeto está dando certo e 
que, inclusive, a programação 
da TV não tem sido aproveitada 
apenas pelos estudantes, mas 
também pelos familiares, que 
acompanham as aulas. Ítalo 
destacou ainda o uso aplicativo 
Paraíba Educa, com dados mó-
veis patrocinados pelo Governo 
do Estado que possibilitam 
que o aplicativo seja acessado 
gratuitamente por estudantes e 
professores. 

 A TV Paraíba Educa leva 
aos estudantes programação 
educativa por meio dos ca-
nais Rede Legislativa: 40.4 na 
grande João Pessoa, 15.4  em 
Campina Grande e região e 
14.4 em Patos. 

A iniciativa faz parte de 
uma série de ações que a Se-
cretaria de Educação tem rea-
lizado para estudantes da Rede 
Estadual de Ensino no Regime 
Especial de Ensino durante a 
pandemia do novo coronavírus, 
com educação remota que in-
clui: a Plataforma Paraíba Edu-

ca; Google Classroom; redes 
sociais, materiais impressos e, 
em breve, aplicativo com dados 
patrocinados. 

 A programação da TV Pa-
raíba Educa é exibida diaria-
mente das 8h às 20h30, com 
programas inéditos e reprises, 
como forma de garantir a acesso 
dos conteúdos ao maior número 
de estudantes. As videoaulas 
são feitas pelos professores da 
Rede Estadual de Ensino, e cor-
respondem a todas as etapas da 
Educação Básica, desde o Ensino 
Infantil até o Ensino Médio.

comprometido. 
“Estamos muito surpre-

sos com o número de acessos 
tanto dos professores quanto 
dos alunos. São 72% de aces-
so às aulas on-line. Quando 
contamos com o escopo de 
TV, em um canal aberto do 

Paraíba Educa, disponibili-
zada pelo Governador João 
Azevêdo, e de atividades im-
pressas, chegamos a atingir 
90% dos alunos sendo por 
essas ferramentas. Além dis-
so, 94% dos professores es-
tão engajados e envolvidos 

com as ferramentas de aula 
on-line. As ações do Governo 
do Estado têm sido eficazes 
em todas as regiões do esta-
do”, declarou Gabriel Gomes.

Resultado desses dados 
é a adesão às inscrições do 
Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) na rede esta-
dual de ensino. Mesmo dian-
te da pandemia, a Paraíba é o 
estado com maior percentual 
de estudantes do terceiro ano 
do ensino médio inscritos no 
exame.

“O nosso foco segue o mes-

mo, a preparação segue sendo 
feita e, além disso, o Governa-
dor João Azevêdo lançou o “Se 
Liga no Enem” ofertando 3.500 
vagas para que alunos da rede 
estadual se preparem para o 
exame”, destacou o Secretário 
Executivo. 

Planejamento presencial
Sobre o retorno nas au-

las presenciais, a equipe da 
Secretaria vem trabalhando 
na produção de um docu-
mento se guiando pelo Con-
selho Nacional de Secretários 
de Educação (Consed. Apesar 
da base nacional, o documen-
to, que vem sendo produzido 
pela SEECT e pelo secretário 
Cláudio Furtado terá adapta-
ções à realidade local, princi-
palmente em relação a ações 
sanitárias que, na Paraíba, 
são tomadas em conjunto 
com a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES).

Entre as medidas conti-
das nas diretrizes do Consed, 
estão uma quantidade redu-
zida de alunos por sala e ati-
vidades apenas individuais, 
rodízio entre estudantes em 
sala e em casa, com continui-
dade das atividades online. 
No intervalo, refeitórios terão 
lugares marcados para que 
estudantes mantenham o dis-
tanciamento. Cada um deverá 
ter a própria garrafa de água, 
além do uso de máscaras du-
rante todo o tempo por quem 
estiver na escola.

Foto: Divulgação/Secom-PB
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Desde o início da pandemia, a Secretaria de Estado da Educação vem buscando alternativas às aulas presenciais e registrando grande adesão dos alunos

Para assistir a repercussão da TV Paraíba 
Educa veiculada na GloboNews, basta 
apontar o celular para o QR Code acima.

Sandro Gomes ressalta importância do laboratório

Saúde potiguara
Laboratório de análise clínica que atende 
a 13 mil indígenas corre risco de fechar

Povos de 32 aldeias Potigua-
ra situadas nos municípios de Rio 
Tinto, Baía da Traição e Marcação 
(no Litoral Norte) estão mobili-
zados em prol da manutenção de 
um laboratório de análises clíni-
cas que atende 13 mil indígenas. 
Inaugurada em 1999, a unidade, 
que fica em Baía da Traição, ago-
ra está sob ameaça de fechar as 
portas desde que a Secretaria Es-
pecial de Saúde Indígena (Sesai), 
vinculada ao Ministério da Saúde, 
alegou falta de recursos.

Os indígenas foram informa-
dos em 2019 dessa possibilida-
de. Desde então, o cacique geral, 

Sandro Gomes Barbosa, esteve 
em Brasília reunido com técnicos 
do Sesai para defender a perma-
nência do equipamento, até que 
conseguiu reverter a decisão. Po-
rém, o novo secretário especial de 
Saúde Indígena, Robson Santos da 
Silva, voltou atrás, sob a alegação 
de que não existe previsão orça-
mentária para assegurar os servi-
ços de saúde.

Localizado em Aldeia Forte, 
o laboratório de ponta integra a 
estrutura do Polo Base de Baía 
da Traição do Distrito Sanitário 
Especial Indígena (Dsei) Poti-
guara. Lá são realizados mais de 
30 tipos de exames, nas áreas de 
pré-natal, hematologia, bioquí-
mica, urianálise, parasitologia, 

microbiologia, além de testes 
rápidos de covid, totalizando até 
40 mil análises por ano. Muitos 
testes são coletados dentro das 
próprias aldeias.

Rio Tinto, Marcação e Baía da 
Traição concentram quase 73% 
de toda a população Potiguara na 
Paraíba que, segundo o cacique 
Sandro, pode ficar desassistida 
pela primeira vez deste tipo de 
serviço em 21 anos. “A Sesai já 
dispensou duas fisioterapeutas e 
não nos ofereceu alternativa mais 
próxima do que João Pessoa para 
a realização de exames pelo SUS. 
Só que argumentamos a nossa di-
ficuldade de deslocamento, ainda 
mais nesta época de pandemia”, 
protesta.

Diante da falta de recuo do 
governo, o próximo passo ago-
ra, diz ele, é mobilizar a opinião 
pública via imprensa e redes 
sociais – embora não descarte 
a possibilidade de apelar tam-
bém para as manifestações de 
rua. Unidos pelo laço de resis-
tência, embora apartados pela 
distância geográfica, os Tabaja-
ra da Paraíba (concentrados em 
João Pessoa, Conde, Alhandra 
e Pitimbu), endossam o apoio 
aos Potiguara: “A luta deles é a 
nossa luta, parte de uma polí-
tica indigenista maior. Fechar 
o laboratório vai sobrecarregar 
o sistema de saúde pública de 
outras cidades”, manifesta o ca-
cique.



Líder de facção em Catolé do Rocha é preso

Um homem, apontado como 
chefe de facção criminosa e responsá-
vel por uma série de assassinatos na 
região de Catolé do Rocha foi preso 
em São Paulo. A prisão de Antonino 
Vieira Gomes, natural de Alexandria 
(RN), 33 anos, aconteceu na manhã de 
quarta-feira (8) após a colaboração e 
informações da Polícia Civil da Paraíba.  

Segundo informações do delega-
do Sylvio Rabelo, superintendente da 
3ª SRPC (Superintendência Regional 
de Polícia Civil da Paraíba), com sede 
em Patos, o suspeito teria fugido para 
São Paulo após a prática de homicí-
dios em cidades do sertão paraibano 
ocorridos este ano.

“O homem é irmão de um deten-
to conhecido por João Guarda, o qual 
foi preso em Patos pela Polícia Civil 
e se encontra recolhido no presídio 
local. Ambos respondem por vários 
homicídios em Catolé do Rocha e Bre-
jo dos Santos”, informou o delegado.

A ação contou com a coorde-
nação do delegado Sylvio Rabello e 
ainda por policiais civis da Delegacia 
Especial de Investigação e Captura de 
São Paulo.  “Foi uma prisão significan-
te para as ações que estão ocorrendo 
na área de Catolé do Rocha, princi-
palmente com o apoio da Força Tarefa 
realizada pela Polícia Civil na região 
do Sertão”, concluiu o delegado da 
3a Superintendência, Sylvio Rabelo.

O delegado Sylvio Rabelo infor-
mou que a Força Tarefa composta 

pelas policias Civil, Militar e também 
o Corpo de Bombeiros está realizando 
trabalho contra os líderes de facções. 
O preso em São Paulo é um dos líde-
res, cometeu vários homicídios, cerca 
de quatro somente este ano e tem 
em anos anteriores. “O foco dentro 
de Catolé do Rocha é prender todos 
os envolvidos em homicídios, não es-
pecificamente da chacina”, enfatizou.

Ele acrescentou que o trabalho 
de investigação em relação a chaci-
na ocorrida nos dias 20 e 22 do mês 
passado “está de vento em poupa” e 
garante um resultado bastante positi-
vo daqui a alguns dias com relação a 
chacina. “Com o reforço das polícias 
muitos líderes de facções fugiram com 
destino ao sul do país, mais estamos 
em busca deles”, finalizou.
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Entre os fugitivos está um paraibano de Queimadas acusado de explosão e ataques a instituições bancárias

Segurança fecha divisa com 
PE após fuga de 27 detentos

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho
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Várias guarnições da Polícia Militar fecharam as divisas com o Estado de Pernambuco e o helicóptero Acauã foi utilizado na busca dos fugitivos

A fiscalização está sendo realizada em todas as áreas do Estado

A segurança na divisa 
entre a Paraíba e Pernambu-
co foi reforçada está, desde 
as primeiras horas de ontem, 
com o policiamento refor-
çado depois da fuga de pelo 
menos 27 detentos da Peni-
tenciária Doutor Ênio Pessoa 
Guerra, na cidade pernam-
bucana de Limoeiro, durante 
a madrugada. Entre os fugi-
tivos está o paraibano José 
Ailton, de Queimadas, conhe-
cido por explosões e ataques 
a instituições nos dois esta-
dos. Ainda pela manhã a PM 
paraibana localizou, no Bair-
ro do Tavares, em Campina 
Grande, uma caminhonete 
Ranger, placas KIJ-2772-Ma-
pacarana-PE, que havia sido 
tomada por assalto. Outros 
dois veículos – uma cami-
nhonete Hilux branca e um 
Fiat doblo também usados 
pelos fugitivos foram recupe-
rados na cidade de Siriji, em 
Pernambuco.

O reforço na divisa dos 
dois estados foi uma de-
terminação do secretário 
da Segurança e da Defesa 
Social da Paraíba, Jean Nu-
nes, que além de designar 
ações da Polícia Militar e da 
Polícia Civil, ainda enviou 
o helicóptero Acauã dois 
para realização de patrulha-
mento aéreo. “As forças da 
Segurança da Paraíba, jun-
tamente com as polícias de 
Pernambuco, estão empre-
gadas para identificar e cap-
turar os foragidos. O Grupa-
mento Tático Aéreo (GTA) 
da Sesds já se encontra na 
região de Natuba, sobrevo-
ando também Umbuzeiro, 
Alcantil, Queimadas, entre 
outras cidades, em conjunto 
com a aeronave do Estado 
vizinho e nossos policia-
mentos especializados por 
terra”, destacou o secretário. 

A Polícia Militar da Pa-
raíba está presente na re-
gião, contando com um for-
te aparato policial, formado 
por equipes do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope), 
Grupamento Especializado 
de Operações em Área de Ca-
atinga (GEOsAC), Força Re-
gional, 8º Batalhão e 3ª Com-
panhia Independente da PM.

A Polícia Civil reforçou o 
trabalho de repressão quali-
ficada, com equipes da 2ª Su-
perintendência Regional, da 
Delegacia de Roubos e Furtos 
(DRF) de Campina Grande, 
e do Grupo Tático Especial 
(GTE) de Queimadas. Os po-
liciais foram deslocados para 
a região de divisa e estão tra-
balhando de forma integrada 
com as demais instituições 
policiais para a captura dos 
presos.

Fuga 
Segundo a Secretaria 

Executiva de Ressocialização 
(Seres) de Pernambuco, a 
fuga dos 27 detentos acon-
teceu por votla das 4h, após 
explosão de um dos muros 
da unidade prisional.

Informações dão conta 
de que cerca de trinta ho-
mens explodiram o muro do 
presídio para resgatar pre-
sos recolhidos no Pavilhão 
de Disciplina. Os presos que 
estavam nessa área atearam 
fogo para evitar o acesso de 
policiais penais e ainda efe-
tuaram vários disparos. 

Uma ação realizada em 
conjunto pelas Polícia Civil e 
Militar da Paraíba prendeu na 
tarde dessa quarta-feira (8), 
três suspeitos de tráfico de 
entorpecente, roubos e furtos 
nas cidades de Solânea e Ba-

naneiras.  Segundo o delega-
do Diógenes Fernandes, eles 
já vinham sendo investigados 
pela Polícia Civil sob a suspei-
ta de traficar drogas e prati-
car vários delitos em cidades 
do Brejo. “Além de porções de 

maconha e crack, também fo-
ram apreendidas duas armas 
de fogo com os investigados”, 
disse.

“Um dos presos é suspei-
to de cometer vários roubos 
na cidade de Bananeiras, co-

mandando ações criminosas 
principalmente na zona rural 
de Bananeiras, já sendo pre-
so diversas vezes pela Polícia. 
Todos foram encaminhados a 
cadeia de Solânea”, concluiu o 
delegado Diógenes Fernandes.

Cardoso Filho  
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A fuga aconteceu 
por volta das 4h,  

provocando a formação 
de uma força tarefa da 
Paraíba para fechar a 

divisa com Pernambuco

Um prejuízo de 
aproximadamente R$ 4 
milhões contra o siste-
ma penitenciário – INSS 
foi descoberta pela For-
ça Tarefa previdenciária, 
composta pela Polícia 
Federal e o Núcleo de 
Inteligência previden-
ciário do Ministério da 
Economia. Na manhã de 
ontem dois mandados 
de busca e apreensão 
foram cumpridos em 
Santa Rita, na Região 
Metropolitana de João 
Pessoa, e na cidade de 
Capim, Litoral Norte da 
Paraíba, durante a Ope-
ração Capim Fértil, que 
identificou cerca de 60 
declarações fraudulen-
tas emitidas para em-
pregados rurais.

Segundo o delegado 
Derly Brasileiro, da Polí-
cia Federal, a força tare-
fa previdenciária rece-
beu informações de que 
proprietários de terras 
na Paraíba estavam for-
necendo documentos 

falsos para que pessoas 
usando esses documen-
tos obtivessem benefício 
junto ao INSS. Ele disse 
que o objetivo da inves-
tigação foi elucidar a au-
toria dos responsáveis 
por esses documentos 
após o interrogatório de 
mais de 20 investigados, 
inclusive já indiciadas. 

Ele salientou que fo-
ram solicitadas a justiça 
federal expedições de 
buscas e apreensões de 
material para o prosse-
guimento das investiga-
ções e destacou que se 
esses fatos não viessem 
a tona o prejuízo seria 
em torno de R$ 10 mi-
lhões. O delegado acres-
centou que mesmo não 
tendo ocorrido prisões, 
elas não estão descarta-
das.

Esta é a segunda 
operação da Polícia Fe-
deral, somente esta se-
mana, para investigar 
crimes contra o sistema 
previdenciário.

PF investiga fraudes 
contra a Previdência

Preservação

Polícia Ambiental realiza ações de 
combate ao desmatamento na PB

Suspeitos de tráfico de entorpecentes e 
assaltos no Brejo são presos em Solânea

Na última quarta-feira 
(08), Policiais Militares do 
Batalhão de Polícia Ambiental 
promoveram ações de fiscali-
zação no bairro do Valentina 
de Figueiredo com o objetivo 
de coibir a prática de desma-
tamento.

Após denúncias, a guar-
nição se deslocou à Praia do 
Sol, Litoral Sul da cidade de 
João Pessoa, onde se depa-
rou com o crime de desmata-
mento, três indivíduos foram 
abordados sendo constatado 
que a atividade estava sendo 
praticada sem a devida auto-

rização do órgão ambiental 
competente, infringindo o 
Art. 38 da Lei 9.605/1998. 

O combate ao crime de 
Supressão vegetal visa coibir 
a destruição vegetal das flo-
restas nativas consideradas 
de preservação permanente 
ou qualquer outro tipo de ve-
getação.

A área foi devidamente 
embargada e os infratores 
conduzidos à delegacia, para 
que fossem autuados admi-
nistrativamente, além res-
ponder penalmente e ter todo 
material apreendido.
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Em algumas localidades, casas ficaram inundadas, mas nenhuma chegou a ser interditada, segundo a Defesa Civil

As fortes chuvas que caí-
ram em João Pessoa na noite 
da quarta-feira até a manhã 
de ontem causaram trans-
tornos à população. Foram 
registradas pela Defesa Civil 
de João Pessoa três ocorrên-
cias envolvendo alagamento 
de casas e desmoronamento 
de muros. Segundo o coorde-
nador do órgão, Noé Estrela, 
até a manhã de ontem, ne-
nhuma moradia havia sido 
interditada, mas a equipe es-
tava em alerta para qualquer 
chamado da população. 

Dos sete pluviômetros 
instalados na capital parai-
bana, os que registraram 
maior precipitação foram 
nos bairros do Altiplano e 
Cuiá, que registraram 52 mi-
límetros de chuva da quarta-
feira até as primeiras horas 
de ontem. 

Noé Estrela afirmou que 
uma das ocorrências ocorreu 
no bairro do Jardim Guaíba, 
próximo aos Funcionários 
I. No local, bueiras de pas-
sagem do Rio Jaguaribe fi-
caram entupidas com lixo e 
vegetação. A água represou e 
inundou algumas casas. 

Na Comunidade São Ra-
fael, uma tubulação se rom-
peu e um muro caiu, atingin-
do as moradias próximas.  No 
bairro do Monsenhor Magno 
outro muro desmoronou, 
também atingindo algumas 
residências. “Em todas as 
ocorrência foram enviadas 
equipes para fazer a limpeza 

Alexsandra Tavares 
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Altiplano e Cuiá registram o 
maior volume de chuva em JP
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da área os consertos neces-
sários. Não foi preciso inter-
ditar nenhum desses locais”, 
declarou Noé Estrela. 

Segundo ele, em João 
Pessoa existem 27 áreas de 
risco, a grande maioria é área 
ribeirinha, o que traz preocu-

pação à Defesa Civil. “Neste 
período chuvoso, a orienta-
ção é para que os moradores 
desses locais fiquem aten-
tos porque se o rio encheu e 
transbordou, as famílias de-
vem desligar urgentemente a 
parte elétrica, guardar os do-

cumentos em sacos plásticos 
e tentar ir para outro local da 
vizinhança mais seguro, seja 
moradia ou escola”, orientou. 

Para qualquer ocorrên-
cia, a população pode acionar 
a Defesa Civil de João Pessoa 
pelo telefone 0800 285 9020.

Tempo nublado na PB
A previsão do tempo para as próximas ho-

ras na Paraíba é de céu parcialmente nublado 
a nublado, com chuvas esparsas na faixa Leste 
do Estado, que abrange o Agreste, o Brejo e o 
Litoral. Os dados são da Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa). 
Na Paraíba, os três municípios que registraram 
mais chuvas foram o Conde (43,2 mm), João 
Pessoa (42,5 mm) e Lucena (28,4 mm).

No Estado há nove açudes sangrando: Ara-
çagi, em Araçagi; Bom Jesus, em Carrapateira; 
Gamela, em Triunfo; Gramame/Mamuaga, 
no Conde; Jangada, em Mamanguape; Olho 
d’Água, em Mari; São José II, em Monteiro; São 
Salvador, em Sapé e Tavares II, em Tavares.

Canais de passagem do rio Jaguaribe ficaram entupidos 
com lixo e vegetação; na comunidade São Rafael uma 
tubulação se rompeu e um muro caiu

Fotos: Divulgação/Defesa Civl

Durante o período 
chuvoso, de maio a agosto, 
João Pessoa sofre um au-
mento no número de que-
da de árvores. Para evitar 
acidentes, a Secretaria do 
Meio Ambiente (Seman), 
por meio da Divisão de 
Arborização e Refloresta-
mento (Divar), intensifica 
as vistorias técnicas para 
diagnosticar as árvores 
mais vulneráveis a tomba-
mento antes do inverno. 
Segundo informações do 
setor, 16 árvores viárias 
caíram este ano, sendo a 
última na terça-feira(7), 
tipificada como capota-
mento, um fato isolado no 
histórico da cidade.

Existem cerca de 300 
mil árvores viárias no mu-
nicípio de João Pessoa. De 
acordo com o engenheiro 
agrônomo e chefe da Di-
var, Anderson Fontes, João 
Pessoa possui uma média 
de 30 a 40 árvores tom-
badas por ano, enquanto 
que, outros municípios 
ultrapassam essa média, a 
nível nacional. 

“Segundo os dados da 
Sociedade Brasileira de 
Arborização Urbana João 
Pessoa é uma das cidades 

brasileiras (acima de 500 
mil habitantes) que se 
tomba menos árvores no 
Brasil”, disse.

Manutenção
Qualquer cidadão re-

sidente em João Pessoa 
que tenha alguma dúvida 
se a árvore oferece ris-
co de tombamento, deve 
entrar em contato com a 
Seman através do telefo-
ne 3264-1680, solicitando 
uma vistoria técnica.

A pessoa entra em 
contato com a Seman e in-
forma o estado da árvore. 
Se os galhos estão secos, 
se a árvore está em conta-
to com a fiação, a raiz está 
exposta. A equipe técnica 
realiza o diagnóstico pre-
sencial e envia o laudo téc-
nico para o setor de pai-
sagismo da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb), responsável por 
executar a remoção ou 
poda da árvore. A Emlur 
fica responsável por levar 
o material ao aterro sa-
nitário metropolitano da 
capital”, esclareceu Ander-
son Fontes.

Diariamente, a equipe 
técnica da Seman realiza 
vistorias para diagnosti-
car as árvores mais vulne-
ráveis a tombamentos.

