
“A qualidade e a relevância de suas com-
posições são inegáveis. Mas, ironicamente, 
nenhuma de suas canções contribuiu tanto 
para sua fama do que o surto  que o fez 
quebrar o violão e atirar pedaços à plateia 
durante a apresentação de “Beto bom de 
bola” no III Festival da Record”. Página 12

Morre, aos 88 anos, o 
músico Sérgio Ricardo

Carlos Aranha

Foto: Secom-PB
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Na PB, meio milhão 
deixou de procurar 
emprego em junho
Dados do IBGE registram aumento no número de pessoas que não procuraram trabalho 
entre maio e junho por conta da pandemia ou por falta de oportunidade. Página 7

Ex-ministro teme que ciência 
volte a perder espaço no país
Sabatinado por jornalistas no Giro Nordeste de ontem, 
Sérgio Machado Rezende avaliou rumos da pesquisa 
no âmbito federal: “A situação é dramática”. Página 4

Após suposto caso de covid no CDD, funcionários dos Correios exigem 
testagem em massa e higienização no ambiente de trabalho. Página 5
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NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

73.104
2.289.951

15.429.889

1.618
84.207

631.680
Fonte: PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Políticas
Cidadania formaliza aliança 
com MDB em Guarabira
Partido do governador João Azevêdo indicou pré-candi-
dato a vice em chapa que será encabeçada por um dos 
Paulinos, Roberto ou pelo deputado Raniery. Página 13

Agende sua doação no
whatsapp do Hemocentro
(83) 3133-3465
De segunda à sexta-feira
das 8h às 16h EMPRESA PARAIBANA

DE COMUNICAÇÃO

Opinião

Trauma retoma 
captação 
de órgãos

Considerado o maior captador de órgãos do Estado, hospital realizou, ontem, a primeira 
doação multiorgãos em João Pessoa e a terceira da Paraíba durante pandemia. Página 5

Cultura
Uma “live” em 
solidariedade 
ao Rei da 
Munganga

Mais de 35 artistas se apresen-
tam hoje com a finalidade de 
arrecadar recursos para ajudar 
no tratamento de saúde de 
Genival Lacerda. Página 11Copa Nordeste Depois do empate contra o Vitória, Botafogo agora encara 

o Bahia por uma vaga na semifinal e um prêmio de R$ 375 mil. Página 16

Foto: Botafogo/divulgação
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Esportes

Novo estudo volta a negar 
eficácia da hidroxicloroquina
Pesquisa realizada pelos principais hospitais privados do 
país indica que remédio não funciona para casos leves e 
moderados de covid-19. Página 18

Últimas

Geral

Investimentos em pesquisa na 
PB chegam a R$ 9,2 milhões
Valor é a soma de dois editais do Governo do Estado, que 
encontram-se com inscrições abertas até setembro, e o Edital 
Covid-19, com recursos do Governo e da ALPB. Página 12

Diversidade

Foto: Divulgação/PB-Gás

Gás mais barato Pela terceira vez este ano, 
PBGás diminui a tarifa média do gás natural. Página 3
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A Paraíba continua enfrentando um sério dilema em relação 
à pandemia do novo coronavírus. As circunstâncias vão impon-
do a necessidade de se tornar mais flexível o isolamento social, 
com a reabertura de vários estabelecimentos, como as escolas, 
os bares, os restaurantes, as academias de ginástica etc., mas os 
números relacionados à covid-19 ainda preocupam muito.

As linhas do gráfico indicativo dos casos de contaminação 
e morte por coronavírus continuam ascendentes, na Paraíba. 
Em intervalos regulares, as autoridades estaduais e munici-
pais elaboram e colocam em ação os planos de relaxamento, 
embora continuem alertando a população para a necessidade 
de se manter fiel às medidas de proteção contra a doença.

Esse é o “x” do problema. Muitas pessoas não entendem – 
ou fazem de conta que não entendem – que as transigências 
graduais, no que diz respeito à pandemia de coronavírus, não 
significam em absoluto que “liberou geral”, para usar aqui 
uma expressão muito popular. A tolerância está exatamente 
em sintonia com o respeito às normas de segurança sanitária.

Qualquer projeto de cunho sanitário, não importa sua 
procedência, se do poder público municipal ou estadual, só 
terá sucesso, no caso do surto de covid-19, se houver o má-
ximo de adesão das pessoas a ele. Se uma quantidade mui-
to grande de indivíduos desrespeita o programa, por mais 
bem pensado que tenha sido, ele não alcançará suas metas 
de maneira satisfatória.

Desde o início da pandemia, ou melhor, da chegada do co-
ronavírus à Paraíba, pessoas têm relutado em aderir a uma 
das principais regras de segurança sanitária, que é o uso de 
máscaras de proteção. E o que é pior: também desrespeitam 
as recomendações de que só se deve sair de casa em casos de 
comprovada necessidade, e nunca simplesmente por lazer.