Árvores podem cair 
em período chuvoso
Sara Gomes
zavieira2@gmail.com

Precaução

Ceatox atende em média a 200 vítimas 
de picada de escorpião todos os meses

Em média, 200 pes-
soas por mês são vítimas 
de picada de escorpião em 
João Pessoa. Segundo Luiz 
Carlos Costa, coordena-
dor adjunto do Centro de 
Assistência Toxicológica 
(Ceatox) da Paraíba, por 
causa da pandemia provo-
cada pelo coronavírus, o 
Ceatox não está realizan-
do atendimento presen-

cial. As vítimas estão sen-
do atendidas no setor de 
epidemiologia do Hospital 
Universitário Lauro Wan-
derley (HU). 

Ele enfatizou que os 
ataques de escorpiões 
acontecem em todos os 
bairros. No entanto, são 
nos bairros mais populo-
sos a exemplo de Manga-
beira e Valentina, que são 
registrados os maiores 
índices de acidentes com 
escorpiões nos últimos 

anos na Capital.
Luiz Costa disse não 

ter os números de vítimas 
atualizados porque o Cea-
tox não está realizando 
atendimento presencial.
Mas alertou que nesse pe-
ríodo em que chove um 
dia, e no outro faz sol, au-
menta em 10% o número 
de casos de acidentes com 
escorpiões na cidade.

“Isso acontece porque 
o escorpião sai em busca 
de alimentos durante o pe-
ríodo noturno e o alimen-
to preferido deles é a bara-
ta. A população deve ficar 
ciente que o escorpião não 
aparece só em casas. Ele 
chega também aos aparta-
mentos pela tubulação dos 
esgotos”, alertou.

Caso seja picado, o pa-
ciente deve apenas lavar o 
local com água e sabão e, 
se a dor for muito intensa, 
pode tomar um analgési-
co, e em seguida se dirigir 
ao serviço de saúde espe-
cializado, ou seja, ao Hos-
pital Universitário.

Os grupos conside-
rados mais vulneráveis 
são os trabalhadores da 
construção civil, crianças 
e pessoas que permane-

cem maiores períodos nos 
quintais. Também estão 
sujeitos a picadas de es-
corpião os trabalhadores 
de madeireiras, transpor-
tadoras e distribuidoras 
de hortifrutigranjeiros, 
por manusearem objetos 
e alimentos onde os escor-
piões podem estar aloja-
dos.

O Ministério da Saúde 
registrou, em 2019 um to-
tal de 5.907 casos de aci-
dentes com escorpiões em 
todo o país. Em 2018, fo-
ram 4.797 casos, em 2017, 
ocorreram 4.355 aciden-
tes, em 2016 foram 1.357 
e em 2015 um total de 
3.042 acidentes. Os dados 
são sujeitos a alterações.

Recomendações
No ambiente urbano, 

a orientação para evitar 
a entrada de escorpiões 
em casas e apartamentos 
é usar telas em ralos de 
chão, pias e tanques, além 
de vedar frestas nas pare-
des e colocar soleiras nas 
portas. Os cuidados in-
cluem ainda afastar camas 
e berços das paredes e vis-
toriar roupas e calçados 
antes de usá-los.Luiz Carlos explica que escorpiões também podem chegar a apartamentos
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Foram avaliadas 166 universidades de 12 países e o Brasil foi o que obteve mais nomes na lista de classificadas

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) está entre 
as 100 melhores universi-
dades da América Latina, na 
classificação do “The Latin 
America University Rankings 
2020”, da revista britânica 
especializada em avaliação 
de Ensino Superior Times 
Higher Education.

A federal paraibana ocu-
pa a 87³ posição. Foram ava-
liadas 166 universidades de 
12 países. O Brasil foi o país 
que obteve mais nomes na 
lista: 61 instituições de en-
sino.

As três primeiras cola-
das no ranking são a Ponti-
fícia Universidade Católica 
(PUC) do Chile, a Universida-
de de São Paulo (USP) e Uni-
versidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp). Das dez 
mais bem avaliadas, sete es-
tão no Brasil.

Para o ranking, consi-
deraram indicadores como 
ensino (ambiente educacio-
nal), pesquisa (quantidade 
e reputação) e citações (in-
fluência nas pesquisas), que 
valeram 90% da avaliação. 
As universidades recebe-
ram pontuação, com por-
centagens diferentes, para 
cada um dos critérios ana-
lisados. Foram avaliados 
ainda visão internacional 
e transferência de conheci-
mento para indústrias.

“A Times Higher Edu-
cation é uma das principais 
publicações do mundo em 
avaliação educacional. Esta 
foi a primeira vez que a UFPB 
figurou neste ranking , o que 
confirma o bom desempe-
nho dos indicadores institu-
cionais e que atesta a quali-
dade do impacto daquilo que 
é produzido na instituição”, 
avalia o pró-reitor de pesqui-
sa Isac Medeiros.

O gestor relembra que, 
no ano passado, a UFPB já 
havia sido considerada uma 
das 100 melhores universi-
dades da América Latina e 
Top 1 em artigos de alto im-
pacto, publicados na área de 
Matemática. ‘Em conjunto, 
esses resultados são atribuí-
dos ao alto nível da qualida-
de da pesquisa, bem como ao 
apoio institucional nas ações 
de ensino, pesquisa e exten-
são, internacionalização e 
inovação”.

Segundo dados da Times 
Higher Education, o ranking 
das universidades da Améri-
ca Latina utiliza indicadores 
de desempenho calibrados 
para fornecer comparações 
mais abrangentes e equili-
bradas.

As informações se ba-
seiam em dados   a partir de 
estudantes, acadêmicos, lí-
deres universitários, da in-
dústria e de governos. Os 

Ranking: UFPB entre as 100 
melhores da América Latina

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

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

A mais nova pousada do município de Cabaceiras será inaugurada no dia 03 de setembro das 12h às 12h30 
no formato digital durante a realização da Ruraltur Digital. Um fato inédito porque nunca se inaugurou uma 
pousada dentro de uma Feira de Turismo.

Turismo

 ABIH

Ruraltur

BARRA DE CAmARATUBA 

Barra do Camaratuba é um destino incrível, com experiências inusitadas e deliciosas! Todo 
paraibano precisa viver muitas emoções neste lugar. Nada melhor que aproveitar toda esperança 
dos dias melhores e do controle da pandemia, para sonhar com sua próxima viagem de forma 
segura. Uma equipe está trabalhando para a retomada do turismo em Barra do Camaratuba. 
Para esta retomada a equipe composta por consultores do turismo, secretaria do turismo do 
município e investidores do turismo local, estão estimulando a união, elevação da autoestima, 
adequações ao novo normal e implantação de inovações a partir da formatação da - Associação 
de Turismo e Artesanato Barra do Camaratuba - ASTURA Barra de Camaratura.

Confraria 
A Confraria da Lapada está 

completando 15 anos de exis-
tência. Para comemorar a data, a 
fundadora da confraria, arquiteta 
Fernanda Melo, está convocando 
todos os participantes para fazer 
parte da retomada das atividades. 
Como estamos vivendo um mo-
mento da pandemia, a fundadora 
juntamente com a jornalista Rosa 
Aguiar, iniciaram ontem uma série 
de lives intituladas “Quintas da 
Lapada”. A intenção é fazer as lives 
toda quinta-feira, às 19h30 no Instagram, trazendo sempre um produtor da cachaça para um bate 
papo informal sobre a bebida que já faz parte do turismo brasileiro.A primeira live foi feita sobre 
a Cachaça Baraúna Reserva Premium, uma cachaça que já nasceu premiada. A próxima live será 
sobre a Cachaça Nobre,ou seja, toda quinta-feira um engenho estará presente falando sobre a sua 

Fotos: Teresa Duarte
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Hoteleiros de João Pessoa, Campina Grande e Costa do Conde, em parceria com o setor de re-
ceptivo, lançam a campanha “Paraíba Flexível & Segura” no dia 1° de agosto, oferecendo aos turistas 
pacotes com tarifas competitivas e condições para remarcar ou alterar por duas vezes as datas das 
viagens sem qualquer custo adicional. A ação segue até o fim do mês. Os clientes podem comprar 
pacotes de hospedagem para serem utilizados até o dia 20 de dezembro deste ano. A campanha 
promocional já conta com a participação de mais de 30 empreendimentos hoteleiros e a Luck Recep-
tivo João Pessoa, mas esse número pode ser ampliado. Todos os agentes de viagens e operadoras de 
turismo que quiserem participar dessa ação basta procurar qualquer parceiro hoteleiro ou receptivo 
Luck para aderir, em João Pessoa.

A maior flexibilização das atividades econômicas na Paraíba precisa vir acompanhada 
de uma série de medidas preventivas, essencialmente no que diz respeito às medidas de 
higiene e de distanciamento social. Atenta a esse novo modelo de comportamento social, 
a diretoria da ABIH-PB (Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, secccional Paraíba) 
apresentou na última quarta-feira (08) o Protocolo que será adotado no setor a partir do 
momento da reabertura dos equipamentos. O manual com o protocolo de abertura dos 
meios de hospedagem abrange os setores de front office, governança, alimentos e bebi-
das, eventos e lazer, validado pela ABIH Nacional e outras instituições do setor. O material 
contempla os diversos tipos e tamanhos de empreendimentos hoteleiros e será adotado 
na Paraíba como complemento ao manual da ABG (Associação Brasileira de Governantas 
e Profissionais da Hotelaria) específico para as UH’s.

pesos são especialmente di-
recionados para refletir as 
características das universi-
dades e economias latino-a-
mericanas.

Os especialistas da Ti-
mes Higher Education afir-
maram que “se as universida-
des brasileiras conseguirem 
apoio suficiente do governo 
e da população, elas come-
çarão a desafiar algumas das 
melhores do mundo”. 

No que diz respeito ao 

incentivo à pesquisa, a UFPB 
conta com 81 programas e 
113 cursos de pós-gradua-
ção: 73 mestrados (60 aca-
dêmicos e 13 profissionais) 
e 40 doutorados (cinco em 
associação e um doutorado 
profissional). 

Das 49 áreas do conhe-
cimento estabelecidas pela 
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), a UFPB 
possui cursos de pós-gra-

duação em 42 delas e há um 
crescimento horizontal desse 
tipo de ensino na instituição. 

Mesmo com o estímulo 
às pesquisas na UFPB, dados 
divulgados em estudo reali-
zado pela Sociedade Brasilei-
ra para o Progresso da Ciên-
cia (SBPC) apontaram que há 
redução no número de bolsas 
de incentivo nas regiões Nor-
te e Nordeste do Brasil. 

De acordo com os pes-
quisadores, desde março des-

te ano, a Portaria Nº 34  re-
duziu uma média de 14% das 
bolsas para o Norte e Nordes-
te, enquanto a região Sudeste 
apresentou uma diminuição 
de 7%.

As informações, con-
forme os pesquisadores, 
revelam o agravamento da 
concentração do conheci-
mento em áreas saturadas 
e trazem entraves para o 
desenvolvimento econômi-
co do país.

Em 2019, UFPB já havia sido considerada uma das 100 melhores universidades da região e Top 1 em artigos de alto impacto, publicados na área de Matemática

Foto: Ascom/UFPB



‘Paraibanidades’
Projeto de bate-papo virtual convidando escritores da Paraíba 
estreia hoje com Letícia Palmeira, autora de diversos livros nos 
gêneros romance, conto e crônica. Página 11
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Todo autor se repete, 
Eliot verificou espertamente 
ao se imaginar flagrado: Você 
diz que estou dizendo algo 
que já disse. Direi de novo.

(De um texto de Walde-
mar José Solha na internet)

Mal comparando, o meu 
livro O Leitor que Escreve, 
(Editora Arribaçã, Cajazei-
ras, Paraíba, 2020) guarda 
alguma semelhança com o 
centão, recurso poético do 
qual se vale o autor para, 
extraindo versos de vários 
poemas de sua própria la-
vra, conceber um novo poe-
ma, como o fez Manuel Ban-
deira com Antologia, cuja 
palavra, etimologicamente, 
significa recolho das melho-
res flores, ou, no caso, dos 
melhores poemas.

Com efeito, para escre-
ver Antologia, Manuel Ban-
deira escolheu a dedo alguns 
versos dos poemas Consoa-
da, Profundamente, Vou-
me embora pra Pasárgada, 

Pneumotórax, entre outros, 
num procedimento “intra-
muros” ou intratextual.

No caso do meu livro, 
algumas vezes migrei, de 
um texto para o outro, frases 
que julgava mais expressi-
vas, assim como ideias que 
me forneceram suportes 
ou pontos de apoio para 
ressaltar recursos estilísti-
cos idênticos entre dois ou 
mais poetas e ficcionistas. 
Em suma, não sou eu que 
me repito, mas os autores 
que ratificam uma série de 
repertórios estilísticos que 
mantêm uma certa similitu-
de entre si.

Quando eu escrevo – na 
esteira do Walt Whitman, de 
Folhas de Relva – que quem 
é tocado pela obra de Flá-
vio Tavares e a de Fernando 
Monteiro toca no homem 
Flávio Tavares e no homem 
Fernando Monteiro, eu não 
o faço movido pelo desejo 
puro e simples da repeti-
ção, mas pelo fato de ambos 
imprimirem às suas obras a 
personalidade marcante que 
os caracteriza. Afirme-se o 

mesmo com relação a uma 
frase que Bandeira tomou 
de empréstimo a Wagner 
para utilizá-la a respeito dos 
autores que excluem de sua 
obra a “marca suja da vida”: 
“(...) numa de suas páginas, 
Wagner contou nunca expri-
mir o que via, mas o que sen-
tia a propósito do que via, 
quando a maioria dos poetas 
brasileiros – conclui o autor 
de Estrela da Manhã – conta 
apenas não propriamente o 
que veem, mas o que leem”. 
Se utilizei essa frase duas ou 
três vezes, tenho plena cons-
ciência de que o contexto es-
tava a reivindicá-la.

Estou aqui a recordar 
das muitas leituras que fiz 
de Cem anos de solidão, de 
Gabriel García Márquez, 
mais especificamente de 
uma personagem da saga 
dos Buendía que, em con-
sequência da cegueira, 
aguçou todos os sentidos, 
sobretudo o da audição, 
passando a escutar desde 
os ruídos mais inaudíveis 
das coisas, da natureza, dos 
animais, até a fala e a bal-

búrdia dos homens. Desses, 
fossem homem, mulher, ve-
lho ou menino, a sua apura-
da observação pôde consta-
tar, entre outras coisas, que 
muitos se repetiam num 
mesmo horário: ora quan-
do tossiam, ora quando res-
piravam fundo, ora quando 
recorriam às mesmas pa-
lavras, ora quando... Saí da 
leitura de Cem anos de soli-
dão acreditando que todos 
nos repetimos em maior ou 
menor grau; que emprega-
mos as mesmas palavras, 
os mesmos raciocínios, e 
que escrevemos à exaustão 
o mesmíssimo poema du-
rante toda a vida, conforme 
preconizou o argentino Jor-
ge Luis Borges em uma de 
suas boutades.

Relendo alguns ensaios 
do Jornal Literário, de Wal-
demar Cavalcanti, dei com 
um texto sobre José Lins 
do Rego do qual transcre-
vo apenas um fragmento: 
“(...) E é de ressaltar ainda 
a unidade de pensamento 
estético de José Lins, à vista 
de suas crônicas de jornal: 

o que ele dizia aos 22, aos 
25 anos, a propósito das li-
gações da vida com a litera-
tura, a respeito da humani-
zação da ciência, acerca de 
linguagem e estilo, sempre 
haveria de repetir a cada 
passo, com insistência que 
não era a do pastor à cata 
de prosélitos”. E arremata: 
“Mas, em literatura, como na 
vida mesma, há uma coisa 
pior que repetir ideias, sen-
timentos ou frases: é não ter 
o homem ideias, sentimen-
tos ou frases para repetir, ou 
por haver variado demais ou 
por haver secado”.

Dou prazo aos céus 
por ainda ter “sentimentos 
ou frases para repetir”, do 
contrário já teria exaurido, 
esgotado o filão, o débil ma-
nancial das minhas ideias e 
dado os trâmites por findos. 
Quanto a corroborar hoje o 
que pensava aos 22, aos 25 
anos, devo dizer que, dife-
rentemente de Zé Lins, já não 
abraço parte substancial das 
causas que abracei quando 
jovem. Hoje, o meu gosto lite-
rário é bem mais eclético, re-

ceptivo aos poetas que julga-
va caudalosos, a exemplo de 
Augusto Frederico Schmidt e 
Pablo Neruda. Em contrapar-
tida, já não morro de amores 
por Guimarães Rosa, caben-
do aqui uma indagação ma-
chadiana: Mudou Guimarães 
Rosa ou mudei eu?

Por último, um apelo 
aos leitores: não os desejo 
condescendentes, mas aten-
tos à advertência que fiz na 
abertura do livro: “O Leitor 
que Escreve dá prossegui-
mento aos livros A Casa e 
seus Arredores e O Leitor que 
Eu Sou, compondo uma es-
pécie de trilogia em que reú-
no parte de minha produção 
literária no jornalismo cul-
tural. O título dessa obra fala 
por si, pois expõe de forma 
cabal o meu juízo a respeito 
de quem escreveu os textos 
que integram esses e os dois 
volumes anteriormente ci-
tados, Ou seja, longe de me 
considerar um crítico, ava-
lio-me apenas um leitor vo-
raz e veraz, enfim, um leitor 
que escreve, o que já me sa-
tisfaz plenamente”.

Sérgio de Castro Pinto

SOBRE ‘O LEITOR QUE ESCREVE’

Foto: Divulgação

Poeta paraibano apresenta seu itinerário nos ensaios e artigos culturais com o lançamento de ‘O Leitor que Escreve’

Sérgio de Castro Pinto fecha 
trilogia com nova coletânea

Um livro que compila 
a bagagem de um ávido lei-
tor. No caso, o mesmo leitor 
é também escritor, poeta e 
crítico literário: o paraibano 
Sérgio de Castro Pinto. “O 
meu itinerário no jornalis-
mo cultural”, resume ele so-
bre sua nova obra, O Leitor 
que Escreve (Arribaçã Edito-
ra, 214 páginas, R$ 40).

Ao longo de suas pági-
nas, o autor fez uma seleção 
de ensaios – alguns inéditos 
– e artigos sobre literatu-
ra, além de enfocar autores, 
autoras e livros que fize-
ram parte da sua formação. 
De acordo com o escritor, 
o conteúdo reúne textos a 
respeito da obra de diversos 
autores, como o gaúcho Ma-
rio Quintana (1906-1994), o 
mineiro Carlos Drummond 
de Andrade (1902-1987) e o 
paulista Haroldo de Campos 
(1929-2003), todos ao lado 
de várias dezenas de escri-
tores contemporâneos.

“O livro tem textos so-
bre autores daqui da Paraíba 
e de fora e incluo, por exem-
plo, três ou quatro capítulos 
da obra Longe Daqui, Aqui 
Mesmo – A poética de Mario 
Quintana, que publiquei pela 
editora da Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (Uni-
sinos) no ano 2000”, exem-
plificou. “Como a edição está 
esgotada há muito tempo, 
por isso eu o inclui desde o 
livro anterior, O Leitor que 
Eu Sou, lançado em 2015, e 
que faz o que chamo de tri-
logia com A Casa e seus Arre-
dores, de 2006”.

Nesses três volumes ci-
tados que compõem a trilo-
gia, ele registra suas análi-
ses a respeito dos autores e 
obras que protagonizaram 
os textos que escolheu para 
fazer avaliações de cunho 

literário. “O crítico profis-
sional é um leitor apura-
do. Exemplar. Não relega 
o leitor que é ao segundo 
plano. O crítico com for-
mação acadêmica domina 
a crítica literária, mas exis-
tem outros críticos que são 
intuitivos. O crítico não tem 
que só ter teoria. A intuição 
é importante. O ideal seria 
geminar os dois, com um 
faro apurado para desco-
brir bons escritores”.

Sérgio de Castro Pinto 
revelou também que se va-
leu da memória afetiva para 
escrever seus textos apre-
sentados na coletânea. “O tí-
tulo do livro é bem sintomá-
tico, porque, como li muito 
nos últimos cinco anos, eu 
parti do pressuposto da con-
tiguidade, porque tenho cer-
ta simpatia, certa identidade 
com o autor. Eu só escrevo, 
geralmente, sobre autores 
com quem mantenho afini-
dades eletivas, como dizia 
Goethe”, apontou.

A parte em que Sérgio de 
Castro Pinto considera iné-
dita em O Leitor que Escreve 
inclui, por exemplos, prefá-
cios que ele escreveu para 
livros de outros autores que 
ainda não foram publicados, 
como os também para poe-
tas paraibanos como André 
Ricardo Aguiar e Jennifer 
Trajano. “São escritores de 
muito valor”, garantiu. Já a 
maioria da seleção, incluin-
do diversos ensaios curtos, 
foram divulgados em perió-
dicos, a exemplo de A União 
e o Jornal da Paraíba.

Sem ‘gramatiquices’
O que seria do escritor 

Sérgio de Castro Pinto sem 
o leitor Sérgio de Castro Pin-
to? “Não existiria, porque 
ninguém escreve sem ler. 
Quem escreve lê os autores. 
O escritor, para criar um es-
tilo, não tem que se aferrar a 

gramatiquices. José Lins do 
Rego dizia, mais ou menos 
assim, que se o autor se ape-
gar muito a gramatiquices 
dificilmente vai ter um estilo 
próprio”, contou.

Para formar um bom es-
critor, o paraibano disse que 
a melhor lição é simples-
mente ler bastante. “Quem 
não lê não escreve. O pró-

prio escritor fornece ideias 
para quem o lê. Todo leitor 
tem suas fases e eu tive as 
minhas com autores como 
Guimarães Rosa e João Ca-
bral de Melo Neto. Mas não 
que eu tenha deixado de 
continuar lendo esses auto-
res, mas destacaria vários, 
como Gabriel García Már-
quez e Machado de Assis”.

O Leitor que Escreve ain-
da não foi lançado de forma 
presencial, por causa do iso-
lamento social em virtude 
da pandemia, mas já pode 
ser adquirida pelo site da 
própria editora ou pela loja 
virtual da Livraria do Luiz 
(livrariadoluiz.fez.com.br), 
que faz entrega a domicílio 
em João Pessoa.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Arribaçã Editora

Imagem: Divulgação

Complementado com ‘A Casa e seus 
Arredores’ (2006) e ‘O Leitor que 
Eu Sou’ (2015), nova obra é uma 
seleção de textos publicados e 
inéditos sobre literatura e enfoca 
autores e livros que fizeram parte 
da formação de escritor
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Colunista colaborador

João Pessoa, 10 de Julho do Ano Que Não 
Esqueceremos

Ana querida,

No tempo em que se escreviam cartas, era 
assim que elas começavam: estou lhe escreven-
do para dar notícias minhas e também saber 
das suas...