Mas o que se vê, por exemplo, na cidade de João Pessoa, 
são dezenas de pessoas praticando atividades físicas, como 
pedalar, correr e caminhar, sem máscaras de proteção. Quem 
as censura pode receber uma resposta mal-educada - “O que 
você tem a ver com a minha vida?” -, ou até mesmo ser agre-
dida fisicamente. Não tem jeito. Para quem afronta a lei, só a 
lei pode reparar o desacato.

Dilema
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Escorpiões Metamorfoseados

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Amanheci, lendo a advertência do escri-
tor e confrade na APL, Professor Milton Mar-
ques: “Meus amigos, o mal não dorme”. Du-
rante o dia, haja bombardeio de notícias com 
respingos de sangue; chuva de mensagens 
caluniosas e muitas fakenews, alimentadas 
por mentiras, numa das suas características, 
maquinadas pelo ódio. Comecei a pensar es-
tar existindo uma espécie de “maldade gene-
ralizada”. Tudo isso ocorre, sobretudo numa 
população, mas, onde também acontecem 
requintes de violência, o que deve ser prete-
rido consensualmente, procedendo-se uma 
necessária higienização dessa realidade. 

O caráter maldoso vem se desenvol-
vendo desde as idades 
mais tenras, conforme de 
se eduque tal caráter, ten-
dendo progredir para um 
mal maior. Incessantemen-
temente, aproveita-se de 
tudo, em qualquer circuns-
tância, para atacar, mentir, 
caluniar, inventando diatri-
bes, até em papéis judiciais, 
que transformam em mal-
dade, falseando a realida-
de. O deleite de quem assim age é o êxito do 
seu golpe tredo e torvo. Que não percamos a 
paciência, para não entrarmos numa peleja 
apenas  do bem contra o mal. Diante dessas 
maldades, que não aconteça a decepção, aos 
se esperar que alguns, saídos da juventude, 
mostrem-se responsavelmente sensatos. Te-
mos de discordar, mas, melhor ser vítima da 
maldade do que ser seu medroso parceiro. 

Com certeza, as boas ações e as melho-
res atitudes duram muito mais do que as 
más intenções, frutos da bagunça mental 
de quem vive para fazer o mal; de quem 
não dá descanso ao ódio, nas suas palavras 
e ações. Os textos sagrados dizem queno 
princípio era o caos. Aos tais agentes da 
maldade, o caos será do princípio ao fim. 

Quando tais árvores nascem tortas, o que 
fazer para a tortuosidade não continue 
a pender para o chão? Aquilo que é torto, 
nesse sentido, é desleal, impostor, pérfido, 
injusto, tais quais aqueles que acusaram 
Sócrates até matá-lo com cicuta. E assim 
continuam com suas almas irascíveis, mes-
mo tendo sido filhos de pais, boas árvores, 
de boas copas, dando-nos sombras, mas, 
infelizmente também alguns frutos pecos, 
fora de época, amargos e doentios. 

Inteligentes? Sim. Mas, maldosos, não 
têm força e vontade para resistirem à ten-
tação do vício ou da prática viciosa do mal. 
No fundo, pensam que é normal levar uma 

vida bestial, ao contrário 
do sentido humano da vida. 
Onde pode se ver a insis-
tência desse assunto, fora 
dessa crônica? No dia a dia, 
nos jornais, na mídia, nos 
rádios, que, voltando do 
passado da comunicação, 
atualizam-se e aumentam 
a notícia dessa “realidade”. 
Nunca foi tão necessário 
“separar o joio do trigo”. 

Cresce a decepção sobre os acontecimentos, 
sobre a maldade em formas difusas. O mun-
do é mau? Não, apesar de alguns males que 
nos incomodam, ele é muito bom. Mas aqui 
e acolá, escondidos no escuro, há escorpiões 
metamorfoseados que perderão o poder do 
seu veneno. Nós, dialogando, podemos trans-
formar o veneno em vacina, mesmo quando 
o veneno, assim, para muitos seja remédio, 
e para alguns de má índole, arma...  Desse 
modo é o mundo, haveremos de conviver 
com os da maldade, porque dizia Cervantes, 
em Dom Quixote, Parte Segunda, Cap. LV: 
“Querer atar as línguas dos maldizentes é o 
mesmo que querer instalar portas no cam-
po”. Porém, não devemos nos furtar de com-
bater a maldade. 
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Artigo Mariana Moreira
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A pipa de Butler
A ignorância está na raiz de toda 

intolerância. E não falo da ignorância 
produzida por uma modernidade “es-
clarecida” que qualifica alfabetizados 
e desqualifica analfabetos, inventando 
mundos distintos e nomeando homens 
e mundos a partir de uma classificação 
política determinada pelo acesso, ou 
não, ao mundo escolar. 

Falo da ignorância política inven-
tada pelo proposital desconhecimento 
das coisas e capaz de gerar atitudes 
fascistas e contextos e conjunturas de 
violência, massacres, mortes.