Bem, resolvi escrever essa cartinha pois tenho 
lembrado de você, por causa de um livro adorável 
que estou lendo. Chama-se O Dia Em Que Selma 
Sonhou Com O Ocapi. Não vou mentir, comprei por 
achar a capa linda. Ainda bem que não fui traído 
por essa pequena futilidade e o conteúdo é mais 
lindo ainda. É daqueles livros que provocam uma 
invejinha. Você, que é escritora, vai me entender: 
ahh, como eu gostaria de escrever assim.

Pensei mandar apenas uma mensagem pelo 
WhatsApp. Essas coisas que a gente tem feito 
no confinamento, trocando dicas de filmes, sé-
ries, livros, receitas culinárias e tal... mas aí de-
parei com uma palavra: “Bioluminescência”. O 
Oculista (personagem do livro) explicou que se 
trata de uma substância que faz com que alguns 
animais brilhem por dentro. Isso não é incrível? 
Lembrei daqueles bichos que habitam o fundo 
do mar, que tem uma luz fluorescente e que apa-
recem em reportagens do Fantástico, nas noites 
foscas de domingo. Pensei em tantas pessoas 
que são assim, que iluminam a gente quando 
sorriem ou cantam ou escrevem um poema, ou 
apenas tem amorosidade no olhar.

(Claro que também pensei nessas pessoas 
banhadas de escuridão que temos visto por aí, 
realçadas pelas lentes das redes sociais, mas 
isso eu escrevo separadamente, para não en-
feiar minha carta.)

Sábado passado estivemos na casinha da 
praia, aquela que você conheceu. Ficamos por ali 
só duas horinhas, pois a vila está interditada pra 
quem não é morador. A gente precisava pagar ao 
rapaz que cuida da horta. Em tempos do antigo 
normal, nós mesmos cuidamos. Trouxemos fo-
lhas de mostarda, sálvia e lavanda. Sim, a gente 
tem até lavanda. Deu um trabalhão, mas pegou. E 
também o nosso brasileiríssimo coentro. Ahh.. e 
‘ora pro nobis’, que é uma folhinha bem nutritiva 
que os mineiros conhecem desde não sei quando, 
e que agora é moda em todo canto. Separamos 
pacotinhos com essas delícias verdejantes, chei-
rosas, picantes para alguns amigos. Só consegui-
mos deixar na casa de Lenita. Vaz ficou de pegar 
as dele aqui e as suas ainda estão na geladeira. 
Nem sei se era pra te contar, pode ser que elas 
não cheguem por aí essa semana.

Essas pequenas coisas mais o livro, me fize-
ram pensar em uma outra palavra. Nem sei se 
ela existe, e para não me desiludir, decidi não 
procurar no dicionário. “Amorável”. Significa 
fazer por onde ser amado. Merecer isso. Não é 
bonito e maduro? É um aperfeiçoamento do hu-
mano, eu acho. E tem sido uma proposta que me 
faço. Ser uma pessoa amorável.

Em algum lugar ainda inocente da minha 
existência, achei que poderia exercitar isso es-
crevendo cartas e compartilhando plantinhas 
da nossa horta.

Quando tudo passar quero te convidar, com 
mais umas duas ou três pessoas, pra gente pa-
pear sobre viagens (tenho uma foto muito in-
teressante de uma estátua de Oscar Wilde, que 
fiz em Dublin, pra te mostrar), livros, filmes, co-
mer umas gostosuras (prometo que não vai ter 
carne) e tomar vinho. E por falar nisso, experi-
mentei aquela receita de macarrão com molho 
de beterrabas que você compartilhou no Face-
book. Ficou realmente delicioso.

Espero que esteja bem.
Vamos continuar nos cuidando, né?
Abração.

Nelson

Trilha sonora
‘Meu Caro Amigo’ - Chico Buarque;
‘Maria Bethânia (Please send me a letter)’ - 

Caetano Veloso;
‘Gente’ - Caetano Veloso.

Mal Traçadas 
Linhas

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Julia Lindner
Agência Estado

Foi da experiência da mãe 
como trabalhadora doméstica 
que a cineasta paulista Karo-
line Maia, de 26 anos, teve a 
ideia de produzir um docu-
mentário que contasse a his-
tória de outras mulheres como 
ela. O longa-metragem Aqui 
Não Entra Luz, atualmente em 
fase de montagem, faz um pa-
ralelo entre as senzalas usadas 
no período da escravidão com 
os quartos de empregada. Para 
concluir a produção, a diretora 
e roteirista organiza uma cam-
panha de financiamento cole-
tivo que já arrecadou cerca de 
R$ 100 mil.

Segundo Karoline, a ideia 
do filme, que terá narração 
em primeira pessoa, surgiu 
em 2016,  após observar por 
anos o trabalho da mãe e, as-
sim como ela, ser vítima de 
racismo. Para contar as histó-
rias, além de utilizar imagens 
de arquivo da própria família, 
a cineasta percorreu seis Es-
tados brasileiros – São Paulo, 
Maranhão, Bahia, Rio de Ja-
neiro e Minas Gerais – a fim 
de mostrar a estrutura da casa 
grande e senzala, até chegar 
aos quartos destinados às em-
pregadas domésticas que exis-
tem nas residências brasileiras 
até hoje.

Durante a pandemia do 
novo coronavírus, a situação 
de empregadas domésticas no 
Brasil entrou no debate após 
relatos de profissionais que 

foram expostas ao vírus pe-
los patrões ou acabaram dis-
pensadas sem pagamento. A 
primeira morte causada pelo 
covid-19 no Rio de Janeiro, por 
exemplo, era uma trabalhado-
ra que pegou o vírus após a 
patroa voltar de uma viagem à 
Itália. No mês passado, ganhou 
repercussão nacional o caso de 
Miguel, um menino de cinco 
anos que foi deixado sozinha 
no elevador pela patroa da 
mãe e caiu do nono andar de 
um edifício no Recife.

O contexto fez com que 
Karoline buscasse uma forma 
de financiar o longa de forma 
independente para que ele 
pudesse fazer parte da discus-
são. Até a segunda-feira, dia 6, 
foram arrecadados R$ 102 mil 
por meio de um site de finan-
ciamento coletivo. A meta é R$ 
130 mil até amanhã.

“Vimos que o filme pre-
cisava ir para a rua logo para 
colaborar com essa discussão 
toda que está acontecendo. 
Enquanto a gente faz a campa-

nha, ele já colabora de alguma 
forma porque muitas pessoas 
estão sendo tocadas por isso”, 
contou Karoline ao Estadão.

Na visão dela, as últimas 
semanas têm escancarado 
muitas coisas que já existem, 
mas agora estamos sendo 
bombardeados por imagens, 
histórias e notícias bastan-
te assustadoras. “Acho que a 
relação que se deu durante a 
quarentena só é mais um sinal 
de como essa classe média não 
valoriza o trabalho doméstico, 
seja não dispensando a sua 
trabalhadora, a sua funcioná-
ria, seja dispensando ela sem 
remuneração. Então, tudo 
isso escancara muito mais um 
problema que já existe. Essa 
relação já é desigual desde 
sempre, já é cheia de traços co-
lonialistas desde sempre.”

A cineasta destaca que, 
com o fim da escravidão, mui-
tas mulheres negras seguiram 
na atividade doméstica por fal-
ta de alternativa, o que acabou 
se perpetuando por gerações. 

“Em muitas famílias, é uma 
profissão geracional, onde 
a avó foi doméstica, a mãe é 
doméstica e a filha é domés-
tica. Quebrar esse ciclo nem 
sempre é fácil, é um processo 
bastante longo para algumas 
famílias para ter uma primei-
ra filha em uma universidade, 
ou até mesmo a mãe conseguir 
concluir os estudos”, afirmou 
Karoline.

Nas peças de divulgação 
do filme, Karoline compartilha 
a figura de Laudelina de Cam-
pos Melo, fundadora do pri-
meiro sindicato de domésticas 
do Brasil, em 1936, e afirma 
que a equipe responsável pelo 
filme, formada somente por 
mulheres, busca dar continui-
dade a sua luta.

“O quartinho da emprega-
da fica sempre nos fundos da 
casa, ao lado da cozinha. ‘Ela é 
como se fosse da família’, mas 
espera todo mundo jantar para 
comer o que sobrou. Dorme 
depois, acorda antes”, diz um 
dos trechos que fazem parte da 
divulgação do documentário.

Documentário faz paralelo entre 
senzala e quarto de empregada

Cinema

Cineasta paulista 
Karoline Maia teve a 
ideia do filme a partir 
da experiência da mãe 
como doméstica

Foto: Divulgação

Em fase de montagem, longa ‘Aqui Não Entra 
Luz’ foi gravado em seis Estados brasileiros: 
São Paulo, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais

Foto: Divulgação

O serviço de streaming 
HBO Max anunciou que irá 
produzir a série Young Love, 
que terá 12 episódios e 
mostrará os personagens do 
curta-metragem Hair Love. 
Lançada em 2019, a produ-
ção foi a ganhadora do Oscar 
de melhor curta de anima-
ção na premiação, realizada 
em fevereiro de 2020.

Hair Love é inspirado 
em um livro do escritor Mat-
thew Cherry, que também 
dirigiu o filme, com o mesmo 
nome. Ele mostra um pai, 
Stephen, tendo que apren-

der a arrumar o cabelo da 
filha pequena, Zuri, pela pri-
meira vez, devido à ausência 
de sua mulher, Angela

O curta originalmente 
foi lançado como um proje-
to no site de arrecadação de 
fundos Kickstarter em 2017, 
e obteve mais de 300 mil dó-
lares em contribuições até 
a Sony Pictures Animation 
entrar no processo de pro-
dução do filme, lançado em 
dezembro de 2019.

“Eu estou muito anima-
do para continuar a contar 
a história de Stephen, An-
gela e Zuri e explorar mais 
as dinâmicas de uma jovem 
família negra e millennial”, 

contou Cherry em uma sé-
rie de publicações em sua 
conta no Twitter.

O escritor também 
deu mais detalhes sobre a 
trama da Young Love, que 
será uma animação em 2D 
e deverá abordar diversos 

elementos que a família tem 
que equilibrar no dia a dia, 
como carreiras, paternida-
de, casamento e também di-
nâmicas multigeracionais e 
problemas sociais, tudo isso 
enquanto “tentam ter uma 
vida melhor”.

Curta vencedor do Oscar vai virar série
João Pedro Malar
Agência Estado

Através do QR Code acima, 
acesse a campanha de
financiamento coletivo

Foto: Divulgação

Baseado em ‘Hair Love’ (acima), projeto contará com 12 episódios
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Projeto ‘Paraibanidades’ estreia 
com a escritora Letícia Palmeira

A escritora Letícia Pal-
meira é a convidada que abre 
a primeira edição do projeto 
‘Paraibanidades’, que aconte-
ce hoje, a partir das 20h, com 
transmissão ao vivo no perfil 
do Instagram do Livro à Toa, 
fundado há um pouco mais de 
um ano e meio pelas estudan-
tes da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Aline Gouveia 
e Dárcya Jeanne, com o intuito 
de divulgar a literatura parai-
bana contemporânea.

“É uma iniciativa impor-
tante porque dá ênfase aos 
autores e autoras da Paraíba, 
não se restringindo apenas a 
João Pessoa, como é de costu-
me, mas abrangendo todas as 
regiões do Estado. E, por isso, 
eu me sinto muito privilegiada 
e muito honrada por ser a pri-
meira a participar do evento”, 
confessou Palmeira. “Pretendo 
abordar a questão da literatura 
– inclusive da feminina – du-
rante a pandemia, lembrando 
as muitas lives que estão sen-

do realizadas, e o que esperar 
no futuro, após a crise passar, 
além de falar sobre a questão 
das editoras e dos cursos de 
Escrita Criativa”.

Letícia antecipou que está 
produzindo um livro, apro-
veitando o atual momento de 
quarentena. “Estou escrevendo 
um de contos que não visa só a 
pandemia. Não fiquei parada 
nisso, pois eu também abordo 
outros temas, como o cotidiano 
e contos psicológicos, alguns 
com realidade fantástica e ter-
ror. O título da obra, Contos de 
Vespeiro, dá ideia de multipli-
cidade e diversidade de histó-
rias, porque um vespeiro tam-
bém dá ideia de bagunça”.

Uma das criadoras do Ins-
tagram literário Livro à Toa, a 
estudante de Letras da UFPB, 
Aline Gouveia, explicou que o 
objetivo da iniciativa é a divul-
gação on-line dos escritores. 
“Como a literatura paraibana, 
de certa forma, não tem a visi-
bilidade, em comparação com 
a de outros estados, como o 
Ceará, eu e Dárcya Jeanne pen-
samos em criar esse canal vir-

tual para que os autores parai-
banos contemporâneos sejam 
conhecidos no Brasil e até pelo 
mundo”, explicou.

No intuito de permitir 
essa interatividade, Aline Gou-
veia informou que o projeto 
‘Paraibanidades’ terá algu-
mas perguntas previamente 
elaboradas para o convidado, 
que ainda poderá responder 
questões de quem estiver par-
ticipando da transmissão. E 
antecipou que o próximo con-
vidado do projeto, que aconte-
cerá sempre na segunda sexta-
feira do mês, será o paraibano 
Ivandro Menezes, que está ra-
dicado na Bahia.

A convidada de estreia 
lançou várias obras, a exemplo 
de Artesã de Ilusórios (EDU-
FPB, 2009), Sinfonia Adul-
terada (Multifoco, 2011), A 
Obscena Necessidade do Verbo 
(Penalux, 2016) e Mostruário 
Persa (Penalux, 2019).

Referindo-se ao curso de 
Escrita Criativa, batizado de 
‘Você conta’, Letícia Palmeira 
informou que vem ministran-
do essa atividade de maneira 

on-line. Interessados podem 
se inscrever enviando e-mail 
para o endereço leticiapal-
meira@gmail.com. “Os alunos 
produzem contos e vamos 
esmiuçando as narrativas. O 
meu objetivo é produzir um li-
vro no formato e-book com os 
contos de cerca de 20 alunos 
para lançar até o final deste 
ano, depois que passar esse 
redemoinho que vem sendo 
causado pela pandemia. O que 
é legal é que, nesse momento, 
vejo que a vivência, o conflito 
e as situações são muito simi-
lares entre esses alunos”.

Literatura

Diante de tantos acontecimentos chocan-
tes que a gente acha que só acontece hoje, um 
amigo me afirma que “estamos num processo 
de degradação moral nunca visto. As pessoas 
cada vez mais se afastam da verdade. Não 
buscam crescer, evoluir, senão cada vez mais 
se adaptar às modas, ao mundo”. Concordei 
com um simples “é” reflexivo. Diametralmen-
te opostos, há aqueles, que desde o início da 
pandemia acreditam que um novo rumo para 
a humanidade está sendo gestado. Cá estou 
mais uma vez: no meio.

Não concordo com a teoria de Hobbes, a 
qual o homem já nasce mau, não sabe viver em 
sociedade e precisa de um Estado autoritário, 
que dite as regras e as normas de convivência. 
Como se o Estado não fosse feito por homens. 
Nesta semana, um conhecido se lançou como 
candidato para as eleições que se aproximam, 
penteou os cabelos, pôs suas roupas de marca 
e tirou fotos com a família, como para um co-
mercial de margarina. O retrato que se repete 
da velha política colonialista, só que colorido e 
divulgado no Instagram. Eles usam Black-tie.

Quando estou peticionando, eu me vejo 
frequentemente indignada com as injustiças 
e desigualdades, apesar do universo burocrá-
tico ter me transformado em uma desiludida. 
Se você tem “amigos” e “influências” a sua jus-
tiça é rapidamente atendida, mesmo que es-
teja contrária a lei e a moral. Inventa-se a lei 
em sentenças. Ainda assim, não acho o homem 
essencialmente mau.

O Direito e a Ciência sempre têm mais de 
um lado. Qual lado é o certo e o verdadeiro, 
talvez nunca saibamos. Mas isso é outro as-
sunto. Sei que li que um PhD e pesquisador 
na área de neurociência constatou que a bon-
dade é uma qualidade inata ao ser humano 
e que precisamos treinar para não esquecer-
mos: “Se interagirmos com um bebê de seis 
meses usando fantoches, sendo que um de-
les se comporta de forma egoísta e o outro 
de forma amável e generosa, 99% dos bebês 
prefere o boneco que coopera.” O nome dele é 
Richard Davidson.

Hobbes ou Davidson? Talvez a resposta 
esteja dentro da gente. Prefiro acreditar que 
mesmo aqueles que são a pura personificação 
do mal possuem algo de bom, talvez tenham 
apenas esquecido como faz. E não, o mundo 
não vai ficar perfeito depois da pandemia, 
mas também não vai piorar ou se degradar 
ainda mais. Ele vai continuar com sua dua-
lidade: bem e mal. Até porque um não existe 
sem o outro. É como a luz e a sombra. E conti-
nuando com esse tom meio “autoajuda” deixo 
as palavras de Einstein, bem pertinente para 
esse tempo:

“O Ser Humano é parte de um todo cha-
mado por nós de ‘universo’, uma parte limi-
tada no tempo e no espaço. Ele experiencia a 
si mesmo, seus pensamentos e sentimentos, 
como alguma coisa separada do resto – uma 
espécie de ilusão de ótica de sua consciência. 
Essa ilusão é uma forma de prisão para nós, 
restringindo-nos a nossos desejos pessoais e 
à afeição por umas poucas pessoas próximas. 
Nossa tarefa deve ser a de nos libertar dessa 
prisão alargando nossos círculos de compai-
xão para envolver todas as criaturas vivas e o 
todo da natureza em sua beleza.”

Bem e mal

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Segundo o filósofo inglês Hobbes (1588-1679), o homem já nasce mau

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Suprimindo parcial-
mente a ausência dos con-
certos por conta da pan-
demia, a Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) está disponibilizando 
para o público, através do 
seu canal no Youtube, várias 
compilações de melhores 
momentos de apresenta-
ções da Orquestra Sinfônica 
Jovem da Paraíba (OSJPB) 
realizadas nas temporadas 
de anos anteriores.

Já foram colocados 
fragmentos de dois concer-
tos: ‘Huapango’ e ‘Concerto 
para Oboé em Dó Maior’, 
ao som do oboé de Danrley 
Natan de Lima.

Em concerto reali-
zado em 20 de junho de 
2019, a peça ‘Huapango’ 
foi executada pela primei-
ra vez em solo paraibano 
sob regência do maestro 
Luis Carlos Durier. A peça 
tem duração de 20 minu-
tos. Trata-se da obra mais 
conhecida do composi-
tor José Pablo Moncayo 

(1912-1958), que foi dire-
tor da Orquestra Sinfônica 
Nacional da Cidade do Mé-
xico e membro do Grupo 
dos Quatro, que se dedi-
cou a escrever música que 
refletia o espírito nacional 
mexicano, recorrendo a 
melodias, ritmos e harmo-
nias típicas da música po-
pular mexicana.  

O outro fragmento é 
de um concerto realiza-
do em 5 de dezembro de 
2019, regido por Durier, 
com a presença do oboís-
ta Danrley Natan de Lima. 
O músico executou a peça 
‘Concerto para Oboé em 
Dó Maior, KV. 314 (Allegro 
sperto, Adagio non tropo, 
Rondó – Allegro)’, de Wol-

fgang Amadeus Mozart 
(1756-1791), um dos mais 
célebres compositores de 
todos os tempos.

“O concerto de Mozart 
é um concerto muito impor-
tante na literatura do oboé, 
por várias razões. Uma de-
las é do ponto de vista téc-
nico e a outra do ponto de 
vista musical, mas o mais 
importante é a beleza que 
esse concerto tem e o quan-
to ele empolga a todas as 
pessoas que ouvem a músi-
ca maravilhosa de Mozart”, 
destacou o maestro.

Música erudita

Recortes de concertos da Orquestra 
Sinfônica Jovem da PB estão on-line

Foto: Thercles Silva/Divulgação

Autora paraibana vai falar sobre a 
literatura durante a pandemia (inclusive a 
literatura feminina), os curso de Escrita 
Criativa e a questão das editoras

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial do 
Livro à Toa no Instagram

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Maestro Luis Carlos Durier rege 
‘Huapango’ e ‘Concerto para 
Oboé em Dó Maior’



Segundo o Ministério da Economia, em junho o Estado registrou 5.923 solicitações do benefício, ante 10.515 no mês de maio

PB registra queda de 43,6% nos 
pedidos de seguro-desemprego

A Paraíba registrou em 
junho 5.923 pedidos de se-
guro-desemprego, segundo 
dados divulgados ontem pelo 
Ministério da Economia. O 
resultado é 43,6% menor 
do que o de maio, quando o 
número de pedidos no Es-
tado chegou a 10.515. Já na 
comparação com junho do 
ano passado (5.185 pedi-
dos), houve um aumento de 
14,2%. No acumulado do 
ano, o número de solicitações 
no Estado já chega a 43.452.

Segundo os dados do 
Ministério, a Paraíba é o 19º 
Estado do país e o sexto do 
Nordeste em pedidos de se-
guro-desemprego no mês de 
junho. Do total de requeri-
mentos, 61,3% foram feitos 
pela web, seja por meio do 
portal gov.br ou por meio da 
Carteira de Trabalho Digital. 
A maior parte dos requeren-
tes é homem (67,84%) e tem 
de 30 a 39 anos (34,5%).

Em todo o país, os pedi-
dos de seguro-desemprego 
chegaram a 653.160 em ju-
nho. O resultado representa 
uma queda de 32% na com-
paração com maio, em que 
foram contabilizados 960.309 
requerimentos, havendo, 
portanto, uma diferença de 
307.149. Na comparação com 
junho de 2019, com 508.886 
pedidos, houve aumento de 
28,4%. Do total de pedidos 
de junho, 443.492 (67,9%) fo-
ram realizados via web.

Os três estados com maior 
número de requerimentos fo-
ram São Paulo, com 199.066 
pedidos; Minas Gerais, com 
70.333, e Rio de Janeiro com 
52.163 requerimentos. Quan-
to ao perfil dos solicitantes, 
39,6% são mulheres e 60,4% 
homens. A faixa etária que con-
centrava a maior proporção de 
requerentes é de 30 anos a 39 
anos de idade, com 32,1% dos 
pedidos. Em termos de escola-
ridade, 59,9% têm ensino mé-
dio completo.

Em relação aos setores 
econômicos, os pedidos es-
tiveram distribuídos entre 
serviços (41,7%), comércio 
(25,4%), indústria (18,7%), 
construção (10,1%) e agro-
pecuária (4,1%).

Resultado acumulado
No acumulado de janei-

ro a junho, foram contabili-
zados 3.950.606 pedidos de 
seguro-desemprego. O nú-
mero representa aumento de 
14,8% em comparação com 
o acumulado no mesmo pe-
ríodo de 2019, de 3.442.780 
pedidos. Do total de reque-
rimentos em 2020, 53,1%, o 
equivalente a 2.096.532, fo-
ram realizados pela internet, 
seja por meio do portal gov.
br ou pela Carteira de Traba-
lho Digital.  (*Com informa-
ções da Agência Brasil).

No mesmo período de 
2019, apenas 1,4% dos pedi-
dos (49.752) foram realiza-
dos via internet.

Atendimento
Segundo o Ministério 

da Economia, as Superin-
tendências Regionais do 
Trabalho do Governo Fede-
ral ampliaram os esforços 
para garantir o atendimen-
to não presencial aos cida-
dãos durante o período da 
pandemia da covid-19. Fo-
ram disponibilizados canais 
adicionais de atendimento 
remoto. Para dúvidas e es-
clarecimentos, o empregado 
pode acionar as superinten-
dências por meio de formu-
lário online.

(*Com informações da 
Agência Brasil).

Renata Ferreira
renatareporter@gmail.com
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Os três estados com 
maior número de 

requerimentos foram SP, 
com 199.066 pedidos; 

MG, com 70.333, 
e RJ com 52.163 

Durante pandemia

Detran-PB retoma os atendimentos
presenciais através de agendamento

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba  
(Detran-PB) retomou na 
última segunda-feira (06), 
o atendimento para os 
serviços de realização dos 
exames de aptidão física e 
mental, de perícia psico-
lógica e de exame médico 
especial as pessoas que 
irão tirar a primeira habi-
litação, também está sendo 
possível agendar a reno-
vação de Carteira Nacio-
nal de Habilitação – CNH, 
mudança de categoria, 
reabilitação de condutores 
e permissionários, ou ava-
liação psicológica para fins 
pedagógicos. É importante 
lembrar que todos estes 
serviços serão realizados 
em clínicas médicas e psi-
cológicas devidamente ca-
dastradas no Detran. 

Com  a medida de rea-
lizar alguns dos serviços 
em clínicas parceiras, o De-

tran busca diminuir o fluxo 
de pessoas na sede do ór-
gão e, assim, evitar a pro-
pagação do coronavírus. 
Essa decisão busca garan-
tir a prestação do serviço 
ao mesmo tempo em que 
se cumprem os protocolos 
de higiene sanitária da Se-
cretaria Estadual de Saúde. 

Os serviços que estão 
sendo disponíveis para o 
atendimento presencial, 
mediante o agendamen-
to no site do Detran são: 
transferência de proprie-
dade;  transferência de 
propriedade de veículos 
de outro Estado; 2ª via do 
Certificado de Registro 
de Veículos (CRV – antigo 
DUT/recibo); Liberação 
de veículos apreendidos; 
solicitação de placas; ins-
talação de placas; primei-
ro emplacamento; baixa e 
implantação de alienação 
fiduciária; renovação de 
licenciamento de veículos 
de carga; vistoria de co-
municação de venda, alte-

ração de características e 
mudança de categoria

Além de Entrega de 
habilitação (CNH);  captu-
ra online; entrega de CNH 
apreendida; renovação de 
CNH com alteração de da-
dos; mudança de categoria; 
adição de categoria; alte-
ração de dados; PID (Per-
missão Internacional para 
Dirigir) e  solicitar certidão 
de prontuário. 

Outros serviços estão 
com o seu atendimento ex-
clusivamente pelo site. Veja 
quais são: impressão da 
guia para pagamento de bo-
leto de licenciamento anual; 
consulta de processo do veí-
culo; ingresso com recurso 
de multa; parcelamento de 
multas e licenciamento em 
atraso, por empresas cre-
denciadas ao Detran-PB; 
agendamento para liberação 
de veículos; agendamento 
para serviços de vistoria; so-
licitação de 2ª via da Cartei-
ra Nacional de Habilitação e 
da CNH definitiva.

Renovação da CNH
Para a renovação da 

CNH os candidatos devem 
primeiro emitir o boleto 
para pagamento, através 
do site do Detran-PB: de-
tran.pb.gov.br. Ao acessar 
o site, o usuário deve cli-
car na opção “habilitação” 
e, em seguida, selecionar 
“Boletos CNH”, seleciona 
a opção de “Renovação 
da CNH”, inserindo o CPF 
e gera o boleto para pa-
gamento. Após realizar o 
pagamento, é importante 
que se espere no mínimo 
20 minutos, o candidato 
deve retornar à página 
do Detran e, na aba “ha-
bilitação” deverá acessar 
o ícone de “Renovação da 
CNH”, após esse proces-
so o usuário será redire-
cionado para a página de 
serviços do órgão. Caso já 
tenha cadastro basta rea-
lizar o login, mas se ainda 
não tiver é necessário que 
realize um na opção “criar 
conta”. 

Vários serviços 
estão disponíveis 
para o atendimento 
presencial mediante 
o agendamento 
no site do Detran

Foto: Marcos Russo

Nilber Lucena
Especial para A União

Em 1972, sintonizei a Rádio Globo para 
ouvir a final da parte brasileira do Festival 
Internacional da Canção. O evento não 
tinha transmissão direta pela TV.
       Quando Raul Seixas (ilustração) 
cantou sua “Let me sing, let me sing”, fiquei 
literalmente “chapado”. Era uma mistura 
de rock’n’roll e baião que nem os tropica-
listas tinham conseguido. Por comparação, 
“Baioque”, de Chico Buarque, dois anos de-
pois, ficou parecendo “jardim de infância”. 
       Faço questão de transcrever um trecho 
da letra de “Let me sing” para, 48 anos 
depois, vocês sentirem o quanto havia de 
sarcasmo, rebeldia e novidade em Raul Sei-
xas (então, ainda não admitido pela parte 
preconceituosa da emepebê).
       Leiam: “Não vim aqui tratar dos seus 
problemas / O seu Messias ainda não che-
gou / Eu vim rever a moça de Ipanema / E 
vim dizer que o sonho terminou (...) / Não 
quero ser o dono da verdade / Pois a ver-
dade não tem dono, não / Se o V de verde 
é o verde da verdade / Dois e dois são 
cinco, né? - mais quatro não”... As referên-
cias a Tom Jobim, John Lennon e Caetano 
Veloso eram suficientemente sutis.
       Por causa de “Let me sing”, a Philips 
gravou o compacto “Ouro de tolo” e, a 

“Muita estrela pra pouca constelação”
partir daí, o Brasil conhece a história do 
que se transformou em “raulseixismo” (a 
ideologia musical cantando a utopia de um 
lugar ideal onde, para algo ser lei, bastaria a 
vontade individual).
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       No próximo 21 de agosto serão com-
pletados 31 anos da morte de Raul Seixas.
       O “maluco beleza” foi preso pela 
ditadura militar nos anos 70 por causa da 
divulgação da Sociedade Alternativa, mas 
a dita “classe” politicamente correta de hoje 
não sabe disso, ou faz que não sabe.
       Os neopuristas da emepebê, tão con-
servadores quanto os que combateram o 
tropicalismo, não gostam de libertários e 
por isso não entendem a enorme impor-
tância de Raul Seixas.
       Eles não compreendem porque qual-
quer cantor de barzinho ou artista de 
sucesso, vez em quando, até hoje, escuta 
um grito vindo da platéia: “Toca Raul” - de 
ponta a ponta do Brasil.
       Aos trancos e barrancos, de óculos 
escuros, Raul Seixas se queixava que havia 
“muita estrela pra pouca constelação”. 
       Não esqueçamos que ele propôs a 
sociedade alternativa.

Só não sou 
da Bahia
       Mesmo situado e 
sitiado em frente ao 
PC, com as mãos no 
teclado, os olhos no 
monitor e o pensamen-
to no mundo, nunca 
larguei a estrada.
      Burocracias e 
tecnocracias não 
me mataram. Não 
sufocaram a ideologia 
multifacetada que uso 
para viver. Pedras não 
estão rolando, ainda, e 
estamos todos desatando 
nossos nós, como canta 
o pop trovador Gustavo 
Magno em “Papo virtual”. 
       Preciso mesmo é de 
largar essa mania de fazer 
palavras cruzadas. Andei 
por livrarias. Continuam 
a editar coisas boas, sim. 
Se vendem bem? “That’s 
is the question”. 
       Gosto muito de pro-
dutos que têm palavras 
em inglês. Xenófobos 
unidos, não precisam 
me apedrejar. Qual é o 
problema ou a solução? 
       Pra mim, ex-quase-a

dolescente, tênis é igual a 
CD, a livro, a ingresso de 
cinema, a remédio, a flores, 
ao pagamento da corrida 
no táxi. É fácil. É isso aí. 

nnnnn

       A vida também é um 
mercado. Importante é que 
não seja prostituição.  Po-
demos trocar idéias como 
objetos. Podemos também 
comprar. 
       Acho que não vou mor-
rer tão cedo. Com fé em 
Deus, não estou velho nem 
novo. Só não sou baiano. 
Nada contra a Bahia.
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Incentivo ao esporte
Governo paraibano publicou decreto regulamentando o ‘Programa Paraíba 
Esporte Total’, que faz parte do ‘Programa de Incentivo ao Esporte Paraibano’, 
destinando verbas a várias modalidades, inclusive o futebol.  Página 16 Fo
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Apenas três vereadores renunciaram ao direito de receber os recursos e outros cinco preferiram não fazer uso do dinheiro

Independentemente de pan-
demia e do fato de as câmaras 
municipais representarem as 
menores despesas bancadas pelo 
erário relativas aos gastos com os 
Três Poderes, a Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) tem regis-
trado uma demanda expressiva 
de recursos direcionados aos 27 
vereadores da Casa. No serviço 
público, as verbas indenizatórias 
consistem em valores pagos aos 
servidores a título de indenização 
em razão do exercício da função 
que exerce; são valores pagos “por 
fora” do salário fixo.

De janeiro a abril deste ano, 
e somente com a chamada verba 
indenizatória aprovada no final 
de 2019, os vereadores da capital 
paraibana já gastaram quase R$ 
400 mil, levando-se em conta que 
cinco deles preferiram não fazer o 
uso desses recursos e outros três 
vereadores renunciaram com-
pletamente ao benefício no valor 
de R$ 7 mil destinado a cada um. 
Somando 27 titulares e mais dois 
suplentes em exercício, a Câmara 
conta hoje com 29 vereadores.

Renunciaram ao direito à ver-
ba indenizatória os vereadores 
Thiago Lucena (PRTB), Leo Bezer-
ra (Cidadania) e Zezinho Botafogo 
(Cidadania). Os cinco vereadores 
que preferiram não fazer uso do 
recurso até agora são: Marcos Vi-
nícius (PL), Bruno Farias (Cidada-
nia), Dinho (Avante), Luís Flávio 
(PSDB) e Durval Ferreira (PL).

Totalizando um valor exa-
to de R$ 361.660,00, utilizaram 
o dinheiro da verba indenizató-
ria os seguintes Eliza Virgínia 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Câmara gasta R$ 361 mil 
das verbas indenizatórias

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

(Progressistas), Sandra Marro-
cos (PT), Humberto Pontes (PV), 
Helena Holanda (Progressistas), 
Mangueira (Progressistas), João 
Almeida (Solidariedade), Sérgio 
da Sac (Solidariedade), Bosqui-
nho (PV), Marcos Henriques (PT), 
Joao dos Santos (PV), Milanez 
Neto (PV), Renato Martins (Avan-
te), Helton Renê (Republicanos), 
Raíssa Lacerda (Avante), João Co-
rujinha (Progressistas), Chico do 
Sindicato (Avante), Damásio Neto 
(Progressistas), Professor Gabriel 
(Avante), Tanilson Soares (PSB), 
Lucas de Brito (PV) e Bispo Zé 
Luiz (Republicanos).

Os dados, com detalhes de 
quem recebeu e de quem abriu 
mão do dinheiro, podem ser ve-
rificados na página do Sagres do 
Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba (TCE-PB) e também na 
Página de Transparência da pró-
pria Câmara de João Pessoa. Vale 

lembrar que a verba indenizató-
ria, mesmo não sendo cumulativa 
(não usou naquele mês, então per-
deu), não elimina e nem abate ne-
nhuma das outras vantagens men-
sais ou permanentes já recebidas 
pelos vereadores.

As outras vantagens são o sa-
lário e o de vereador de João Pes-
soa está hoje em R$ 15 mil; a ver-
ba de gabinete que soma R$ 36 
mil; plano de saúde: um carro lo-
cado com combustível para cada 
parlamentar; telefone celular; e 
Internet. Atualmente, somando 
todos os valores (verba indeni-
zatória, verba de gabinete, subsí-
dios salariais...), cada um dos ve-
readores da CMJP chega a receber 
mensalmente algo em torno dos 
R$ 60 mil.

Votação e aprovação
Os dados já disponibilizados 

na Página de Transparência retra-

tam o uso da verba indenizatória 
somente nos quatro primeiros 
meses de 2020, sendo que alguns 
vereadores usaram tudo o que ti-
nham direito, no caso R$ 28 mil, 
enquanto que outros só fizeram 
uso de uma parte. Entre esses úl-
timos está o presidente da Câmara 
de João Pessoa, o vereador João Co-
rujinha, que, do total de R$ 28 mil, 
só fez uso de R$ 12,2 mil.

A reportagem de A União ten-
tou entrar em contato com o pre-
sidente para ouvi-lo sobre o tema, 
mas, ocupado, ele não atendeu e 
nem retornou as ligações. No final 
do ano passado, quando da vota-
ção acerca da verba indenizatória, 
João Corujinha chegou a afirmar 
para alguns jornalistas que era 
contra a aprovação da verba e que, 
se pudesse, teria evitado a colo-
cação da matéria em pauta. “Mas 
a grande maioria queria aprovar”, 
frisava ele na ocasião.

Os vereadores Zezinho Botafogo, Thiago Lucena e Leo Bezerra foram os únicos que renunciaram ao direito à verba indenizatória aprovada na Câmara de João Pessoa no final do ano passado

QuEm utIlIzou a vERBa

Eliza Virgínia – R$ 28 mil
Sandra Marrocos – R$ 28 mil
Humberto Pontes – R$ 28 mil
Helena Holanda – R$ 28 mil
Marcos Henriques – R$ 28 mil
Mangueira – R$ 28 mil
Chico do Sindicato – R$ 23,2 mil
Joao dos Santos – R$ 21 mil
Professor Gabriel – R$ 20 mil
Sérgio da Sac – R$ 19 mil
Raíssa Lacerda – R$ 16,74 mil
Damásio Neto – R$ 15,8 mil
Milanez Neto – R$ 13,8 mil
Lucas de Brito – R$ 12,5 mil
João Corujinha – R$ 12,2 mil
João Almeida – R$ 11 mil
Bosquinho – R$ 7 mil
Renato Martins – R$ 6,76 mil
Helton Renê – R$ 6,25 mil
Tanilson Soares – R$ 4,8 mil
Bispo Zé Luiz – R$ 3,6 mil

Fotos: Secom-CMJP

A Paraíba foi destaque na 
sessão do Senado, na quarta-feira 
(8), por apresentar uma das me-
lhores taxas de testagem para a 
covid-19 do Nordeste, com base 
na meta recomendada pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS). 
São 4.170 testes para cada 100 
mil habitantes. O Estado também 
ultrapassou a estimativa de nú-
mero de testes necessários con-
forme recomendações da OMS. 
Até o momento, já foram realiza-
dos 167.558 no território parai-
bano. A meta do Governo do Esta-
do é testar 10% da população, o 
que equivale a 413 mil testes.

O senador paraibano Vene-
ziano Vital do Rêgo (PSB) desta-
cou que “entre os nove estados 
do Nordeste, quem mais testou 
a população até o momento foi a 
Paraíba. E entre as 27 unidades 
federadas, somos o sétimo. Isto é 
uma demonstração de compro-
metimento e de esforço do Go-
verno do Estado, da Secretaria 
Estadual da Saúde”. O senador 
destacou também que o Brasil 
ainda testa pouco, mas a Paraíba 
se destaca por estar dentro dos 
padrões recomendados pela OMS.

De acordo com a estimati-
va adotada, foi feita uma relação 
de dois mil testes para cada 100 
mil de habitantes, considerando 
proporcionalmente a questão da 

população que cada local possui. 
Com base nesse cálculo, a Paraíba 
se apresenta em segundo lugar 
na Região Nordeste, ficando atrás 
apenas do Piauí (4.280). Pernam-
buco aparece com a pior taxa da 
região, com índice de 1.437.

Fazendo uma análise do 
cenário nacional, a Paraíba é 
o sétimo Estado com a melhor 
taxa de testagem da população, 
ficando abaixo do Distrito Fe-
deral (10.529), Amapá (5.823), 
Rondônia (5.014), Rio de Janeiro 
(4.604), Piauí (4.280) e Amazo-
nas (4.247). Para a gerente exe-
cutiva de Vigilância em Saúde da 
Secretaria de Estado da Saúde, Ta-
lita Tavares, ações de testagem e 
isolamento são efetivas para con-
trolar uma doença de fácil trans-
missão e com o cenário pandêmi-
co como a covid-19.

“Trabalhamos inicialmente 
com os testes nas referências e 
portas de entrada para os casos 
suspeitos. À medida que amplia-
mos a distribuição junto aos mu-
nicípios, ofertamos também os 
testes na atenção primária e cap-
tamos mais casos leves de síndro-
me gripal. Hoje, a proporção dos 
casos confirmados é de que 95% 
deles são leves. Essa estratégia de 
testagem ampliada foi importante 
para conter os casos do novo co-
ronavírus na Paraíba”, afirma.

testagem para covid na 
PB é destaque no Senado

Eleições municipais

Cidadania garante não ter 
pressa para candidaturas

Sem pressa para definir can-
didaturas nas eleições municipais 
de 2020, o Cidadania pretende ini-
ciar as discussões para escolha dos 
pré-candidatos nos próximos dias. 
A ideia é ouvir os filiados em João 
Pessoa, onde deve ser a prioridade 
da legenda neste momento.

De acordo com o presiden-
te estadual do partido, Ronaldo 
Guerra, a intenção é começar pela 
capital, já que o debate exige mais 
fôlego dos atores envolvidos. “Fo-
mos adiando a discussão por conta 
do foco na covid-19 e a eleição aca-
bou sendo adiada, assim como os 
demais prazos”, explicou.

Guerra disse que já teve ao 
menos duas conversas com o go-
vernador João Azevêdo para tratar 
do assunto e recebeu a liberação 
para começar o debate interno. 
Esta semana, o próprio governa-
dor, que vinha evitando o tema, 
passou a tratar das eleições de 
forma aberta. Azevêdo destacou a 
intenção de lançar quase duas mil 
candidaturas ao cargo de vereador 
ou vereadora no Estado.

Atualmente, o Cidadania pos-
sui 175 comissões provisórias e 
diretórios formados em cidades 

que deverão ter candidaturas a 
prefeito, vice ou vereadores. Nos 
demais municípios, a legenda ain-
da pretende formar as 48 comis-
sões provisórias, mas sem candi-
daturas, já que o prazo de filiações 
expirou e não será prorrogado. O 
partido possui 59 prefeitos exer-
cendo mandatos e a legenda quer 
ampliar este número. Para o Legis-
lativo, serão ao menos 1.956 pré-
candidaturas lançadas.

Sobre a situação específica 
de João Pessoa, onde terá início 
o debate interno, o partido ainda 
pretende definir se terá candidatu-
ra própria ou apoiar alguma outra 
legenda. “É possível indicar uma 
vice. Precisamos ter cautela e dis-
cutir bastante”, ponderou Ronaldo. 
O presidente destacou que  “aguar-
da o sinal verde do governador” 
para estabelecer o dia do encontro, 
mas acredita que ele deverá ocor-
rer no prazo de uma semana.

Após fechar situação na capi-
tal, intuito é seguir para Campina 
Grande e, depois, para os demais 
municípios . “Nas maiores cidades, 
o diretório estadual vai assumir a 
responsabilidade (de indicar no-
mes) com os diretórios municipais. 
No interior deixaremos que os di-
retórios decidam o melhor: lançar 
candidaturas ou fazer alianças”.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

“Estou muito feliz com a es-
colha e agora é trabalhar para 
convencer os partidários para 
a confirmação do meu nome na 
convenção”. A afirmação foi feita 
ontem pelo advogado e procura-
dor do Estado Carlos Monteiro 
que, entre 50 inscritos, foi anun-
ciado como vencedor do concurso 
lançado pelo partido Rede Solida-
riedade para escolha do seu pré-
candidato às eleições de prefeito 
em João Pessoa.

Por telefone, ele disse tam-
bém que outra meta nesses pró-
ximos dias é ajudar o partido nas 
articulações e diálogos com vistas 
a somar partidos para fazer co-
ligações, tudo isso cumprindo o 
que determina a legislação eleito-
ral. “Não posso dizer e nem estou 
mesmo já pedindo votos porque 
ainda não podemos. Logo eu, 
como procurador, não posso de 
forma nenhuma descumprir a lei”, 
afirmou o pré-candidato.

Ele disse que é a primeira 
experiência como candidato, que 
nunca tinha sequer se filiado a al-
gum partido, mas que, desde ado-
lescente como estudante, acompa-
nha os movimentos da política.

Procurador
vence seleção 
para ser o
pré-candidato

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com
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Presidente do STJ concede prisão
domiciliar para Fabrício Queiroz
Militar reformado é apontado como operador de suposto esquema de “rachadinhas” no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro

O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), João 
Otávio de Noronha, decidiu 
colocar o ex-assessor parla-
mentar Fabrício Queiroz, acu-
sado no esquema da rachadi-
nha, em prisão domiciliar. O 
caso tramita sob segredo de 
Justiça.

Preso desde 18 de junho, 
Queiroz é apontado como ope-
rador de um suposto esquema 
de “rachadinhas” - apropria-
ção de salários de funcioná-
rios - no antigo gabinete do 
senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ) na Assembleia 
Legislativa do Rio. O caso foi 
revelado pelo Estadão.