Ignorância que, bebendo na fonte 
de várias motivações (religiosa, políti-
ca, cultural, social), 
vai arrebanhando 
adeptos incautos 
com a sedutora ma-
gia da supremacia, 
da divisão entre 
bons e maus, santos 
e pecadores, belos e 
feios, homos e héte-
ros, bruxas e virtuo-
sas. Uma divisão que 
não permite ques-
tionamentos, mas 
aceita obediência servil. E quando se 
divide a compreensão do todo consti-
tuído e instituído por partes únicas e 
peculiares se dilui na quimera dos me-
lhores e piores, dos bons e dos maus, 
dos eleitos e dos excluídos.

E a humanidade, em sua histórica 
trajetória neste nem tão mais azulado 
planeta, é farta em momentos de hor-
ror, massacre, eliminação, justificados 
por esta ignorante divisão de mundo 
entre santos e pecadores, cristãos e 
gentios, arianos e judeus, homens e mu-
lheres, héteros e homos, branco e preto. 

Divisão que não aceita, por exem-
plo, que o Deus que habita em mim 

pode partilhar a mesma crença do 
Oxum que habita em você. E como o 
meu Deus é supremo, superior, úni-
co, guerras, torturas, fogueiras jus-
tificam eliminar o Deus diferente do 
meu, com pouca ou nenhuma relevân-
cia para quem celebra este Deus, para 
aquele onde este outro Deus escolheu 
como casa e morada. Assim, o huma-
no do outro desaparece quando ele 
não mais é reflexo de minhas próprias 
crenças e convicções. E está armada a 
cena própria da eliminação.

Uma eliminação que, em reitera-
dos momentos, se transveste de nor-
malidade, de legitimidade, de defesa 

da família e de va-
lores éticos. Assim, 
bandeiras são iça-
das, mastros tremu-
lam insígnias, armas 
são inventadas, teo-
rias são elaboradas. 
Tudo convergindo 
para a instituição de 
visões únicas, pers-
pectivas solteiras, 
janelas ímpares. E, 
nestes tempos de 

intolerâncias, o medo se faz natural 
como defesa de minorias. O medo, no 
entanto, que dá coragem a tantas vo-
zes que, mesmo na contramão da in-
tolerância, são capazes de emitir seus 
brados dissonantes.

E, assim, a poesia da cantora pa-
raibana Socorro Lira surge como flâ-
mula de força, pois “quem duvida que 
pipa de criança também lança por terra 
arranha-céu?”.

Para Judith Butler que, como crian-
ças empinando pipas, derruba por terra 
sólidos arranhacéus de teorias fossiliza-
das e areja nossos pensares, apesar de 
toda intolerância.

 Falo da ignorância política 
inventada pelo proposital 

desconhecimento das coisas e 
capaz de gerar atitudes fascistas e 

contextos e conjunturas de 
violência, massacres, mortes.   

 Dialogando, podemos 
transformar o veneno em 
vacina, mesmo quando o 

veneno, assim, para muitos 
seja remédio, e para alguns 
de má índole, arma...   
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Proposta foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial e novos valores entram em vigor em 1o de agosto

A PBGás vai reduzir a 
tarifa média do gás natu-
ral em 15,7%, a partir de 
1° de agosto, garantindo a 
competitividade do produ-
to para todos os segmentos 
de mercado. A proposta foi 
aprovada pela Agência de 
Regulação do Estado da Pa-
raíba (ARPB) e publicada na 
edição de ontem no Diário 
Oficial do Estado. 

Esta é a terceira redu-
ção nas tarifas concedida 
pela PBGás este ano com ob-
jetivo de incentivar os usuá-
rios do gás natural neste 
período de pandemia e ga-
rantir a competitividade do 
mercado. A Companhia de-
cidiu pelo repasse integral 
concedido pela supridora 
diante da queda do custo do 
gás para as tarifas de todos 
os segmentos sendo 16,9% 
para o GNV, 19,8% para o 
GNC, 16,9% para o indus-
trial, 9,4% para o comercial, 
6,8% para o residencial, 
20,8% para EBVA e 21,7% 
para geração distribuída.

 A diretora-presidente 
da PBGás, Taciana Amaral, 
destacou que essa nova re-
dução vem em um momento 
de crise econômica causada 
pela pandemia da covid-19, 
e que, mesmo com o cenário 
de redução de volumes de 
gás, a Companhia optou por 
amenizar o impacto para 
seus usuários e incentivar 

os usuários do gás natural 
no Estado, buscando preser-
var o mercado em todos os 
segmentos.

Para se ter uma ideia 
do impacto da redução de 
16,9%, o preço do GNV (sem 
impostos) comercializado 
para os postos que hoje está 
em R$ 1,70, em agosto cairá 
para R$ 1,41. Os empresá-
rios dos segmentos do co-
mércio e da indústria, que 
vêm sofrendo bastante os 
impactos da crise, terão um 
alívio na conta do gás a par-
tir de agosto.

O diretor técnico co-
mercial da PBGás, Paulo 
Campos, destacou que a 
companhia vem desenvol-
vendo ações no sentido de 
minimizar os efeitos da 
pandemia, como reduções 
consecutivas da tarifa do gás 
para as indústrias e para o 
comércio, além de incenti-
vos como plano de negocia-
ção de dívidas e ações de 
apoio ao uso do delivery.  
“Entendemos esse momen-
to delicado por que passam 
esses setores estratégicos 
para a nossa economia e não 
medimos esforços para aju-
darmos os nossos clientes a 
retomarem suas atividades 
de forma gradual e na me-
dida do possível. Esperamos 
que esta nova redução sirva 
de estímulo à retomada das 
atividades dos nossos clien-

tes e reafirmamos nosso 
compromisso com o desen-
volvimento do Estado da Pa-
raíba”, ressaltou.

 
Repasse nas bombas 
De acordo com o ge-

rente de mercado da PB-
Gás, Alairson Gonçalves, a 
expectativa é que os postos 
repassem toda redução re-
cebida aos usuários de GNV 
reduzindo pelo menos R$ 
0,29 nas bombas apoiando 
a retomada da atividade 
econômica, seguindo numa 
tendência de queda desde 
o mês de maio deste ano, 
quando a PBGás reduziu em 
7,8% a tarifa do combustí-
vel.  “Como a gasolina segue 
em alta, a competitividade 
do GNV deverá superar os 
35% de economia no com-
parativo com a gasolina, 
algo muito relevante para 
os profissionais que usam 
o carro para o trabalho e vi-
venciam um momento deli-
cado”, observou.

PBGás reduz em 15,7% valor 
da tarifa média do gás natural

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Pré-candidato a prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena 
(PP) é um dos principais en-
tusiastas de uma aliança com 
o Cidadania do governador 
João Azevêdo. Ontem, ele 
afirmou que existe entre ele e 
o gestor estadual “Coincidên-
cia de visão e de valores”. E 
concluiu: “É uma aliança que, 
se vier a ocorrer, será muito 
positiva para a cidade”.

“CoinCidênCia de visão”
Este acordo entre Cidadania e 
MDB em Guarabira gerou al-
voroço no grupo situacionista, 
afirma uma fonte que, sema-
nalmente, aporta na cidade. 
O atual prefeito, Marcus Diogo 
(PSDB), deve ser confirmado 
como candidato à reeleição – 
ele era vice-prefeito e assumiu 
a titularidade do cargo devido 
ao falecimento do prefeito Ze-
nóbio Toscano (PSDB).

Em Guarabira, o pré-candidato a 
prefeito do Cidadania é Beto Mei-
reles. Com a aliança com o MDB, 
o partido, então, irá indicar o can-
didato a vice-prefeito. Há quem 
diga que, neste novo cenário, não 
necessariamente Beto Meireles vai 
ocupar essa condição. O filho dele, 
vereador Renato Meireles, poderá 
ser o indicado.  

indiCação do viCe

Gesto de RanieRy Paulino PRatiCamente selou
aCoRdo entRe Cidadania e mdB em GuaRaBiRa

a RePeRCussão 

A entrega do cargo de líder da oposição na ALPB, pelo deputado estadual Raniery 
Paulino (foto), foi a senha para que se configurasse que uma aliança entre o seu 
grupo político e o Cidadania, em Guarabira, estava sendo cerzida. Não bas-
tasse isso, o ex-governador Roberto Paulino, pré-candidato do MDB a prefeito, 
confirmou que estava com o grupo do governador para ter apoio à sua pos-
tulação, afirmando que “eu indo para uma aliança, Raniery acompanhará”. 
E sendo assim, o movimento feito por Raniery foi um gesto para viabilizar o 
acordo – digamos que isso seria um pré-requisito para que as conversas entre 
os dois grupos políticos avançassem. Em nota, o deputado afirmou que “Consi-
derando a decisão do MDB de Guarabira em formular a política de aliança com 
os partidos de oposição local, manifesto minha decisão de entregar a liderança 

da bancada de oposição na ALPB, em respeito à decisão do MDB de 
Guarabira”. O que era sinalização, virou confirmação. Ontem, o 

presidente do Cidadania na Paraíba, Ronaldo Guerra, ratificou 
o acordo com Roberto Paulino. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Pergunta para o deputado Wilson Filho (PTB), 
pré-candidato a prefeito de João Pessoa: ‘O 
Sr. poderá desistir da candidatura, como ocor-
reu em 2016, e ser candidato a vice, em outra 
chapa?’. “Absolutamente, não. Àquela ocasião, 
montamos até plano de governo, mas a cam-
panha polarizou, eu estava em terceiro. Então, 
decidi me unir à candidatura do governo”. 

Wilson Filho aFiRma que não vai
desistiR de CandidatuRa em JP

Ânimos exaltados?

disCuRso destoante

Ontem, o deputado federal Pedro Cunha Lima 
(PSDB) usou uma expressão reveladora de 
que parte do grupo da situação, em Campina 
Grande, está em ‘pé de guerra’. Ao ser inda-
gado se estaria participando diretamente das 
conversas com vistas à escolha do candidato a 
prefeito, ele respondeu que sim e soltou: “Te-
nho buscado apaziguar os ânimos”.   