Como o Estadão/Broad-
cast mostrou no mês passado, 
Noronha tem perfil governista: 
em decisões individuais, aten-
deu aos desejos da Presidência 
da República em 87,5% dos 
pedidos que chegaram ao tri-
bunal.

Queiroz foi alvo de prisão 
preventiva há cerca de três 
semanas. Ele é suspeito de 

praticar obstrução da Justiça 
durante o processo das “ra-
chadinhas”. No habeas corpus, 
a defesa pede a conversão da 
prisão preventiva em domi-
ciliar. Os advogados citam o 
estado de saúde de Queiroz e 
o contexto de pandemia, além 
de criticarem fundamentos da 
medida autorizada pela Justiça.

O caso estava prestes a 
ter a primeira denúncia apre-
sentada quando o foro de Flá-
vio foi mudado. O MP entrou 
com recurso no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) para que 
a investigação volte para a 
primeira instância. O pedido 
deve ser analisado em agosto

Nos bastidores, colegas 
de Noronha veem o ministro 
tentando se cacifar para uma 
das duas vagas no STF que 
serão abertas no mandato 
de Bolsonaro. Noronha nega. 
Bolsonaro já disse que “ama” 
o presidente do STJ. “Confesso 
que a primeira vez que o vi foi 
um amor à primeira vista. O 
senhor ajuda a me moldar um 
pouco mais para as questões 
do Judiciário”, afirmou o presi-
dente em abril.

Rafael Moraes Moura
Agência Estado

Queiroz foi alvo de prisão preventiva há cerca de três semanas e é suspeito de praticar obstrução da Justiça durante o processo das “rachadinhas”

Foto: Agência Estado

Jussara Soares e Rena-
ta Cafardo
Agência Estsdo

Na tentativa de agradar 
ideológicos, militares e evan-
gélicos, o presidente Jair Bol-
sonaro tem adiado a sua deci-
são de indicar o novo ministro 
da Educação. O cargo está 
vago há 20 dias - desde que 
Abraham Weintraub deixou o 
governo sob pressão. Enquan-
to isso, candidatos ao posto se 
movimentam nos bastidores 
em busca de apoio político e 
de entidades educacionais.

Auxiliares do Planalto evi-
tam determinar uma data para 
o anúncio do novo titular do 
MEC, mas Bolsonaro, diagnos-
ticado com a covid-19, já fez as 
últimas entrevistas para o car-
go e faz as derradeiras análises 
antes de indicação. Segundo 

assessores próximos, o presi-
dente reconhece que não há 
mais chances para errar.

O mais recente cotado é 
o ex-vice reitor da Universida-
de Mackenzie, Milton Ribeiro. 
Pastor presbiteriano em San-
tos (SP) e doutor em Educação, 
ele conversou por videocon-
ferência com o presidente na 
terça-feira, 7. Momentos antes 
da reunião virtual, Bolsonaro 
afirmou que falaria com “um 
candidato do Estado de São 
Paulo” e que ele “talvez” fosse 
o escolhido.

No ano passado, Ribei-
ro foi indicado por Bolsonaro 
para a Comissão de Ética da 
Presidência. A sugestão para 
que ele seja o escolhido é atri-
buída ao ministro-chefe da 
Secretaria-Geral, Jorge Olivei-
ra, cujo apoio tem sido deter-
minante no Planalto.

Bolsonaro adia anúncio
de novo ministro do MEC

Tramitação na Câmara

Especialistas alertam para risco do
projeto das fake news à democracia
Rafael Moraes Moura
Agência Estado

O polêmico projeto das 
fake news, que está sob aná-
lise na Câmara, pode limitar 
a liberdade de expressão, 
prejudicar o debate demo-
crático e abrir margem para 
excessos que põem em risco 
a privacidade dos usuários, 
alertam especialistas ouvi-
dos pelo Estadão. Entre as 
medidas presentes na pro-
posta, aprovada pelo Sena-
do, estão a exclusão de con-
tas falsas, a moderação do 
conteúdo publicado em pla-
taformas e o armazenamen-
to de registros de mensa-
gens disparadas por celular. 
O presidente Jair Bolsonaro 

já avisou que vai vetar o tex-
to, caso seja aprovado pelos 
deputados.

Por tratar de um tema 
tão complexo e delicado, o 
projeto deveria ser ampla-
mente discutido pelos par-
lamentares e a sociedade 
brasileira, e não aprovado 
a toque de caixa, avalia o 
professor Bruno Bioni, fun-
dador da Data Privacy Bra-
sil de Pesquisa, associação 
voltada para a área de priva-
cidade e proteção de dados. 
Na opinião de Bioni, um dos 
trechos mais problemáticos 
do projeto das fake news é 
o que prevê que serviços de 
mensagem, como o What-
sApp e o Telegram, deverão 
guardar os registros dos en-

vios de mensagens em mas-
sa por três meses.

O texto impõe o arma-
zenamento quando a men-
sagem disparada alcançar ao 
menos mil usuários. “Como 
isso vai ser operacionaliza-
do? Você vai criar por esse 
prazo de três meses um ca-
tálogo muito preciso sobre 
como as pessoas se comu-
nicam, o que é problemático 
para o direito à privacidade 
e proteção de dados pesso-
ais”, disse o professor.

O advogado Pablo Cer-
deira, coordenador do Cen-
tro de Tecnologia para o 
Desenvolvimento da FGV, 
avalia que o veto a contas 
falsas pode trazer consequ-
ências indesejáveis.

De acordo com o pro-
jeto, as redes sociais e os 
serviços de mensagens 
privados deverão vetar o 
funcionamento de “con-
tas inautênticas”, definidas 
pelo próprio texto como 
aquelas que foram criadas 
com o propósito de “assu-
mir ou simular identidade 
de terceiros para enganar o 
público”. “Não sei se a gen-
te precisa tornar mais fácil 
identificar alguém na inter-
net. Suponha um grupo de 
mulheres que se reúnam 
num grupo do WhatsApp 
pra debater assédios que 
sofrem no trabalho. Talvez 
queiram compartilhar ex-
periências sem se expor”, 
disse Cerdeira.

Dez canais do PT no WhatsApp são
bloqueados por disparos em massa

Dez canais administra-
dos pelo Partido dos Traba-
lhadores (PT) no aplicativo 
WhatsApp estão bloqueados 
há duas semanas. Segundo a 
empresa, os bloqueios ocor-
reram após envio de “mensa-
gens em massa ou automati-
zadas”, que violam os termos 
de serviço. 

O partido diz que as con-
tas desativadas são restritas 
a pessoas cadastradas para 
divulgar informações insti-
tucionais, e que não foi in-
formado sobre os motivos do 
bloqueio.

Entre as contas bloque-
adas estão um canal admi-
nistrado pelo gabinete da 
presidente do PT, a deputa-
da Gleisi Hoffmann (PR), e o 
principal grupo de divulga-

ção de notícias do partido no 
aplicativo, o “Zap do PT”. O 
partido estuda tomar medi-
das judiciais cabíveis para re-
verter a decisão e, além disso, 
anunciou a migração do canal 
para o aplicativo Telegram. 
Em nota, o PT disse que não 
divulga desinformação em 
seus canais e nem faz dispa-
ros em massa.

Gleisi gravou um vídeo 
nas redes sociais em que diz 
ter seguido tanto as regras do 
WhatsApp quanto da Câmara 
dos Deputados ao contratar o 
serviço que faz os disparos de 
mensagens em seu grupo. Ela 
diz que o canal servia para di-
vulgar ações de seu mandato 
de deputada e informações 
de interesse do partido.

“Essas pessoas estão ca-
dastradas por livre e espon-
tânea vontade. Os números 
não são aleatórios, são núme-

ros de apoiadores, seguido-
res, meus eleitores”, disse a 
deputada no vídeo. “Para re-
alizar esse trabalho, eu con-
tratei um serviço que segue 
as regras do WhatsApp, exa-
tamente as recomendações, e 
fiz isso através do meu man-
dato, o que é autorizado pela 
Mesa Diretora da Câmara.”

Segundo o partido, uma 
notificação sobre o bloqueio 
foi feita por e-mail e infor-
mou que a desativação ocor-
reu após “reclamações”. No 
vídeo, Gleisi diz que a suspei-
ta é que oponentes políticos 
tenham se infiltrado e feito 
reclamações em massa para 
provocar os bloqueios.

O PT diz que o lança-
mento do canal foi divulgado 
publicamente, inclusive por 
meio de outros canais oficiais 
de WhatsApp. “Só recebe 
mensagens quem se cadas-

trou voluntariamente para 
ter informações oficiais do 
partido e de seus dirigentes”, 
diz o partido. “O bloqueio das 
contas desde 25 de junho foi 
feito sem informar qual seria 
o motivo. Mesmo tendo so-
licitado informações direta-
mente aos administradores 
do aplicativo, não recebemos 
nenhuma resposta. O PT não 
tem nada a esconder e aguar-
da o restabelecimento das 
contas do WhatsApp”.

Em nota, o WhatsApp 
disse que os produtos “não 
foram projetados para enviar 
mensagens em massa ou auto-
matizadas, que violam nossos 
termos de serviço”, e que essas 
atividades são identificadas 
automaticamente. Segundo a 
empresa, mais de 2 milhões 
de contas são banidas por mês 
em todo mundo por desrespei-
tar essas regras.

Rayssa Motta e 
Fausto Macedo
Agência Estado

O ex-governador de São 
Paulo e atual senador José 
Serra (PSDB) foi denuncia-
do na semana passada por 
lavagem de dinheiro trans-
nacional. Ele é acusado pela 
força-tarefa da Lava Jato 
por suposto favorecimento 
de empreiteiras em obras 
viárias enquanto governou 
o Estado. Em troca, teria re-
cebido propinas milionárias 
no exterior.

A investigação criminal 
que levou à denúncia correu 
em sigilo por mais de um 
ano. Foram ouvidos relatos 
de dez executivos da Ode-
brecht, Andrade Gutierrez 
e OAS e obtidos documen-
tos com a colaboração de 
instituições financeiras no 
exterior. Juntando os ele-
mentos, os investigadores 
detalharam um complexo 

esquema supostamente 
operado através de offsho-
res para ocultar a origem do 
dinheiro.

Parte dos fatos torna-
dos públicos na denúncia 
do Ministério Público Fede-
ral estava sob apuração em 
outra frente de investigação 
civil, a cargo da Promotoria 
de Justiça do Patrimônio Pú-
blico e Social do Ministério 
Público de São Paulo, inicia-
da em 2017.

O inquérito civil, que 
ainda corre na esfera es-
tadual, já havia detectado 
indícios de irregularida-
des do Rodoanel Sul e de-
talhado, inclusive, valores 
supostamente pagos pela 
Odebrecht a Serra, ao en-
tão secretário da Casal 
Civil, Aloyzio Nunes, e ao 
ex-presidente do PSDB, 
Sérgio Guerra - que mor-
reu em 2014 após ser diag-
nosticado com um câncer 
no pulmão. 

Serra é investigado
desde 2017 em SP

Tulio Kruse
Agência Estado
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Primeiro jogo da etapa final acontece no próximo domingo pela FluTV e o segundo será dia 15 pela FlaTV

Finais do Carioca só serão
transmitidas pela internet

A Federação de Futebol 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Ferj) anunciou pouco de-
pois do término da final da 
Taça Rio, as datas da decisão 
do Campeonato Carioca. Fla-
mengo e Fluminense vão se 
enfrentar neste domingo e 
na próxima quarta-feira, às 
16 horas e 21h30, respecti-
vamente, e a tendência é que 
os jogos tenham transmissão 
apenas na internet, nos ca-
nais dos clubes no YouTube. 
O Fluminense ganhou a Taça 
Rio ao vencer o Flamengo 
nos penaltis por 3 a 2, depois 
do empate de 1 a 1 no tempo 
normal.

O Estadão apurou que 
a Rede Globo não pretende 

entrar na briga para exibir o 
jogo e que outras emissoras 
não demonstram muita con-
fiança em fazer uma oferta 
para Fluminense e Flamengo 
justamente por temer que 
possam enfrentar algum tipo 
de disputa jurídica em razão 
dos direitos de transmissão. 
A emissora carioca não tem 
acordo com o clube rubro-ne-
gro e isso por si só já faz com 
que ela não pretenda investir 
na tentativa de exibição do 
clássico.

Os dois jogos serão no es-
tádio do Maracanã. A primei-
ra partida acontecerá neste 
domingo e terá transmissão 
da FluTV, já que o Fluminense 
é o mandante. A volta será na 
próxima quarta-feira e a Fla-
TV é quem vai passar. O Fla-

mengo, por ter tido melhor 
campanha somando a Taça 
Guanabara e Taça Rio, teve 
o direito de escolher o man-
do do campo e decidiu ser o 
mandante no segundo duelo.

A final da Taça Rio foi 
cercada de polêmicas e bri-
gas em TJD-RJ e STJD. Chegou 
um momento em que não se 
sabia nem mesmo se haveria 
transmissão. Depois, ficou 
decidido que seria só na Flu-
TV, até que o TJD-RJ decidiu 
que o Flamengo também ti-
nha direito. Mas algumas ho-
ras depois, o STJD mudou a 
decisão e decidiu que apenas 
o Fluminense, como mandan-
te, poderia passar a partida.

Vale lembrar que a polê-
mica sobre direitos de trans-
missão teve início quando 

uma medida provisória as-
sinada pelo presidente da 
República Jair Bolsonaro de-
terminou que os direitos de 
transmissão dos jogos pas-
sassem a ser apenas do man-
dante. Antes, era necessário 
existir o acordo com os dois 
times envolvidos.

Com a decisão, o Fla-
mengo transmitiu o jogo 
contra o Boavista, pela fase 
de classificação da Taça Rio, 
em seu canal no YouTube e 
a Rede Globo decidiu rescin-
dir o contrato de transmis-
são do Campeonato Carioca, 
alegando quebra da cláusu-
la de exclusividade da com-
petição. A partir daí, foram 
dias de muitas disputas nos 
tribunais envolvendo clu-
bes, Globo e a Ferj.

Agência Estado

A briga pelos direitos de transmissão do futebol 
brasileiro é antiga, envolve concentração de poder, mo-
nopólio sobre audiência e muita política. Sempre trans-
correu nos bastidores, até a edição da Medida Provisó-
ria 984/2020, do presidente da República, que serviu 
para jogar um imenso holofote sobre o problema. Bol-
sonaro queria acertar somente a Rede Globo, terminou 
prejudicando a população, os clubes, as competições e 
tudo o mais, porém, fazendo na verdade, sem querer, 
um grande bem a longo prazo, pois finalmente o pro-
blema deixou de fazer parte das discussões apenas em 
poucos espaços na imprensa especializada.

A grande polêmica se deu porque a MP em questão 
cede aos clubes mandantes o direito de transmissão 
das partidas. Assim, embora ainda não tenha sido vo-
tada pelo Congresso Nacional, tem força de lei, e logo 
que entrou em vigor virou do avesso os contratos de 
exclusividade da Globo, seja na TV aberta ou em seus 
canais fechados. Não faz sentido transmitir a partida 
se o clube também o faz, ao mesmo tempo, e de graça. 

Esses contratos, aliás, são tão questionáveis quan-
to nebulosos. Primeiro porque são mais vantajosos 
para clubes com maior torcida. O Flamengo sempre sai 
com a cota maior de todas, seguido por Corinthians, 
São Paulo, Palmeiras. E assim, clubes menores, os do 
Nordeste que flutuam na Série A, por exemplo, acabam 
sendo gravemente prejudicados. 

Não há interesse de nenhuma das partes em tornar 
o Campeonato Brasileiro ou os estaduais mais compe-
titivos. Os grandes querem cotas maiores e pronto. É 
a velha forma de se pensar e fazer política no Brasil, 
pensando no caixa e no imediato. 

Foi dividindo cotas de TV igualmente que a Liga 
Inglesa se tornou a mais competitiva e o melhor pro-
duto a se vender no futebol internacional. Por aqui, se 
o Flamengo nunca quis nem saber de perder sua parte 
na cota, outros clubes grandes que poderiam ser vozes 
ativas na disputa por equalizar as fatias do bolo, termi-
navam pensando que era mais confortável manter as 
coisas do mesmo jeito. 

Além das cotas, existe a influência obscura por 
trás dos direitos de transmissão. Houve um emble-
mático caso da proposta da RedeTV, muito superior à 
da Globo, em que os clubes optaram pela Globo. Anos 
depois, a Turner ofereceu uma proposta 11 vezes su-
perior à da Globo pelos direitos para a TV fechada, e 
muitos clubes preferiram fechar com a Globo. 

Foi medo de retaliação? Falta de espaço no jorna-
lismo esportivo da gigante? Nunca saberemos. 

A questão atual é que o Flamengo, que já detinha 
privilégio sobre as transmissões, cresceu o olho e quis 
mais poder. Costurou junto ao presidente Bolsonaro a 
MP e mostrou o tamanho da audiência do futebol no 
YouTube. Na quarta-feira, em transmissão exibida pelo 
Fluminense, 3,3 milhões de pessoas assistiam à dispu-
ta de pênaltis na final da Taça Rio. 

Outros clubes já haviam tentado transmitir seus 
jogos antes. O Atlético Paranaense é um dos defensores 
mais antigos da pauta pelos direitos aos mandantes. 
Quebrar o monopólio da Rede Globo e democratizar as 
transmissões é um passo necessário, assim como di-
vidir a renda da publicidade em cotas mais justas, de 
forma que os torneios possam ser mais competitivos. 
Isso não vai tornar, por exemplo, o Sport um gigante, 
mas vai diminuir os abismos nas folhas salariais e con-
dições estruturais entre clubes do eixo Sudeste-Sul 
contra os clubes do Nordeste. 

Além da polêmica político-econômica, o que nin-
guém se preocupou na hora de discutir jogar o mode-
lo pra cima feito quem joga confete foi como cidadão 
que não tem acesso à internet assistiria aos jogos. Sim, 
existe uma parcela grande da população brasileira que 
recebe sinal de TV aberta, mas não tem internet. Estes 
entram para mais uma lista dos esquecidos pelas eli-
tes que pensam o futebol, e pelo governo que trabalha 
para as elites.

Transmissão 
é ouro

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo-

Flamengo e Fluminense vão se enfrentar em mais duas partidas para se conhecer o campeão carioca deste ano no Maracanã nos dias 12 e 15 deste mês

Canal estabelece um novo recorde de audiência

A transmissão da final da 
Taça Rio entre Fluminense e 
Flamengo - segundo turno do 
Carioca, na última quarta-feira, 
no Maracanã, estabeleceu um 
novo recorde de audiência para 
um jogo exibido pela internet 
no Brasil. No fim do primeiro 
tempo da decisão, vencida pelo 
time tricolor na disputa de pê-
naltis, o seu canal no YouTube, 
a FluTV, tinha 2,826 milhões de 
acessos simultâneos.

Essa audiência foi aumen-
tando nos momentos mais 
importantes da final: no gol de 
empate do Flamengo, esse nú-
mero chegou a 3,235 milhões. 
Ao fim do tempo regulamentar, 
eram 3,379 milhões.

O recorde havia sido esta-
belecido há uma semana, du-
rante partida entre Flamengo e 
Boavista, que teve 2,2 milhões 
de acessos simultâneos na Fla-
TV. O Flamengo também trans-
mitiu o jogo no seu canal, mas 
sem exibir imagens da partida, 
após um longo imbróglio sobre 

quem poderia mostrar a parti-
da.Isso, inclusive, levou o canal 
do Flamengo a ter mais públi-
co - 1,13 milhão - do que o do 
Fluminense - 624 mil - ao apito 
inicial do árbitro, algo que ra-
pidamente se alterou, em uma 
"transferência" de audiência ao 
canal do time tricolor.

Momentos antes do início 
do jogo, o Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) der-
rubou a liminar do Tribunal de 
Justiça Desportiva do Rio (TJD
-RJ), que no fim da tarde havia 
estabelecido mando de campo 
compart i lhado na decisão. 
Com a decisão do STJD, o time 
tricolor foi o único mandante 
do jogo e, com isso, deteve 
os direitos de transmissão da 
partida.

A decisão foi do presidente 
da corte, Paulo César Salomão 
Filho, que acatou pedido do 
Fluminense "suspendendo os 
efeitos da decisão proferida 
pelo TJD-RJ, mantido, pois, o 
mando de campo, exclusiva-
mente, em favor do Fluminense, 
conforme estabelecido no regu-
lamento da competição". 

Agência Estado
Leandro Silveira AudiênCiAs

 

n Apito inicial: 
624 mil (FluTV) x 1,130 milhão 
(FlaTV)

n Gol do Fluminense: 
2,756 milhões (FluTV) x 297 
mil (FlaTV)

n Fim do 1º tempo: 
2,826 milhões (FluTV) x 295 
mil (FlaTV)

n inicio do segundo tempo: 
1,906 (FluTV) x 432 mil (FlaTV)

n Gol do Flamengo: 
3,235 milhões (FluTV) x 299 
mil (FlaTV)

n Fim do tempo regulamentar: 
3,379 milhões (FluTV) x 238 
mil (FlaTV)

n início da disputa de pênaltis: 
3,175 milhões (FluTV) x 325 
mil (FlaTV)

n Final da disputa de pênaltis: 
2,708 milhões (FluTV) x 262 
mil (FlaTV)



Regulamentação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial e vai beneficiar outros esportes na  Paraíba

Governo define as normas de
Programa para ajudar clubes

Sensibilizado com a di-
fícil situação financeira que 
atravessa os clubes profissio-
nais da Paraíba, por causa da 
pandemia do coronavírus, o 
Governo do Estado publicou 
nesta quinta-feira, 9, no Diário 
Oficial do Estado, um decreto 
que regulamenta o Programa 
Paraíba Esporte Total, que faz 
parte também do Programa 
de Incentivo ao Esporte Parai-
bano. O programa foi lançado 
em janeiro deste ano, e tem 
como objetivo descentralizar 
e substituir os programas es-
portivos que existiam até en-
tão no Estado. 

O programa destina ver-
bas a vários esportes, dentre 
eles, o futebol. É um incentivo 
aos clubes de futebol profis-
sional masculinos da primeira 
divisão do Campeonato Parai-
bano, aos que participam das 
séries do Campeonato Brasi-
leiro, Copa do Brasil e Copa do 
Nordeste.

De acordo com o decreto 
publicado no DOE, a partir de 
agora, a Secretaria da Juven-
tude, Esporte e Lazer da Para-
íba - Sejel publicará uma por-
taria, designando servidores 
pertencentes ao seu quadro 
funcional, para se encarregar  
dos procedimentos adminis-
trativos, de implementação, 
gerenciamento e controle da 
aplicação dos recursos vincu-
lados ao programa. Ele subs-
titui o Gol de placa, que tinha 
o mesmo objetivo, mas foram 
detectadas irregularidades no 
ano passado, e portanto, foi 
suspenso para averiguação e 
punição dos responsáveis.