Em Campina Grande, os integrantes do Republica-
nos, que integram a base do prefeito Romero Ro-
drigues (PSD), estão destoando sobre o apoio aos 
pré-candidatos do grupo. O vereador Marinaldo 
Cardoso divulgou que o partido estava fechado com 
Bruno Cunha Lima (PSD). Logo após, o presidente da 
legenda, Tertuliano Maracajá, desmentiu tudo.   
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segmentos           Tarifa Líquida Média                       
Industrial                                         -16,9%  
Gás Natural Veicular                       -16,9%    
Gás Natural Comprimido                -19,8%
Comercial                                          -9,4% 
Residencial                                        -6,8%    
Geração Distribuída                        -21,7%   
EBVA                                               -20,8%  
Média                                              -15,7%
                       
          

Alteração de tarifas por segmento 
a partir de agosto/2020

Em função do atual con-
texto da pandemia da covid-19 
e os de seus impactos na educa-
ção presencial, a Associação dos 
Auditores Fiscais do Estado da 
Paraíba (Afrafep) adiou as inscri-
ções do ‘Prêmio Afrafep de Edu-
cação Fiscal’ de 2020 até o dia 
30 de setembro.  A Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz) conti-
nua sendo parceira do evento.

Os profissionais da educa-
ção, da imprensa e de Tecnolo-
gia da Informação (TI) podem 
inscrever projetos ou reporta-
gens e concorrer à 4ª edição do 
‘Prêmio Afrafep de Educação 
Fiscal’ de 2020. As inscrições da 
4ª edição têm novidades este 

ano. O valor do prêmio subiu 
este ano para R$ 3 mil, totali-
zando R$ 18 mil, valor destina-
do aos seis melhores projetos 
voltados à educação fiscal. As 
inscrições podem ser feitas 
nas categorias: professores de 
escolas; instituições; Ongs; pro-
fissionais de imprensa, além da 
novidade deste ano, que será a 
categoria de Tecnologia.

O 'Prêmio Afrafep de Edu-
cação Fiscal’ manteve a parce-
ria para a edição de 2020 com 
outros órgãos membros do 
Programa de Educação Fiscal 
do Estado como a Federação 
Brasileira de Associações de 
Fiscais de Tributos Estaduais 

(Febrafite) e a Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz-PB), 
além do patrocínio da sSicoob 
Creds e do Sindifisco-PB. 

Os projetos selecionados 
serão avaliados pela Comissão 
Julgadora do Concurso, forma-
da pelos parceiros: Fazenda Es-
tadual, Secretaria de Estado da 
Educação; Focco (Fórum Parai-
bano de Combate à Corrupção), 
Controladoria Geral da União 
(CGU); Ministério Público Es-
tadual; Tribunal de Contas do 
Estado (TCE); Delegacia da Re-
ceita Federal em João Pessoa e 
pelo Conselho Regional de Con-
tabilidade do Estado da Paraíba 
(CRC-PB).

Inscrições do Prêmio Afrafep de Educação 
Fiscal são adiadas até 30 de setembro

Através do QR Code acesse o re-
gulamento com o cronograma, as 
temáticas que poderão ser traba-
lhadas, informações detalhadas e 
o formulário de inscrição do Prê-
mio Afrafep de Educação Fiscal.

Expectativa da PBGás é que os postos repassem para o preço final ao consumidor o valor integral da redução

Foto: Edson Matos



Boletim da SES aponta mais 37 mortes causadas pela covid-19 e 2.132 confirmações de contágio no Estado

Pelo segundo dia conse-
cutivo, a Paraíba apresentou 
uma alta confirmação de no-
vos casos confirmados para 
covid-19 acima de 2 mil ca-
sos. Ontem o número divulga-
do pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) foi de 2.132 
novos paraibanos com testa-
gem positiva para a presença 
do vírus no organismo e ain-
da 37 mortes em decorrência 
do agravamento da doença. 
Com os novos números, o Es-
tado chegou a 73.104 casos, 
sendo 1.618 óbitos e 28.566 
pacientes recuperados.

O aumento de casos se 
dá, principalmente, pela ins-
tabilidade no sistema de no-
tificação que apresentou pro-
blemas do dia 15 de julho até 
a última terça-feira. A nor-
malização e divulgação dos 
casos ainda estão ocorrendo. 
O sistema interliga as secre-
tarias de saúde e vigilâncias 
sanitárias dos municípios 
com a Secretaria Estadual. 
A perspectiva é que a média 
se mantenha até a normali-
zação total. Desde o retorno 
do sistema, algumas cidades 
com alta incidência da doen-
ça seguem sem alteração 
no número de casos, como 
Caaporã. 