Ainda não há uma data 
para a conclusão da burocracia 
e a consequente liberação dos 
recursos para o clubes, mas 
com a regulamentação, atra-
vés de decreto, foi dado um 

passo grande para a alocação 
dos recursos, que certamente 
aliviará a crise financeira por-
que passam os clubes da pri-
meira divisão no Estado.

“O Governo do Estado 
está retomando suas obras, e 
também assinando este de-
creto de extrema importân-
cia para o esporte paraibano, 
e sobretudo para os clubes, 
que poderão se inscrever e 
ter acesso a essa verba, que 
chegará em um momento de 
muita dificuldade dessas ins-
tituições”, afirmou o secretário 
adjunto da Sejel, José Marco.

Cotas
Em valores aproximados, 

o programa vai destinar R$ 
923 mil ao Botafogo, por ter 
sido o campeão do Estado no 
ano passado e representar a 
Paraíba na Copa do Brasil e do 
Nordeste, além do Campeona-
to Brasileiro da Série C. Em se-
gundo lugar está o Campinen-
se, que deverá receber R$ 467 
mil, por ter sido vice-campeão 
no ano passado, ter participa-
do da Copa do Brasil e repre-
senta o Estado na Série D do 
Brasileiro. Na terceira posição 
vem o Treze, terceiro colocado 
no ranking, e que representa o 
Estado no Brasileiro da Série 
C. O Atlético de Cajazeiras vem 
em seguida, com a quantia de 
R$ 238 mil, por representar a 
Paraíba na Série D. Os demais 
clubes, R$ 167 mil.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Iago Sarinho
 iagosarinho@gmail.comCeaf vê os árbitros prontos para o Estadual

Foto: Instagram/FPF

Arthur Alves, presidente da Comissão Estadual de Arbitragem da Paraíba, diz que os árbitros já estão aptos

O futebol paraibano vai 
retornar já no próximo dia 
17 quando se enfrentarão, 
em João Pessoa, Botafogo e 
Campinense. Diante desse 
cenário, além de jogadores 
e comissões técnicas, quem 
também retomou os treinos 
físicos em ambientes aber-
tos foram os árbitros que 
integram o quadro da Fede-
ração Paraibana de Futebol 
(FPF) e que irão comandar 
as partidas nessa retomada 
do esporte na Paraíba.

Com os jogos oficial-
mente paralisados desde o 
dia 18 de março, a  FPF vai 
retomar o estadual a partir 
do dia 17 e finalizar ainda 
em agosto a competição. 
Com poucas datas disponí-
veis, já que a CBF marcou 
o começo da Série C para o 
dia 8 de agosto e o reinicio 
da Copa do Nordeste para 
o dia 21, a tendência é que 
haja uma grande demanda 
de partidas em um curto 
espaço de tempo, fator que 
exigirá bastante do condi-

cionamento de atletas, mas 
também dos árbitros.

No entanto, para o pre-
sidente da Comissão Esta-
dual de Arbitragem da Paraí-
ba (CEAF-PB), Arthur Alves, 
o condicionamento físico 
não deverá ser um problema 
para os árbitros do Estado. 
Ele admite que, assim como 
os jogadores deverão ter 
dificuldades em relação ao 
ritmo das partidas, os árbi-
tros também, mas nada que 
possa ser considerado preo-
cupante. Segundo o presi-
dente da CEAF-PB, órgão 
vinculado à FPF, ao longo da 
paralisação foi mantida uma 
rotina de exercícios com os 
profissionais do quadro es-
tadual e a expectativa é que 
eles voltem em bom nível 
técnico e físico.

“Nós mantivemos ao 
longo desse período, tendo 
começado já a partir do dia 
16 de março, um cronogra-
ma de atividades com os 
componentes do nosso qua-
dro de arbitragem. Esse tra-
balho foi comandado pelo 
instrutor físico da CEAF, Al-
lan Melo. Ao longo da pan-

demia, os nossos profissio-
nais realizaram um trabalho 
físico específico e adaptado 
à essa nova realidade, sem-
pre com o acompanhamen-
to do Allan que forneceu 
para nós todos os relatórios 
sobre a condição dos árbi-
tros”, explicou.

Outro ponto destacado 
pelo mandatário da arbitra-
gem no Estado foi que no 
período de paralisação hou-
ve o aprimoramento técnico 
e teórico dos árbitros. Se-
gundo Arthur, uma progra-
mação de aulas, palestras, 
debates e discussões foi 
mantida pelos meios vir-
tuais nesse período. 

Nesse espaço de pouco 
mais de três meses, orien-
tações sobre súmulas e re-
latórios de jogos, o proces-
so evolutivo da carreira do 
árbitro e a arbitragem na 
visão da imprensa – tema 
que contou com o comen-
tarista de arbitragem e 
ex-árbitro, Paulo César de 
Oliveira, como palestrante 
– foram alguns dos cursos 
ministrados para o quadro 
da CEAF-PB.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Clubes agradecem apoio ao futebol profissional

A notícia da regulamentação 
do programa Paraíba Esporte Total 
foi comemorada pelos dirigentes 
dos clubes paraibanos da primeira 
divisão. As equipes se preparam no 
momento para concluir o campeo-
nato estadual. Mesmo aqueles em 
melhor situação econômica fizeram 
questão de enfatizar a importância 
dessa  verba.

“Recebemos de muito bom gra-
do esta notícia, porque é importante, 
não só para o Botafogo, mas tam-
bém para os outros clubes e para o 
futebol paraibano. A gente sabe que 
tem muitas famílias envolvidas com o 
futebol. Nós, graças a Deus, estamos 
com os nossos compromissos em dia, 
porém já estamos no nosso limite. Eu 

agradeço ao Governo do Estado e 
vamos ver agora os processos buro-
cráticos para agilizar e receber esta 
verba, o mais rápido possível”, disse 
o presidente do Belo, Sérgio Meira.

“Estamos recebendo essa notícia 
muito feliz, porque é uma lei que 
está sendo regulamentada. Nós não 
tínhamos ainda recebido a cota de 
2019 e junto com essa, já são duas 
cotas atrasadas. Eu vejo essa regu-
lamentação tornando mais próximo 
o recebimento dessa verba. É im-
portante manter essa lei, porque ela 
é muito social, porque ajuda muita 
gente que vive diretamente do fute-
bol”, disse Paulo Gervany, presidente 
do Campinense.

“Acho que chegou em uma boa 
hora esse decreto do Governo. É uma 
parceria importante com o futebol 
profissional e outros esportes tam-

bém, porque essa lei também bene-
ficia outras modalidades. O futebol 
paraibano sentiu muito a ausência 
do gol de placa em 2019. Só basta 
ver a campanha dos clubes como foi 
muito pior no ano passado”, disse o 
presidente do Sousa, Aldeone Abran-
tes. “A gente tem que agradecer a 
presidente da FPF, Michelle Ramalho, 
que se empenhou em solicitar ao 
Governo do Estado essa viabilização 
da verba, e ao Governador João 
Azevêdo,  que está vendo que os 
clubes necessitam desta quantia. São 
valores que já houve a contrapartida 
dos clubes, com mídia e tudo. Peço 
encarecidamente aos órgão do Es-
tado que providencie o pagamento, 
não só deste ano, mas também do 
valor referente ao ano passado,” 
afirmou Cleodon Bezerra, presidente 
do Nacional de Patos.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

As cotas maiores do 
Programa Paraíba 
Esporte Total vão 

beneficiar os clubes 
da primeira divisão do 
Campeonato Paraibano 

de 2020

O Botafogo, a exemplo dos demais 
integrantes do Campeonato, será 
beneficiado com os recursos do 
Programa de Incentivo ao Esporte



A produção de cereais, le-
guminosas e oleaginosas para 
2020 foi estimada agora em 
junho em 247,4 milhões de 
toneladas. Com isso, se man-
teve em patamar recorde com 
2,5% acima da safra de 2019, o 
que representa mais 6 milhões 
de toneladas. 

O resultado é também 
0,6% maior que a estimativa 
de maio em mais 1,5 milhão 
de toneladas. Os dados fazem 
parte do Levantamento Siste-
mático da Produção Agrícola, 
referente a junho, divulgado 
ontem pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), no Rio de Janeiro.

A área a ser colhida é 
2,2% acima da registrada em 
2019, que, com o acréscimo de 
1,4 milhão de hectares, atingi-
rá 64,6 milhões de hectares. Os 
três principais produtos deste 
grupo são o arroz, milho e a 
soja. Somados, representaram 
92,3% da estimativa da produ-
ção e responderam por 87,2% 
da área a ser colhida. 

Conforme o levantamento, 
em relação a 2019, houve alta 
de 1,7% na área do milho, com 
os aumentos de 4,7% no milho 
de primeira safra e de 0,6% 
no milho de segunda safra; de 
2,9% na área da soja e quedas 
de 2,0% na área do arroz e de 
0,1% na do algodão herbáceo.

Alta em relação a 2019
Na comparação com o 

ano passado, há previsão de 
mais 119,9 milhões de tone-
ladas na soja, o que significa 

elevação de 5,6%. No arroz, 
com o crescimento de 5,3%, 
são mais 10,8 milhões de to-
neladas, e de 0,4% para o al-
godão herbáceo com mais 6,9 
milhões de toneladas. 

O IBGE informou tam-
bém que, com uma produção 
de 97,5 milhões de toneladas, 
sendo 26,7 milhões de tonela-
das de milho na primeira safra 
e 70,8 milhões de toneladas 
de milho na segunda, espera-
se recuo de 3% para o milho, 
após crescimento de 2,8% na 
primeira safra e decréscimo 
de 5,1% na segunda.

A região Centro-Oeste 
responde por 115,8 milhões 
de toneladas na distribuição 
da produção de cereais, le-
guminosas e oleaginosas. As 
demais regiões: Sul (73,6 mi-
lhões de toneladas), Sudeste 
(25,6 milhões) Nordeste (21,9 
milhões) e o Norte (10,5 mi-
lhões). 

A pesquisa indica, ain-
da, que há aumento em qua-
se todas as regiões: Nordes-
te (14,3%), Sudeste (7,8%), 
Norte (7,0%) e Centro-Oeste 
(3,8%). O único que apresen-
tou declínio foi o Sul do país 
(4,7%).

Estados
Na distribuição da produ-

ção pelos estados, Mato Gros-
so lidera como maior produtor 
nacional de grãos, com uma 
participação de 28,4%, segui-
do pelo Paraná (16,4%), Rio 
Grande do Sul (10,7%), Goiás 
(10,1%), Mato Grosso do Sul 
(7,9%) e Minas Gerais (6,1%), 
que, somados, representam 
79,6% do total nacional. 
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COOPSOLAR - COOPERATIVA DE ENERGIA SOLAR
Av. Esperança, 117, 1º Andar, Sala 101, Manaíra, João Pessoa-PB

CNPJ nº 32.337.440/0001-25      NIRE 25400010209
EDITAL CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - 

MODALIDADE VIRTUAL
O presidente do Conselho de Administração da COOPSOLAR - COOPERATIVA DE ENERGIA 

SOLAR, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu artigo 34, parágrafo 
segundo, CONVOCA os seus cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se, por meio de ambiente digital, conforme 
indicações abaixo, no dia 24 de Julho de 2020, na Av. Esperança, nº 117, Sala 101, Manaíra, João 
Pessoa-PB, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação: às 14 horas, em 
primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 15 horas, em segunda 
convocação com a presença de metade mais um dos cooperados e às 16 horas, em terceira e 
última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre 
os seguintes assuntos que compõe a ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:
1. Prestação de Contas do Exercício 2019;
2. Definição dos resultados apurados do exercício de 2019; 
3. Eleição e posse do conselho fiscal; 
4. Outros assuntos de interesse gerais. 
Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:
1. Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa.
INFORMAÇÕES QUANTO AO ACESSO DO AMBIENTE DIGITAL DA ASSEMBLEIA:
• Para participar da assembleia os cooperados deverão enviar um email de solicitação de partici-

pação para o endereço eduardobraz@coopsolar.com.br, onde será retornado com o link da reunião. 
 João Pessoa, 09 de julho de 2020.

Eduardo José de Araújo Braz
Presidente Conselho de Administração

 
RENATO ALEX FONSECA TEIXEIRA - CNPJ 22.083.552/0001-43, torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação, para venda de 
artigos usados como cadeiras de plástico, panelas de alumínio, garrafas de vidro e garrafas pet 
Área: 294m², situado na Rua Germiniano Leite Sobrinho, nº 66, Bairro José Américo de Almeida, 
Município João Pessoa/PB, CEP: 58.073-283.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, REN. DA L.O Nº1719/2018 PROC. 2018-2459=SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO=AC: 12.000M²=NE: 04=L/AT: MONTEIRO-PB. Processo: 2020-003951/TEC/LO-0795

NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ 13.440.646/0001-31, situado 
à Av. General Bento da Gama, 126 SL. 01 – Torre, torna público que recebeuda SEMAM – Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente aLICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 152/2020, com vencimento em 
02/07/2021, para comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar, situado à Av. General 
Bento da Gama, 126 SL. 01 – Torre.

FELINTO E HOLANDA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:28.076.162/0001-22, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicença-
de Instalação paraResidencialMultifamiliar, situadono Loteamento Intermares, Quadra “64”, Lote 
“09”- Intermares– Cabedelo/PB.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N 106/2020 – UASG 925302

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 23/07/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, des-
tinado à Casa Civil do Governador - CCG, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00734-3
                                                                                                          João Pessoa, 09 de julho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
Registro CGE Nº 20-00150-5
ERRATA 
Na publicação no dia 08/07/2020, da habilitação referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

(Obras de Pavimentação Asfáltica da Travessia Urbana de Alagoa Grande nos segmentos corres-
pondentes as Rodovias PB-079/075) : onde se lê “Habilitadas as Empresas: POTIGUAR CONS-
TRUTORA LTDA, TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CLTP 
CONSTRUTORA EIRELI EPP, CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA e CONSTRUTORA 
ROCHA CAVALCANTE LTDA”, leia-se: “Habilitadas as Empresas: POTIGUAR CONSTRUTORA 
LTDA, TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CLTP CONSTRU-
TORA EIRELI EPP, CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA e AQ CONSTRUTORA EIRELI”,

João Pessoa, 09 de julho de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Safra de junho deve chegar a 
247,4 milhões de toneladas
Dados divulgados ontem pelo IBGE apontam que área a ser colhida no Brasil cresceu com relação a junho de 2019

A colheita de soja deve crescer mais de 5% em junho com relação ao mesmo período do ano passado, sendo quase 120 milhões de toneladas a mais

Foto: Jonas Oliveira/Fotos Públicas

Alvo de críticas ge-
neralizadas por causa do 
avanço recorde do desma-
tamento na Amazônia, o 
governo tem deixado de 
usar recursos milionários 
já doados por outros países 
justamente para combater 
os crimes na floresta. Mais 
de R$ 33 milhões já repas-
sados ao Brasil por meio do 
Fundo Amazônia, programa 
financiado com dinheiro da 
Noruega e Alemanha, es-
tão disponíveis para duas 
ações, uma de combate a 
incêndios pelo Ibama e ou-
tra para que o Ministério da 
Justiça amplie o trabalho de 

fiscalização na floresta pela 
Força Nacional.

Esses recursos, porém, 
estão engavetados no BN-
DES. O Ibama não acessa 
o dinheiro há mais de dois 
anos. No caso da Força Na-
cional, o único saque ocor-
reu três anos e meio atrás.

No governo Michel Te-
mer, uma parcela ínfima dos 
recursos chegou a ser usada, 
mas passou a enfrentar len-
tidão. Com o presidente Jair 
Bolsonaro, que o sucedeu, 
parou de vez. Maior pro-
grama de financiamento do 
país voltado a ações contra 
o desmatamento, o Fundo 
Amazônia travou um ano 
atrás, quando o ministro do 
Meio Ambiente e Bolsonaro 

passaram a disparar críticas 
e dúvidas sobre a iniciati-
va, sob acusações de que 
seus mais de 100 projetos 
ambientais, estimados em 
R$ 1,860 bilhão, serviriam 
para financiar organizações 
socioambientais, em vez de 
protegerem a floresta. O caso 
redundou no fim do Comitê 
Técnico do Fundo Amazônia, 
que analisava os programas 
a serem financiados, em tro-
cas de comandos no BNDES 
e em uma crise diplomática 
com os países europeus, im-
possibilitando a possibilida-
de de renovação do fundo, o 
que já estava em discussão.

Como os dados mos-
tram, porém, o próprio 
governo teve ações inter-

rompidas, e organizações 
socioambientais. O Ministé-
rio da Justiça havia firmado, 
em 2015, um acordo para 
receber mais de R$ 30,6 
milhões do Fundo Amazô-
nia, para estruturar a Com-
panhia de Operações Am-
bientais da Força Nacional, 
que atuaria diretamente no 
apoio a ações na floresta. O 
dinheiro foi integralmente 
repassado pelos países doa-
dores ao BNDES, que atua 
apenas como um operador 
do recurso, mas apenas R$ 
855 mil foi efetivamente 
usado. O Fundo Amazônia 
informa que o recurso de 
quase R$ 30 milhões segue 
disponível, mas nada ocor-
reu desde então.

Governo trava repasse de R$ 33 mi 
doados por meio do Fundo Amazônia

Organização criminosa

TRF-3 decreta prisão 
de juiz e secretário

Os desembargado-
res do Órgão Especial do 
Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região, em São 
Paulo, determinaram on-
tem a prisão preventiva 
de Leonardo Safi de Melo 
e de Divannir Ribeiro Ba-
rile, respectivamente o 
juiz titular e o diretor da 
Secretaria da 21ª Vara Cí-
vel Federal de São Paulo. 
Os dois foram presos no 
último dia 30, no âmbito 
da Operação Westmins-
ter, que investiga suposto 
esquema de cobrança de 
comissão sobre valor de 
precatórios milionários.

A ofensiva da PF foi 
autorizada pela desem-
bargadora Terezinha Ca-
zerta, relatora do caso no 
TRF-3. Na ocasião, além 
das prisões temporárias 
de Safi e Divannir, a cor-
poração cumpriu mais 
quatro ordens de prisão e 
20 mandados de busca e 
apreensão em São Paulo, 
Mairiporã (SP) e Brasília. 
A Polícia Federal também 
indicou que o TRF-3 de-

terminou o sequestro de 
bens dos investigados.

A investigação que 
apura crimes de organi-
zação criminosa, lavagem 
de dinheiro, corrupção 
passiva e ativa, concus-
são e peculato teve início 
em março, com base em 
denúncia apresentada à 
Polícia Federal. O docu-
mento apontou que o gru-
po investigado escolhia 
processos milionários, se 
aproximava de uma das 
partes da ação e pedia 
uma ‘comissão’ de 1% 
para expedir requisições 
de pagamento (precató-
rios). A organização con-
taria com a participação 
de Safi, Divannir e dos ad-
vogados Tadeu Rodrigues 
Jordan e Sérgio Santos.

Em uma das ações 
judiciais investigadas, 
sobre um processo de de-
sapropriação de imóveis 
rurais pelo Instituto Na-
cional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) 
que se arrasta há déca-
das, a 11.7 criminosa te-
ria solicitado vantagens 
indevidas para expedir 
um precatório no valor 
de R$ 700 milhões.

Cristina Índio do Brasil
Agência Brasil

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

André Borges
Agência Estado

Pepita Ortega 
e Fausto Macedo
Agência Estado
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Material de Construção em Geral, para atender as demandas das Secretarias deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO DUARTE DOS 
SANTOS - ME - R$ 486.539,10.

Arara - PB, 06 de Julho de 2020
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento e instalação de forro PVC, desti-
nados à Secretaria de Educação - Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00071/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00246/2020 - 09.07.20 - 

SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP - EPP - R$ 31.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos de Estradas Vicinais em Trechos do Distrito 

de Cepilho (Repasse nº 1.033.554-93/2016 do Ministério da Agricultura) - Areia/Pb. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: HARG EMPREENDIMENTOS, 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES - Valor: R$ 115.104,67. Dos atos decorrentes do proce-
dimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 09 de julho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de treliça 6 mm para conclusão de laje destinado a Secretaria de Saúde 
do município de Areia-Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00072/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00245/2020 - 09.07.20 

- SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP - EPP - R$ 2.490,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Cestas Básicas para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social que serão entregues conforme critérios estabelecidos nas nor-
mativas vigentes, especialmente no período de pandemia do COVID-19, Secretaria de Assistência 
Social, Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 10 de Julho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 10:30 horas do dia 23 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de laboratório para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde de Areia-Pb. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: 
comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 10 de Julho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 AVISO DE SUPRESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2020

A Pregoeira Oficial comunica que o Item 6.0 – Informações complementares, do Anexo I, fica 
suprimido o texto que trata da participação apenas de fabricantes e concessionárias, em nome da 
ampla concorrência do Edital do Pregão Presencial nº 10003/2020, mantidas as demais exigências. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(83) 3273-2267. E-mail: saude_alg@hotmail.com. 

Alagoa Grande - PB, 2809 de Junho de 2020.
FLÁVIA MEIRELLE ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público o resultado da licitação 

modalidade Tomada de Preços n.º 003/2020, cujo objeto é a execução de obras de pavimentação 
asfáltica em diversas ruas da cidade de Alagoa Grande.

EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, CNPJ nº 
05.052.764/0001-44.

VALOR TOTAL: R$ 1.252.155,42 (Hum milhão duzentos e cinquenta e dois mil cento e cinquenta 
e cinco reais e quarenta e dois centavos).