Com 214.453 testes para 
o diagnóstico do novo coro-
navírus realizados em todos 
os municípios somado ao 
montante de casos e mortes, 

a taxa de letalidade voltou a 
cair, registrando 2,2%. A mé-
dia segue similar a da Bahia 
que também registra o mes-
mo percentual de letalidade 
em um universo com 138.358 
casos e 3.023 óbitos.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) em todo o esta-
do é de 51%. Média mantida 
também pela Região Metro-
politana de João Pessoa que 
tem uma taxa de ocupação 
de 54%. Em Campina Gran-
de, o número de leitos de UTI 
adulto que estão ocupados 
é de 43%. No Sertão o índi-
ce permanece alto com 65% 
de ocupação. Referente a 
quarta-feira, o índice de Iso-
lamento Social apresentou 
uma leve queda registrando 
apenas 39,63%. A média an-
terior foi de 40,3%. Ambas 
são consideradas baixas para 
a SES que possui a média mí-
nima de respeito às medidas 
restritivas de 50%.

A lista de cidades segue 
sem alteração a mais de uma 
semana com 221 das 223 
cidades com casos. Apenas 
Ouro Velho e São Domingos 
seguem sem casos. Enquanto 
isso, 10 cidades já possuem 
mais de mil casos confirma-
dos, de acordo com a SES. 
João Pessoa teve uma alta de 
667 casos e chegou a 19.166, 
Campina Grande também 
teve um aumento considerá-
vel e chegou a 9.767 contami-
nados, Guarabira tem 3.121 
casos, Patos chegou a 2.295, 

Cabedelo tem 2.233 casos, 
Mamanguape com 1.917, 
Santa Rita chegou a 1.841 
casos, Bayeux tem 1.296 pes-
soas infectadas, Pedras de 
Fogo com 1.157, São Bento 
chegou a 1.079 e Cajazeiras 
com 1.020. 

A Prefeitura de Sousa, 
através de suas redes, infor-
mou que a cidade chegou a 
1.157 casos. O número ain-
da não foi confirmado pela 
SES devido a instabilidade no 
sistema de notificação e a de-
mora no registro dos novos 
casos por parte da vigilância 
sanitária do município. Os ca-
sos na cidade, de acordo com 
boletim estadual, é de 933 
casos.

Dos 37 óbitos foram 
confirmados pela SES ontem, 
deles 9 ocorreram no inter-
valo entre a quarta-feira e a 
quinta-feira, na publicação 
do boletim. De terça-feira a 
ontem, o número de mor-
tes equivalem a 29,72% e os 
demais falecimentos ocorre-
ram entre 23 de maio e 21 
de julho. No total, as vítimas 
se dividem em 19 homens e 
18 mulheres. Três deles não 
apresentavam comorbidades 
e quatro deles não tiveram as 
comorbidades informadas. 
As demais tinham em seu his-
tórico doenças como hiper-
tensão, diabetes, obesidade, 
cardiopatia e insuficiência 
cardíaca, doenças respirató-
rias, doenças neurológicas, 
tabagismo, doenças renais, 
elitismo e doença hepática.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Paraíba volta a registrar alta 
no número de casos e mortes
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Giro Nordeste

Ex-ministro teme que ciência 
volte a perder espaço no país

Alvo de sucateamento 
no investimento à pesquisa, 
ciência e educação por anos, 
as universidades públicas as-
sumiram o papel de protago-
nistas no enfrentamento ao 
novo coronavírus no Brasil. 
São essas instituições que li-
deram pesquisas que desen-
volvem vacinas na busca por 
uma resposta imunológica po-
sitiva para o vírus, entre outras 
medidas focadas na tomada 
de decisões para evitar a pro-
pagação da covid-19. Mesmo 
com uma maior visibilidade 
e demanda neste momento, a 
ciência deverá continuar so-
frendo com o sucateamento.

A análise foi feita por 
Sergio Machado Rezende na 
noite de ontem, ex-ministro de 
Ciência e Tecnologia Lula. Na 

ocasião, participando do Giro 
Nordeste, o físico respondeu a 
pergunta de Naná Garcez, pre-
sidente da Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC), sobre 
o atual cenário da ciência no 
Brasil onde é vista como a úni-
ca saída e fonte de esperança 
para superarmos a pandemia 
da covid-19.

“Nunca, no meu tem-
po de cientista, eu vi tanto a 
mídia tradicional se falar em 
ciência. Hoje as grandes re-
des de comunicação reconhe-
cem a gravidade da doença, a 
importância da pesquisa e o 
desgoverno que nós temos. As 
universidades públicas estão 
completamente engajadas no 
enfrentamento dessa doença. 
Tem pessoas que trabalhavam 
com outras questões e acaba-
ram centrando as atenções na 
covid-19. Elas estão demons-
trando como conseguem res-

ponder a esses momentos de 
crise como este que estamos 
vivendo. A situação que esta-
mos vivendo de financiamento 
de ciência e tecnologia hoje no 
Brasil é dramática. Temo que a 
situação de miséria na ciência 
e tecnologia vai continuar após 
a pandemia porque o governo 
nega a ciência. Lamento, mas é 
o que vai acontecer”, declarou 
Sergio Machado Rezende.

O pesquisador é um dos 
coordenadores do Comitê 
Científico de Combate ao Co-
ronavírus, uma iniciativa do 
Consórcio Nordeste. Ele avalia  
que o Brasil vem alongando a 
primeira onda da doença ao ig-
norar a gravidade da situação.  
“Precisamos de pelo menos 
mais dois meses para chegar-
mos a um platô final. Na nossa 
visão [Comitê Científico], é que 
os estados fizeram uma flexibi-
lização precoce”, ressalta.

A presidente da EPC, Naná Garcez, participou da entrevista com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende

A partir de hoje, os pa-
raibanos podem consultar 
o terceiro lote  de restitui-
ção multiexercício do Im-
posto de Renda Pessoa Fí-
sica do mês de julho/2020 
(IRPF/2020). Na Paraíba, o 
crédito bancário para 35.621 
contribuintes será realiza-
do pela Receita Federal no 
próximo dia 31. O valor total 
é de R$ 55.559.690,72 que 
contempla as restituições 
referentes aos exercícios de 
2012 a 2020 (anos-calendá-
rios 2011 a 2019).

De acordo com a nota 
divulgada ontem pela Dele-
gacia da Receita Federal em 
João Pessoa, às 9h desta sex-
ta-feira o crédito já estarádis-
ponível. O contribuinte deve 
acessar a página da Receita 
Federal na Internet através 
do site http://receita.econo-
mia.gov.br para saber se teve 
a declaração liberada. 

Na página da Receita, 
no Portal e-CAC, é possível 
acessar o extrato da decla-
ração e ver se existem incon-
sistências, para, finalmente 
realizar a autorregulariza-
ção, por meio da entrega de 
declaração retificadora.

O órgão possui também 
um aplicativo para smart-
phones e tablets para  facili-
tar a consulta às declarações 
do IRPF e situação cadastral 
no Cadastro de Pessoa Física 
(CPF). A ferramenta permite 
a consulta diretamente nas 
bases da Receita Federal 
sobre liberação das restitui-
ções do IRPF e a situação ca-
dastral de uma inscrição no 
CPF.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Caso o resgate não 
seja realizado neste período, 
a pessoa deve requerê-la na 
Internet por meio de For-
mulário Eletrônico - Pedido 
de Pagamento de Restitui-
ção ou no e-CAC, no serviço 

Extrato do Processamento 
da DIRPF.

Se o valor não for 
creditado, o contribuinte 
pode entrar em contato 
pessoalmente com qual-
quer agência do Banco do 
Brasil ou ligar para a Cen-
tral de Atendimento pelos 
telefone 4004-0001 (ca-
pitais); 0800-729-0001 
(demais localidades) e 
0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para 
deficientes auditivos) 
para agendar o crédito em 
conta-corrente ou pou-
pança, em seu nome, para 
qualquer banco.

35 mil paraibanos estão no 
3o lote de restituição do IR

Os contribuintes podem 
consultar a partir de hoje 

o terceiro lote do IR. 
Dinheiro será creditado 

próximo dia 31.

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@ gmail.com

Assembleia vai definir novo 
vice-presidente em 5 sessões

A vice-presidência na As-
sembleia Legislativa da Paraí-
ba (ALPB) deve ser definida 
em até cinco sessões na Casa, 
segundo o regimento interno. 
A vaga surgiu com a morte 
do deputado Genival Matias 
(Avante) no último dia 19, em 
decorrência de um AVC he-
morrágico enquanto andava 
de moto-aquática na Praia de 
Serrambi, em Ipojuca, no lito-
ral sul de Pernambuco.

Em luto oficial de sete 
dias por conta da tragédia, os 

parlamentares estaduais vão 
precisar se reunir a partir da 
próxima semana para debater 
quem ocupará a vaga deixada 
por Genival. Já sobre a cadei-
ra a ser ocupada após Anísio 
Maia (PT) assumir a titulari-
dade, a possibilidade é que o 
jornalista William Veras che-
gue à Casa Epitácio Pessoa.

Veras obteve 6.147 vo-
tos nas eleições de 2018 e é o 
quarto na lista de suplentes, 
atrás de Jacó Maciel (Avante) 
e Zé Paulo (PTB). Entretanto, 
Jacó tem uma condenação na 
Justiça e teve seus direitos 
políticos suspensos por qua-

tro anos, além de uma multa 
de cinquenta vezes o valor do 
último salário que recebeu 
durante o cargo de prefeito 
da cidade de Queimadas (de 
2013 e 2016).

Já o ex-deputado Zé Pau-
lo era filiado ao PT, deixan-
do o espaço para a legenda. 
Apesar da possibilidade de 
William Veras chegar ao par-
lamento estadual, isso só deve 
se concretizar caso o deputa-
do Júnior Araújo (Avante) se 
mantenha como secretário de 
Governo do Estado, onde se-
gue nomeado desde fevereiro 
deste ano.

A Polícia Federal 
cumpriu na manhã de 
ontem quatro mandados 
de busca e apreensão em 
endereços residenciais 
nas cidades de Santa Rita, 
Mamanguape, Rio Tinto 
e Capim, relacionados a 
pessoas presas em fla-
grante no último dia 28 do 
mês passado. A Operação 
"Trinta de Três", teve o 
com objetivo de reprimir 
as ações de um grupo de 
criminosos especializados 
em aplicar golpes contra 

correntistas da Caixa Eco-
nômica Federal. 