 Alagoa Grande, 9 de julho de 2020.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 02.2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que fará realizar no dia 30.07.2020, às 08h30min, no Auditório Central da Prefeitura 
Municipal, Rua Dr. João Pequeno, 39, Centro – Alagoinha/PB, Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS, de n.º 02.2020, Regime de execução por preço global, destinada a contratação de 
empresa do ramo pertinente, para conclusão da Construção de Portal e Calçadão, de acordo Contrato 
de Repasse com a UNIÃO FEDERAL, através do MTUR, representado pela CEF/PREFEITURA 
MUNICIPAL, de nº 0387190-77 / 2012. Valor estimado do Objeto: R$ 125.308,45 - (Cento e vinte 
e cinco mil trezentos e oito reais e quarenta e cinco centavos. Demais esclarecimentos e Cópia do 
Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário 
compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Alagoinha/PB, 08 de julho de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20.2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 23.07.2020, licitação modali-
dade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para locação de 01 (um) veículo 
sem condutor, movido a diesel, tipo caminhonete, cabine dupla, tração 4x4, para servir em tempo 
integral, quilometragem livre à Secretaria Municipal de Educação até dezembro de 2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal 
nº 36/2010 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos 
dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 09 de julho de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de materiais, 

equipamentos, computadores e suprimentos de informática para atender demanda das diversas 
secretarias e fundos municipais, conforme especificações e condições constantes no anexo I deste 
edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2020. DOTAÇÃO: De acordo com QDD 
e LOA do exercício financeiro 2020. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00049/2020 - 03.07.20 - S D DE A 
FERREIRA & CIA LTDA - R$ 83.123,00; CT Nº 00050/2020 - 03.07.20 - CONTEUDO MARKETING 
E TECNOLOGIA EIRELI - R$ 45.597,10.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
DECLARAÇÃO DE ITEM FRACASSADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA REALI-
ZAÇÃO DE DEVERSAS VIAJENS DE INTERESSE DO MUNCÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA; declaro fracassado o item  nº 3 “ Veículo Minivan” do processo em tela motivado pelo 
que preconiza o ART nº 81 da lei 8666/93, item que havia sido homologado à empresa Premium 
Prestadora de Serviços LTDA.

 Assunção - PB, 08 de Julho de 2020
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em recarga de GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) 

e LOCAÇÂO DE CONCENTRADOR DE AR, para atender as necessidades da Rede Municipal de 
Saúde Pública da Prefeitura Municipal de Assunção. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2020. DOTAÇÃO: De acordo com QDD e LOA do exercício financeiro 2020. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: 
CT Nº 00037/2020 - 10.06.20 - ALEXANDRO SANTOS DA SILVA (SOS OXIGÊNIO) - R$ 31.749,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE ADIAMENTO 

LEILÃO Nº. 001/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB,  torna público, para conhecimento dos interessados, 

que foi ADIADO “SINE DIE” o Leilão nº. 001/2020, destinado à ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS. 
O adiamento ocorre em virtude de interesse público. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida com 
www.arremateleiloes.com.br, E-mail: rennan@arremateleiloes.com.br,  cplboqueirao@gmail.com. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391 2318. 

Boqueirão/PB, 09 de Julho de 2020. 
João Paulo Barbosa Leal Segundo

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO - PB
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO para conhecimento dos interessados que, por razões de ordem administrativa e de 
interesse público, FICA CANCELADA a licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 020/2020, 
do tipo “menor preço”, cujo objeto é aquisição de peças para veículos, cuja sessão estava marcada 
para o dia 16/07/2020, as 10h00min. 

Boqueirão - PB, 08 de julho de 2020. 
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

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

 CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de abrigos de 
passageiros do tipo 01 e 02 ônibus. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2019. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 Superintendência de Trânsito 
e transportes públicos 451.1025.2090 - Ações do Sistema de Transporte públicos de passageiros 
4490.51.99 - Obras e Instalações 4490.52.99 - Equipamentos e Material Permanente 1001 Recursos 
Ordinários. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de 
Campina Grande e: CT Nº 00059/2020 - 01.07.20 até 02.07.21 - METAL PLASTIK INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E - R$ 139.250,00.

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP01005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01011/2020

NOS TERMOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DA RESPECTIVA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
QUE INSTRUI O PROCESSO E OBSERVADO O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, REFE-
RENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP01005/2020, QUE OBJETIVA: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AVENTAL MANGAS LONGAS EM TNT 40 GRAMAS, MEDINDO 
1,20 X 1,40. (COMPRA EMERGENCIAL CONFORME - ARTS. 4 E 4-B DA LEI Nº 13.979, DE 6 DE 
FEVEREIRO DE 2020 – DISPENSA – COVID-19).ART. 17 C/C ART. 18 DO DECRETO MUNICIPAL 
Nº 4.463/2020, COM REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 926/2020:RATIFICO O 
CORRESPONDENTE PROCEDIMENTO E ADJUDICO O SEU OBJETO PARA: GUSTAVO B.L. 
DONATO EIRELI.CNPJ 11.700.001/0001-65. VALOR TOTAL: R$ 17.000,00(DEZESSETE MIL 
REAIS). CAMPINA GRANDE – PB. 09 DE JULHO DE 2020. RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE 
JR - COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON DE CAMPINA GRANDE – PB.

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº DP01005/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVONº 01011/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AVENTAL MANGAS LONGAS 

EM TNT 40 GRAMAS, MEDINDO 1,20 X 1,40.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS – PROCON 
CONTRATADA: GUSTAVO B.L. DONATO EIRELI  
CNPJ:11.700.001/0001-65
VALOR TOTAL: R$ 17.000,00(DEZESSETE MIL REAIS)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) DIAS.
INSTITUCIONAL: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS / 

FUNCIONAL: 04 122 2001 2133 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROCON / ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO / RECURSOS PRÓPRIOS: 1001 

FUNDAMENTO LEGAL:COMPRA EMERGENCIAL CONFORME - ARTS. 4 E 4-B DA LEI Nº 
13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 – DISPENSA – COVID-19).ART. 17 C/C ART. 18 DO DECRE-
TO MUNICIPAL Nº 4.463/2020, COM REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 926/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa de serviços de engenharia 
de trafego de sinalização horizontal Acrílica, para atender as necessidades da SEMOB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 10 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Julho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de viagens 
de Carro Pipa, com capacidade mínima de transporte de 8 (oito) m³ de água potável, de segunda a 
sábado, para distribuição de água em locais determinados e indicados da Zona Rural do Município 
de Cacimba de Dentro/PB, no exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 006/2017. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: 
cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 09 de Julho de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Julho de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
NAS RUAS: ANTÔNIO EURIQUES VASCONCELOS, BENJAMIN GOMES MARANHÃO, RUA DA 
GRAMA, SIMPLICIANO HIPÓLITO RIBEIRO e TRAVESSA FRANCISCO XAVIER DE MACEDO 
- TRECHO 01 e 02, localizadas na Zona Urbana do Município de Cacimba de dentro - PB, objeto 
do Contrato nº: 1069347-34 - SICONV nº 896659/2019 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 09 de Julho de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE VALORAO CONTRATO Nº325/2019

Processo Administrativo Nº 140/2019.Tomada de Preços Nº006/2019. Contratante:Prefeitura 
de Coremas/PB. Contratada: Siga Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/00001-40.Objeto: Prestar 
serviços de engenharia na pavimentação Asfáltica em CBUQ, nas Ruas Virgulino da Silva, Capitão 
Antônio Leite e João Fernandes de Lima, Zona Urbana do Município de Coremas.Considerandoa 
solicitação do Sr. José Ferreira de Oliveira, Secretário Municipal de Urbanismo deste Município, 
através de seu memorando datado de 01/07/2020;Considerando os serviços que serão executado 
pela contratante não previsto inicialmente no contrato, no valor   total de R$ 155.581,21 (Cento 
cinquenta e cinco mil, quinhentos oitenta e um reais, vinte e um centavos),desta forma o valor total 
contratado passa a ser de R$ 828.914,63 (Oitocentos vinte e oito mil, novecentos e quatorze reais, 
sessenta e três centavos);Considerando o acréscimo fica a contratada obrigada a: Prestar serviços 
de engenharia na pavimentação Asfáltica em CBUQ, da Rua 4 de abril (Trecho 1), Zona Urbana 
do Município de Coremas. Considerando osacréscimos dos novos serviços serão utilizados para 
pagamento recursos próprios do município (Ordinários).Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes: Francisca das C. A. de 
Oliveira(Prefeita) e o Sr.Fabricio Cavalcanti, CPF Nº 046.167.884-56 (Pela contratada).

Coremas/PB,06de julhode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 121/2020

Processo Administrativo Nº 039/2020. Tomada de Preços Nº 006/2020. Contratante:Prefeitura de 
Coremas/PB. Contratada: Siga Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/00001-40.Objeto:Prestar serviço 
de engenharia na pavimentação (Complemento) da Rua João Fernandes de Lima.Considerando 
a solicitação do Sr. José Ferreira de Oliveira, Secretário Municipal de Urbanismo deste Município, 
através de seu memorando datado de 01/07/2020; Considerando os serviços que serão executado 
pela contratante não previsto inicialmente no contrato, no valor   total de R$ 26.827,39 (Vinte e 
seis mil, oitocentos vinte e sete reais, trinta e nove centavos), desta forma o valor total contratado 
passa a ser de R$ 188.817,85 (Cento oitenta e oito mil, oitocentos e dezessete reais, oitenta e cinco 
centavos); Considerando o acréscimo fica a contratada obrigada a: Prestar serviços de engenharia 
na pavimentação Asfáltica em CBUQ, da Rua 4 de abril (Trecho 2), Zona Urbana do Município de 
Coremas. Considerando os acréscimos dos serviços serão utilizados para pagamento recursos 
próprios do município (Ordinários). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não 
foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e 
o Sr. Fabricio Cavalcanti, CPF Nº 046.167.884-56 (Pela contratada).

Coremas/PB, 06 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDI-
MENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL 
PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Tipo: Menor Preço. 
Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 10/07/2020 no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Abertura das Propostas: 24/07/2020 às 09:01h (horário de Brasília) no site www.portal-
decompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 
12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br, www.www.cuite.pb.gov.br, www.tce.
pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cuité/PB, 09 de julho de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2020

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. 
Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 10/07/2020 no site www.portal-
decompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 27/07/2020 às 09:01h (horário de Brasília) no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br, www.www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cuité/PB, 09 de julho de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:30 horas do dia 27 de Julho de 2020, por 
meio do site http://bnc.org.br/sistema/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Aquisição(ões) de Veículo(s) Zero Quilômetro [veículo a motor de propulsão antes de seu 
registro e licenciamento] do tipo: UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, com capacidade mínima para 10 
pessoas , com disponibilidade de acessibilidade, conforme discriminação pertinente no Instrumento 
Convocatório, destinado ao Fundo Municipal de Saúde CNPJ n 11.814.527/0001-76 deste município, 
em conformidade a PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. 
DA PROPOSTA: 11814.527000/1200-06. 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradeduasestradas.
pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 09 de Julho de 2020
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos injetáveis e não injetáveis (comuns) diversos: padronizados da REMUNE , destinados 
à Atenção Básica [Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde e órgãos vinculados] municipal, 
mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo 
Setor Competente; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - R$ 55.612,00; NNMED - DIS-
TRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 66.461,00; PHARMAPLUS 
LTDA - R$ 13.400,00; TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 10.800,00.

Duas Estradas - PB, 09 de Julho de 2020
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional
   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Medicamentos 

Injetáveis e Não Injetáveis (comuns) Diversos: Padronizados da Remune , Destinados À Atenção 
Básica [farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde e Órgãos Vinculados] Municipal, Mediante 
Requisição Diária E/ou Periódica, Devendo a Entrega Ocorrer Nos Locais Determinados pelo Setor 
Competente. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Distribuidora de Medi-
camentos BackesEireli - CNPJ 25.279.552/0001-01. Nnmed - Distribuicao, Importacao e Exportacao 
de Medicamento - CNPJ 15.218.561/0001-39. PharmaplusLtda - CNPJ 03.817.043/0001-52. Terra 
Sul Comercio de Medicamentos Ltda - CNPJ 32.364.822/0001-48. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP.

Duas Estradas - PB, 09 de Julho de 2020
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, no dia 23 de Julho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de colírios diversos para melhor atender as necessidades da população carente do município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 09 de julho de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 23 de Julho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de caminhão 
munck para serviços de troca de lâmpadas em diversas vias do município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 09 de julho de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 10h00min, do dia 23 de julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Kits de enxoval 
para recém nascidos, para serem entregues às mães, pertencentes às Famílias reconhecidamente 
carentes, residentes no município de Guarabira, junto com a Secretaria da Família, Bem Estar, 
Criança e Adolescente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 09 de julho de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMETNTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 29.07.2020 às 14h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio, André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 04.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para execução de pavimento em paralelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico em 
diversas ruas do município. Recursos Próprios. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais 
esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, 
nos dias úteis, no horário compreendido entre 14h00min e 18h00min.

Guarabira - PB, 09 de julho de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 03.2020
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação asfáltica de várias 

ruas no município de Guarabira, conforme Termo de Referência.
EMPRESAS HABILITADAS:
12.924.624/0001-84 – TCPAV – TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
05.052.764/0001-44 – CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, por atenderem a todos os 

requisitos de habilitação
EMPRESAS INABILITADAS:
73.041.188/0001-90 – COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA – Motivos: Não atendeu 

as exigências do subitem 8.2.5.8 do edital, apresentando incompleto as declarações.
08.580.840/0001-82 – SECULAR COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 

– Motivos: Não apresentou as exigências dos subitens 8.2.4.1 e 8.2.6.3. do edital.
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 20.07.2020, às 14h30min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 08 de julho de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TODAS AS SECRETARIAS, FUNDO DE ASSISTENCIA 
SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARACY-PB; ADJUDICO o seu 
objeto a: IRMAOS MIGUEL LTDA - R$ 565.943,65.

Igaracy - PB, 09 de Julho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TODAS AS SECRETARIAS, FUNDO DE ASSISTENCIA 
SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARACY-PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: IRMAOS MIGUEL LTDA - R$ 565.943,65.

Igaracy - PB, 09 de Julho de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Aquisição de medicamentos 
de uso Controlado destinados a Farmácia Básica, Unidade Mista de Saúde, PSF’s e SAMU(192) 
do Município de Igaracy - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 46.150,00.

Igaracy - PB, 09 de Julho de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos de uso Controlado destinados a Farmácia Básica, Unidade Mista de Saúde, PSF’s e 
SAMU(192) do Município de Igaracy - PB; ADJUDICO o seu objeto a: FARMAGUEDES COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 46.150,00.

Igaracy - PB, 09 de Julho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO EXPRESS Nº 04.034/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/046974.
SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE DECORRENTE DO COVID-19 (Nos Termos do 

Artigo 04 G-Lei 13.979/2020)
REGIME DE CONTRATAÇÃO: MENOR PREÇO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DIFERENCIADO, COM ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, 

COTA RESERVADA E ITENS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA MICRO EMPRESAS E 
EMPRESAS DEPEQUENO PORTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 
HIGIENE E EPI, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA 
COVID-19,  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data da sessão: 16/07/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001; 1410, 1111, 1311, 1312, 1090, 1990, 1630, 1214).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 09 de julho de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE CHAMAMENTO DA REUNIÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145552/SEINFRA

CONCORRÊNCIA Nº 07.003/2020
Objeto: Contratação de Empresa especializada de engenharia para Serviços de Implantação 

de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em diversos Bairros da Cidade de João Pes-
soa/Pb (Bairro do Distrito Industrial: Rua Geraldo Ramos Régis, Rua Manoel Horácio, Rua Alleff 
Soares dos Santos, Rua José Joaquim do Nascimento, Rua Severino Marcolino Evangelista, Rua 
Estudante Reginaldo dos Santos Filho, Rua Manoel Soares, Rua Gilmar Evangelista da Silva, Rua 
Rosa Antônio da Conceição Quirino, Rua Maria Lúcia da Conceição, Rua Almerindo Luís da Silva, 
Rua Walter Belian e Rua Maria De Lourdes Evangelista ) - LOTE 05.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação da Secretaria 
de Infra Estrutura, torna público aos interessados, que a reunião para recebimento dos envelopes 
da Concorrência Pública n.º 07.003/2020 ocorrerá no dia 14/07/2020 as 09:00hs., no mesmo local 
indicado no preâmbulo do edital. MOTIVO: Recomendações constantes no Oficio GS/CGM nº 
283/2020 datado de 07/07/2020.

João Pessoa, 09 de julho de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

CSL/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEINFRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07022/2020 – SEINFRA
PARTES: CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONTRATADA: NV CONSTRUÇÕES EIRELI
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE ACESSIBILIDADE NO MERCADO CENTRAL EM JOÃO 

PESSOA
PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias corridos
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 90 (noventa) dias corridos
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33005/2020.
VALOR: R$ 199.983,65 (cento e noventa e nove mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta 

e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SEINFRA: 
a) 11.107.15.452.5099.1620 – MERCADOS PÚBLICOS 
b) Natureza da despesa: 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
c) Fonte de recurso: 1001 – Recursos ordinários;
d) PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o artigo 37 da Consti-

tuição Federal.
João Pessoa 03 de julho de 2020.

SACHENKA BANDEIRA DA HORA
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE
NV CONSTRUÇÕES EIRELI

DANIEL VILAR ESTRELA MOREIRA
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE ADIAMENTO REUNIÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/004504/SEINFRA

CONCORRÊNCIA Nº 07.002/2020
Objeto: Contratação de Empresa especializada de engenharia para a Execução dos Serviços 

de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em diversos Bairros da Cidade 
de João Pessoa/PB  (Bairro Mumbaba: Rua  Cidade de Santa Inês, Rua Cidade de Marizópolis), 
(Bairro Jardim Cidade Universitária: Rua João Batista Carvalho Moura), (Bairro Mangabeira: Rua 
Filomena Trigueiro da Costa, Rua Cel. Pedro Gonzaga de Lima) - LOTE 03.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação da Secretaria 
de Infra Estrutura, torna público aos interessados, que a reunião para recebimento dos envelopes 
da Concorrência Pública n.º 07.002/2020 que ocorreria no dia 09/072020, às 09:00 horas, ocorrerá 
no dia 15/07/2020 as 09:00hs., no mesmo local indicado no preâmbulo do edital. MOTIVO DO 
ADIAMENTO: Recomendações constantes no Oficio GS/CGM nº 283/2020 datado de 07/07/2020.

João Pessoa, 09 de julho de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

CSL/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE CHAMAMENTO DE REUNIÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/005466/SEINFRA

CONCORRÊNCIA Nº 07.004/2020
Objeto: Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de 

João Pessoa/PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Serraria, Rua Cidade de São Francisco e Rua 
Cidade de Itabaiana), (Bairro Jaguaribe: Rua Doutor Álvaro Lemos), (Bairro Cristo: Rua Horácio 
Trajano) - LOTE 06. 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação da Secretaria 
de Infra Estrutura, torna público aos interessados, que a reunião para recebimento dos envelopes 
da Concorrência Pública n.º 07.004/2020, ocorrerá no dia 16/07/2020 as 09:00hs., no mesmo local 
indicado no preâmbulo do edital. MOTIVO: Recomendações constantes no Oficio GS/CGM nº 
283/2020 datado de 07/07/2020.

João Pessoa, 09 de julho de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

CSL/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09043/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/031804

CHAVE Nº 823808
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 30 IMPRESSORAS 

3D, A SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 13/07/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
22/07/2020, às 10h. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 10 de julho de 2020.

João Pessoa, 09 de julho de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
 CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020
OBJETO: Contratação de empresa para executar obra civil pública de revitalização da praça 

dezesseis de julho no município de Juarez Távora. CONVOCAMOS os interessados para com-
parecer à reunião de abertura da Proposta de Preço do processo acima citado, que ocorrerá no 
dia 13/07/2020 às 09:30hs na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Juarez 
Távora. Maiores informações através do e-mail cpl.juareztavora@gmail.com, ou no endereço rua 
José Mendonça de Araújo, nº 171 – centro Juarez Távora –Pb, CEP: 58.387-000.

Juarez Távora, 09 de julho de 2020.
CARLOS ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO 
DE JUNCO DO SERIDÓ-PB

Data da Abertura: 28/07/2020 às 10h00min (horário local)
Local: Sala da CPL na Prefeitura Municipal de Junco do Seridó-PB 
           Avenida Balduíno Guedes, 770
           Bairro Centro – Junco do Seridó-PB – Cep: 58.640-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Fonte de Recurso: CONTRATO DE REPASSE Nº 1064872-16/2019
                               MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
                               R$ 240.000,00 (CEF/MDR)
Outros esclarecimentos e aquisição do edital poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal 

de Junco do Seridó-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, na Avenida Balduíno 
Guedes, 770, Bairro Centro, na sede do município ou pelo telefone (83) 3464-1069, através do 
endereço eletrônico pmjunco@yahoo.com.br ou do site: www.juncodoserido.pb.gov.br.

Junco do Seridó-PB, 09 de Julho de 2020.
POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB
Data da Abertura: 28/07/2020 às 14h00min (horário local)
Local: Sala da CPL na Prefeitura Municipal de Junco do Seridó-PB 
           Avenida Balduíno Guedes, 770
           Bairro Centro – Junco do Seridó-PB – Cep: 58.640-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Fonte de Recurso: CONTRATO DE REPASSE Nº 1066007-01/2019
                               MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
                               R$ 240.000,00 (CEF/MDR)            
Outros esclarecimentos e aquisição do edital poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal 

de Junco do Seridó-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, na Avenida Balduíno 
Guedes, 770, Bairro Centro, na sede do município ou pelo telefone (83) 3464-1069, através do 
endereço eletrônico pmjunco@yahoo.com.br ou do site: www.juncodoserido.pb.gov.br.

Junco do Seridó-PB, 09 de Julho de 2020.
POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020
O MUNICIPIO DE MARI– PB/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público 

interno, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para todos os interessados 
que está aberto Credenciamento de pessoa jurídica ou física para contratação de MÉDICOS 
ESPECIALISTAS para REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS, visando a prestação de 
serviços junto as unidades de saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento 
aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. O Credenciamento para seleção IMEDIATA acorrerá 
no período de 10/07/2020 a 27/07/2020. Maiores informações e aquisição do edital completo no 
site www.mari.pb.gov.br ou através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com, ou no departamento de 
licitações situada Rua Antonio de Luna Freire- 146 – Centro – Mari-PB.

MARI, 09 de julho de 2020.
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00038/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA 

EIRELI - EPP; CNPJ nº 02.596.872/0001-90.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Tablet para humanizar 

o atendimento dos pacientes durante o enfrentamento da Covid-19 no município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Piancó-PB, 09 dejulho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00038/2020, em favor da empresaCENTERDATA ANALISES DE SISTE-
MAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP; CNPJ nº 02.596.872/0001-90,tendo como 
objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Tablet para humanizar o atendi-
mento dos pacientes durante o enfrentamento da Covid-19 no município de Piancó-PB.Como valor 
global estimado de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), em consequência fica a mesmo 
convocada a assinar o termo contratual, conformeo Art. 4º, estabelece a Lei federal nº 13.979/2020, 
com a redação dada pela Medida Provisória nº 926/2020art. 64, caput, e da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 09 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00038/2020, em favor da empresaCENTERDATA ANALISES DE SISTE-
MAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP; CNPJ nº 02.596.872/0001-90,tendo como 
objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Tablet para humanizar o atendi-
mento dos pacientes durante o enfrentamento da Covid-19 no município de Piancó-PB.Como valor 
global estimado de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), em consequência fica a mesmo 
convocada a assinar o termo contratual, conformeo Art. 4º, estabelece a Lei federal nº 13.979/2020, 
com a redação dada pela Medida Provisória nº 926/2020art. 64, caput, e da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 09 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0044/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó torna público, por intermédio do seu Pregoeiro Oficial, licitação 

na modalidade Pregão Presencial 00044/2020, às 08:30 horas do dia 22 de Julho de 2020, cujo 
objeto: aquisição de combustíveis para fornecimento no município de Piancó-PB. O edital está 
disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 09 de Julho de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços de acordo com o processo Inexigibilidade 

nº 0004/2020. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  ANDRY BRENO DE QUEIROZ GOMES – CNPJ nº 27.825.08/0001-15
OBJETO: Apoio cultural para realização  39º João Pedro Virtual do Município de Pedra Branca – PB
VALOR GLOBAL R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

Pedra Branca-PB, 09 de junho de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura municipal através de seu pregoeiro tornar sem efeito a publicação do da ADJUDICA-
ÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial Nº 00026/2019 publicado no Diário Oficial da Estado, 
página 29 em 08/07/2020.

Pedra Branca - PB, 09 Julho de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro
 

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 00032/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA-EPP
Objeto: aquisição de peças para veículos
Valor global: R$ 324.315,42 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e quinze reais e quarenta 

e dois centavos).
Pedra Branca –PB, 08 de Julho de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00004/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento. 

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa BRENO PRODUÇOES E LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI –ME  – CNPJ nº 27.825.08/0001-15, com o valor global de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), para Contratação de empresa para apoio cultural, para as festividades do tradicional João 
Pedro em LIVE ao vivo transmitida via internet a ser realizada no dia 10 de julho de 2020 com a 
Banda os 03 do nordeste no município de Pedra Branca.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Pedra Branca-PB, 08 de Julho de 2020.

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

 RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da Lei Federal nº 
8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE nº 00004/2020, para a contratação da empresa BRENO PRODU-
ÇOES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –ME  – CNPJ nº 27.825.08/0001-15, para Contratação 
de empresa para apoio cultural, para as festividades do tradicional João Pedro em LIVE ao vivo 
transmitida via internet a ser realizada no dia 10 de julho de 2020 com a Banda os 03 do nordeste 
no município de Pedra Branca, no valor global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme constar 
do respectivo contrato de prestação de serviços.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Pedra Branca-PB, 08 de junho de 2020.

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços de acordo com o processo Inexigibilidade 
nº 0004/2020. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  BRENO PRODUÇOES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –ME  – CNPJ 

nº 27.825.08/0001-15
OBJETO: Contratação de empresa para apoio cultural, para as festividades do tradicional João 

Pedro em LIVE ao vivo transmitida via internet a ser realizada no dia 10 de julho de 2020 com a 
Banda os 03 do nordeste no município de Pedra Branca

VALOR GLOBAL R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
Pedra Branca-PB, 09 de junho de 2020.

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2020
A Comissão de Licitação torna público AVISO DE ERRATA ao edital da Tomada de preços nº 

00010/2020, na pagina 20 “ onde se lê 26 de junho,  leia-se 25 de junho.  
Pedra Branca, 09 de Julho de 2020

SEVERINO LUIZ DE  CALDAS 
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antonio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 27 de 
Julho de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO LOTE 09 DE VIAS PÚBLICAS 
DA CIDADE DE PICUÍ-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 09 de Julho de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 28 de 
Julho de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA EMEF 
TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR (CPAE), CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.
cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 09 de Julho de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 29 de 
Julho de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO ACESSO AO SANTUÁRIO DE NOSSA 
SENHORA APARECIDA, CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.
cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 09 de Julho de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU 
SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em conformidade com 
as Resoluções nº 26/2013, n° 4/2015 e nº 02/2020, e em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 
11.947/2009. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva 
propositura até as 09:00 horas do dia 03 de Agosto de 2020, na sala da referida comissão, sediada 
na Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB. Neste mesmo local, 
data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.
cpl@picui.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 09 de Julho de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 27 de julho de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PAULOS, NO SITIO MALHADA GRANDE E TRAVESSIA 
JOSÉ MAIA, NO BAIRRO DO CASTANHO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 09 de julho de 2020
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

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 09:00 horas do dia 22 de 
Julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. 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; www.tce.pb.gov.br. 

Remigio - PB, 09 de Julho de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:30 horas do dia 23 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de macacão de segurança 
para os profissionais que trabalham no SAMU deste Município, para proteção contra o COVID-19. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 09 de julho de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Material Descartável e artigos semelhantes para atender as demandas 
da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos no orçamento vigente, detalhados no referido processo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00153/2020 - 01.07.20 - JOSIEL VALENTIM DOS 
SANTOS - R$ 124.800,30; CT Nº 00154/2020 - 02.07.20 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL 
DE ESCRITORIO LTDA - R$ 8.321,00.

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa (s) multimarcas para fornecimento de forma parcelada de 

peças para veículos leves, médio e sistema elétrico para manutenção da frota pertencente à Prefei-
tura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça, conforme especificações constantes no edital e 
seus anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2020. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município: 02030.04.122.1003.2005 - 02050.12.361.1006.2071- 02050.12.361.1006.2071 
- 02050.12.361.2002.2015 - 02050.12.361.2002.2016 - 02050.12.361.2002.2017 
- 02070.15.122.1007.2034 - 02080.20.122.1008.2038 - 02090.08.122.1009.2042 
- 02110.10.301.2007.2024 - 02110.10.301.2007.2083 - 02110.10.302.2019.2066 
- 02110.10.302.2019.2067 - 02110.10.304.2007.2032 - 02120.08.243.2017.2043 - 
02120.08.243.2017.2068 - 02130.13.392.2006.2065 - Elemento de Despesa: 33.9030.0000, Fonte 
001-111-113-211-214-220-215-015-211-120-123-125. VIGÊNCIA: 31/12/2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal: CT Nº 00047/2020 - 06.07.20 –Ermano Jose de Araújo ME - R$ 
144.556,41; CT Nº 00048/2020 - 06.07.20 - GRAN PEÇAS COMERCIO E DIST. DE PREÇAS - R$ 
40.576,90; CT Nº 00049/2020 - 06.07.20 - Ideal Pneus Peças e Serviços - R$ 59.688,58; CT Nº 
00050/2020 - 06.07.20 - MMCB Serviço de Oficina Eirelle me - R$ 60.972,90; CT Nº 00051/2020 - 
06.07.20 - O Cearense Distribuidora de Peças LTDA - R$ 31.844,14; CT Nº 00052/2020 - 06.07.20 
- SEMEA Comercio de Pecas e Serviços Para Autos LTDA - R$ 62.159,08.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00016/2020

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 DP00016/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS DE HIGIENE PESSOAL 
PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS SOCIAIS OU ATENDIMENTOS EXCEPCIONAIS À PESSOAS 
EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE EM ATENDIMENTO AO ART. 
12 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 023, DE 04 DE ABRIL DE 2020; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: VALDENICE COSTA GUIMARAES - R$ 16.000,00.

Soledade - PB, 08 de Julho de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS DE HIGIENE PESSOAL PARA 

CONCESSÃO DE AUXÍLIOS SOCIAIS OU ATENDIMENTOS EXCEPCIONAIS À PESSOAS EM 
VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE EM ATENDIMENTO AO ART. 12 
DO DECRETO MUNICIPAL Nº 023, DE 04 DE ABRIL DE 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00016/2020. DOTAÇÃO: 02.009 SECRETARIA DE DESELVIMENTO HUMANO 
08 244 2019 2024 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 1001 Recursos 
Ordinários 3190.00 Aplicações Diretas 000281 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Soledade e: CT Nº 00108/2020 - 08.07.20 - VALDENICE COSTA GUIMARAES - R$ 16.000,00.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Pre-
ços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais de expediente e didáticos 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 09 de Julho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 24 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de medicamentos especiais diversos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; Decreto Municipal 
nº 2.721/19; 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) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 09 de Julho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de pavimenta-
ção em paralelepípedos de três ruas, neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 07 de Julho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de reforma de 
dois centros de referência em educação infantil, neste Município - CREI Adriano Figueiredo da 
Silva e CREI Flavina Malheiros da Silva. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 07 de Julho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09:30 horas do dia 28 de julho de 2020, licitação mo-
dalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo pertinente 
para executar serviços na Implantação de Pavimentação no Município de Serraria – PB, conforme 
Convênio 891526/2019/MDR/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040. Edital: http://www.
serraria.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 08 de julho de 2020
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) DEBULHADOR DE MILHO JM700’PT, PARA ATENDER A 

NECESSIDADE DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME - 20 605 3007 1044 Aquisição de tratos e implemen-
tos agrícolas - 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do 
Tigre e: CT Nº 04101/2020 - 07.07.20 - FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA - R$ 10.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00010/2020

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 DV00010/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE 01(UM) DEBULHADOR DE MILHO JM700’PT, PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA - R$ 10.500,00.

São João do Tigre - PB, 07 de Julho de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 10 de julho de 202020
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Locação de softwares para sistemas: Folha de Pagamento, Licitação Pública, Gestão 

Tributária, Tesouraria e Sistema de Doação de Benefícios Eventuais, que tem como objetivo suprir 
as necessidades das Secretarias que integram esta Entidade Pública. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00025/2017. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00065/2017 - Elmar Proces-
samento de Dados Ltda - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 10.06.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

AVISO DE APRECIAÇÃO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020

Torna público através do(a)GABINETE DO PREFEITO, sediada na RUA DIRSON ANDRADE, 103, 
CENTRO, SERTAOZINHO- PB, que após realizar vista na integra do processo licitatório em curso,  
apreciando  tanto o recurso quanto o relatório  produzido pelo(a)  PREGOEIRA,  auxiliado em ora 
pela Assessoria  Jurídica , passa-se a  julgar:  o(s)RECURSO(S) interposto(s) pela(s) empresa(s): 
GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 12.350.951/0001-70,tem(ns) 
PARECER(ES) INDEFERIDO(S), portanto, a Sessão Pública, referente a (ao) resultado– proveniente 
da Habilitaçãose mantem.Fundamento legal: Lei Federal nº .8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36851073.
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com

SERTAOZINHO - PB, 09 de JULHO de 2020..
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2020, que objetiva: Aquisição par-
celada de materiais de iluminação específico (Luminária Pública); HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
E LUMINARIAS - R$ 16.720,00.

Sertãozinho - PB, 09 de Julho de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Governador Dorgival Terceiro Neto, 363 - Centro - Taperoá - PB, às 14:00 horas do dia 22 de 
Julho de 2020, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ. 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 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3463-2924. E-mail: cpltaperoa@gmail.com. 

Taperoá - PB, 07 de Julho de 2020
DIEGO MENTOR ANDRADE GALVÃO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.097/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020
O município de Vista Serrana através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição Parcelada de caixões e urna funerária com e sem translado destinada á Secretaria 
de Trabalho e Desenvolvimento Social para as pessoas carentes deste município, conforme espe-
cificações constantes no Termo de Referência Anexo I.

 ABERTURA: 13:00hs do dia 30 de julho de 2020
INFORMAÇÕES: na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura 

Municipal de VISTA SERRANA, localizada a Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA 
SERRANA - Estado da Paraíba -, de 07:00 as 12:00, vistaserranacpl@gmail.com - www.tce.gov.pb

Vista Serrana-PB, 09 de julho de 2020.
Tamires Pinheiro Xavier
Pregoeira Oficial/MVS

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.096/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada de material elétrico destinados aas atividades de todas as secretarias do 
município de vista serrana, conforme termo de referência anexo I do edital. 

A reunião será no dia 30 de julho de 2020, ás 08:30hs na sala da CPL, Informação no Sala 
de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de VISTA SERRANA, 
localizada a Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de 
segunda a sexta de 07 as 12;00hs. vistaserranacpl@gmail.com - www.tce.gov.pb

Vista Serrana, PB, 09 de julho de 2020.
Tamires Pinheiro Xavier
Pregoeira Oficial/PMVS

 MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.093/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta lici-

tação para aquisição parcelada de material de construção para todas as secretarias do município, 
conforme termo de referência anexo I do edital.

 A reunião será no dia 23 de julho de 2020, às 08:00hs, Informação na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação no Endereço Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro - E-mail: vistaserranacpl@
gmail.com, www.tce.gov.pb, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs.

Vista Serrana-PB, 09 de julho de 2020.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/MVS

PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESECIAL Nº.014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.066/2020

A Pregoeira oficial do município de vista serrana torna público que o certame acima identificado, 
que estava SUSPENSO, terá sua reabertura para o dia 23 de julho de 2020, às 11h00min.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020, PROCESSO ADM Nº 066/2020,
OBJETO: Contratação dos serviços de forma parcelada de confecção de próteses dentárias 

conforme Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, para atender as atividades da Se-
cretaria de Saúde do município conforme termo de referência em anexo e edital

Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação no Endereço Rua João Francisco 
Filho Nº. 236, Centro - segunda a sexta de 07 as 12;00hs E-mail: vistaserranacpl@gmail.com, 
www.tce.gov.pb

VISTA SERRANA-PB, 09 de julho de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial /MVS

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.095/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta lici-

tação para Aquisição de forma de parcelada de Equipamento informática destinada as atividades 
de todas as Secretarias do município de vista serrana. A reunião será as 11:30hs do dia 23 de julho 
de 2020, Informação no endereço da Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da 
prefeitura Municipal de VISTA SERRANA, localizada a Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro, 
VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs. vistaserranacpl@
gmail.com - www.tce.gov.pb

Vista Serrana-PB, 09 de julho de 2020.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que foram declaradas vencedoras e adjudica-

dos todos os lotes na citada licitação, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no 
fornecimento e instalação de mobílias destinadas a implementação do Projeto Acesso Seguro 
em diversas unidades deste Poder Judiciário, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme 
especificações do anexo I do Edital, às empresas: MILAN MOVEIS IND. E COM. LTDA  no valor 
total de R$ 181.699,00 para o lote 01; METALURGICA GER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE 
METAL LTDA no valor total de R$ 599.000,00 para o lote 02 e FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS 
no valor total de R$ 145.000,00 para o lote 03.

João Pessoa, 09 de julho de 2020. 
NÉLSON DE ESPÍNDOLA VASCONCELOS

Pregoeiro TJ-PB

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 002/2020
Ficam convocados os senhores conselheiros do Conselho de Administração da Empresa 

Paraibana Comunicação S/A – EPC, à comparecerem a Reunião do Conselho de Administração 
nº 002/2020, a se realizar às 09h do dia 13 de julho de 2020), devendo ocorrer de forma não 
presencial, por via eletrônica, para análise, discussão e deliberação da seguinte ordem do dia:  

Plano de investimentos da EPC-S/A.
Contratação de pessoal durante o período de pandemia por Covid-19.
Outros assuntos de interesse da Empresa.

João Pessoa-PB, 03 de julho de 2020.
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA

Representante do Acionista Estado da Paraíba
e Presidente do Conselho de Administração

Naná Garcez de Casto Dória – Membro Titular
Albiege Lea Araújo Fernandes – Membro Titular

William Pereira da Costa – Membro Titular
Genesio Carneiro Leal Filho – Membro Titular

Flávio Murilo Lemos Gondim – Secretário

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMPINA GRANDE LTDA
CNPJ: 08.829.236/0001-47

RUA: Tavares Cavalcante, 91 – Centro Campina Grande –PB
e-mail: cooperuralcg@gmail.com – Tel  (083) 3321-6414

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Cooperativa Agropecuária de Campina Grande Ltda., no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que são em número de 478 (quatrocentos e 
setenta e oito) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se 
no dia 22(vinte e dois)de julho  de 2020às 8h00 com a presença de 2/3 (dois terço) dos associados, 
em primeira convocação; às 9h00 com a presença de metade mais um do número de associados 
ou às 10h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação para 
deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1. Prestação das contas do exercício 2019 demonstrativo de sobras e perdas. Relatório do 
Conselho de Administração e Parecer do Conselho Fiscal;

2. Dar poderes a Diretoria para firmar convênios com órgãos públicos;
3. Dar poderes a Diretoria a fim de propor e contrair financiamento junto a Bancos oficiais e 

Bancos particulares para o exercício de 2020;
4.  Fixação de valores dos honorários do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
5. Eleições do Conselho Fiscal;
6. Outros assuntos de interesse social.

Campina Grande,09 de julho de 2020
João de Deus Rodrigues

Diretor Presidente

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI ALTO SERTÃO PARAIBANO 
SICREDI ALTO SERTÃO PARAIBANO

Rua Cel. José Gomes de Sá, No.16 – Centro – Sousa/PB
CNPJ 09.343.038/0001-31

NIRE 25400007640
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA  DE CREDITO SICREDI ALTO 

SERTÃO PARAIBANO – SICREDI ALTO SERTÃO PARAIBANO, no uso das suas atribuições 
estatutárias, CONVOCA os associados, que nesta data são em número de 3.562 em condições 
de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária - a ser realizada virtualmente, no dia 
21/07/2020, às 13:00h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos asso-
ciados em condições de votar; às 14:00h, em segunda convocação, com a presença de metade 
mais um dos associados em condições de votar; ou às 15:00h, em terceira e última convocação, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em condições de votar, para deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Apreciação do Balanço Geral e Demonstrativo de Sobras, acompanhados dos Pareceres do 
Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, relativos ao exercício de 2019;

2) Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2019;
3) Destinação dos Juros ao Capital do exercício de 2019;
4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
5) Fixação do valor dos honorários, diárias, gratificação natalina e os benefícios de previdência 

privada da Diretoria Executiva e presidente do Conselho de Administração, cédula de presença dos 
Membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;

O representante legal interessado em participar da assembleia deverá se cadastrar previa-
mente no sítio www.sicredi.com.br/altosertaoparaibano, até as 16 horas do 20 de julho de 2020, 
observando as orientações disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico www.sicredi.com.br/
altosertaoparaibano, para fins de identificação e recebimento do link de acesso à sala virtual. 

 O link de acesso à sala virtual da Assembleia será enviado exclusivamente para o endereço 
de e-mail informado no cadastro prévio realizado pelo representante legal.

 O representante legal cadastrado e que acessar a sala virtual da assembleia no momento da 
sua realização poderá se manifestar por escrito, via chat, ou verbalmente, garantindo-se assim 
sua plena participação no ato assemblear.

 A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades regula-
doras ou associadas, mediante requerimento formal.

 Sousa (PB), 10 de julho de 2020.
 Gilberto Gomes Sarmento

Presidente do Conselho de Administração 
Obs.: Tendo em vista o cenário nacional, em decorrência da pandemia global causada pela 

COVID-19, realizaremos a Assembleia Geral Ordinária, excepcionalmente, por meio eletrônico.

A Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - Fachesf, Operadora de Planos de 
Autogestão de Assistência à Saúde,devidamente registrada na ANS sob o nº 31723-3, inscrita no 
CNPJ sob o nº 42.160.192/0001-43, com estabelecimento na Rua do Paissandu, 58 – Boa Vista – 
Recife – PE,por intermédio desta publicação do Edital de Notificação, considera que fica notificado 
obeneficiário listado abaixo,clientena referida operadora contratada, no plano FachesfSaúde Espe-
cial, registrado na ANSsob o n° 436.222/01-5, conforme informações a seguir:R. M. G, inscrito no 
CPF sob o n° 114644025, e registrado no plano sob o n° 031592200000, no valor atualizado de R$ 
4.439,07, referente às mensalidades de 03/2020 a 05/2020, configurando 86 dias de inadimplência.

Esse Edital de Notificação tem como efeito informar que será realizada a rescisão unilateral 
do contrato do beneficiário supracitado, na forma do art. 13, parágrafoúnico, inciso II, da Lei nº. 
9.656/98, caso não seja quitado o débito existente com o plano, no prazo de 10 dias corridos 
contados da respectiva publicação, cuja forma de pagamento poderá ser esclarecida por meio 
do telefone 0800.281.7533.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL
DE 21 DE JULHO DE 2020

CODISMA - Cooperativa Cultural Educacional Universitária da Paraíba Ltda
Campus I/UFPB, s/n, Cidade Universitária,

João Pessoa – PB / cep: 58051-900
CNPJ: 00.618.725/0001-48

O Presidente da CODISMA – Cooperativa Cultural Educacional Universitária da Paraíba Ltda, 
em cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/71 e art. 33, alínea “d” do 
Estatuto Social), convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
VIRTUAL, a realizar-se no dia 21 de julho de 2020, nasede da Cooperativa, situada no Campus 
I da UFPB, Cidade Universitária S/N CEP 58051-900, João Pessoa – PB, em 1ª convocação, 
às 8:00horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos números de associados; em segunda 
convocação, às 9:00 horas, com a presença demetade mais 1 (um) dos associados, em terceira 
convocação,  às 10:00horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados,para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1- Prestação de contas dos órgãos da administração, compreendendo o relatório da gestão, 
balanço do exercício 2019 e demonstração da conta Sobras e Perdas da Sociedade, bem como 
Parecer do Conselho Fiscal;

2 - Destinação das sobras ou repartição das perdas;
3 - Eleição dos membros efetivos e dos suplentes do Conselho Fiscal;
4 - Fixação de honorários e/ou gratificação para os membros da Diretoria Executiva, inclusive 

fixação de cédulas de presença para os(as) componentes dos Conselhos de Administração, 
Fiscal e Ética;

5 - Revisão do valor da mensalidade social;
6 –Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.
Notas: 
1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa, 

nesta data, é de duzentos e oitenta e dois cooperados.
2. Os associados poderão votar a distância da seguinte forma: através de Plataforma Digital 

Google Meet e será disponibilizado link de acesso no site www.portalcodisma.com.br.
3. Para participar da AGO Virtual, o associado deve apresentar a documentação até o dia 

21/07/2020no seguinte endereço eletrônico codismapb@gmail.com ou antes do início da AGO 
Virtual.

4. Os documentos referentes ao primeiro item da Ordem do Dia acima descrito estarão dispo-
níveis para visualização através do link www.portalcodisma.com.br.

    João Pessoa, 10 de julho de 2020.
 Sebastião Geriz Sobrinho

Presidente
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