Segundo a Polícia Fe-
deral, a quadrilha sabotava 
os caixas eletrônicos, in-
troduzindo objetos na lei-
tora de cartões, impedindo 
sua utilização e afixando 
adesivos nos terminais de 
auto-atendimento com fal-
sos números de telefone 
para suporte remoto. 

Os telefones discados, 
contudo, direcionavam os 
correntistas para outro 
membro do grupo crimino-

so que, então, ludibriava o 
cidadão em busca de obter 
a senha bancária da víti-
ma. Para não levantar sus-
peitas e evitar a atuação 
de funcionários do banco, 
o grupo agia especialmen-
te em finais de semana 
e outros dias não úteis.  
Os investigados têm um 
longo histórico de crimes, 
inclusive pelo mesmo de-
lito ora em apuração. Ao 
todo, 16 policiais federais 
participam da operação de 
ontem.

PF cumpre mandados contra 
golpistas em 3 cidades da PB

Thaís Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Foto: Reprodução
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Trabalho e covid-19
Na Paraíba, mais de 500 mil pessoas deixaram de procurar 
emprego por conta da pandemia no mês de junho. É o que 
indica o levantamento da PNAD-Covid-19.  Página 7
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Nesse retorno dos procedimentos no hospital, a doação beneficiou quatro receptores que estavam na fila de espera
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, por meio da 
Central de Transplantes da 
Paraíba, retomou a captação 
de órgãos durante a pande-
mia, na tarde dessa quarta-
feira (22), realizando uma 
doação de multiorgãos, aju-
dando quatro famílias que 
aguardavam ansiosas na lista 
de espera.

Para o diretor geral da 
unidade de saúde, Laercio 
Bragança, o dia dessa quar-
ta-feira foi bastante signifi-
cativo, pois foi retomada a 
atividade de captação de ór-
gãos na unidade de saúde. 

“Queremos nos solidari-
zar e parabenizar a família do 
jovem de 34 anos pelo gesto 
nobre e humano, em aceitar, 
mesmo em meio à dor, a doa-
ção de quatro órgãos impor-
tantes: coração, fígado e rins. 
Todos os receptores são de 
João Pessoa e os transplantes 
ocorrerão no Hospital Nossa 
Senhora das Neves”, frisou. 

Trauma retoma captação de 
órgãos durante a pandemia

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Trabalhadores do Cen-
tro de Distribuição Domici-
liária (CDD), a central dos 
Correios de João Pessoa, 
reivindicam testagem para 
todos os funcionários do lo-
cal, além de higienização e 

desinfecção do ambiente de 
trabalho e quarentena para 
os colegas do setor. As de-
mandas vieram à tona após 
a testagem positiva para co-
vid-19 de um trabalhador 
do local. A denúncia foi fei-
ta através das redes sociais 
pelo Secretário Geral do 
Sindicato dos Trabalhado-

Covid: funcionários dos Correios exigem testes
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Queremos nos 
solidarizar e 

parabenizar a família 
do jovem de 34 anos 
pelo gesto nobre e 

humano, em aceitar, 
mesmo em meio à dor, 
a doação de órgãos 

O paciente de 34 anos 
foi vítima de acidente de mo-
tocicleta no último dia 12 de 
julho, chegando à unidade 
de saúde com traumatismo 
cranioencefálico grave com 
múltiplas contusões encefá-
licas. Para a mãe do jovem, 
Fátima Soares de Souza, di-
zer sim para doação, mesmo 
num momento tão triste, é 
sentir o filho vivo em outras 
vidas. “O legado que meu 
filho deixou foi de sempre 
ajudar o próximo e então eu 
não poderia dizer não ago-

ra”, concluiu emocionada. 
Os órgãos foram retira-

dos no próprio complexo hos-
pitalar, considerado o maior 
captador de órgãos do Estado, 
que conta com aparato de alta 
complexidade (pinças cirúrgi-
cas, equipamentos cirúrgicos) 
e seguiram em comboio com 
apoio da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) para serem 
implantados nos receptores. 
Essa é a primeira doação 
multiorgãos em João Pessoa 
e a terceira no Estado da Pa-
raíba durante pandemia.

Na corrida contra o tem-
po, a Paraíba encontrou qua-
tro pacientes compatíveis 
com o doador. Um homem de 
53 anos (coração), homem 
de 61 anos (fígado), homem 
de 34 anos (rim direito) e 
uma mulher de 48 anos (rim 
esquerdo). Todos serão ope-
rados no HNSN, que é um dos 
hospitais credenciados. O 
Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires é outro cre-
denciado para realizar este 
tipo de procedimento.

PRF faz escolta da equipe médica 
A Polícia Rodoviária Federal rea-

lizou, na noite da última quarta-feira 
(22), a escolta de quatro órgãos a 
serem transplantados em João Pessoa. 

A ação mobilizou equipes da PRF na 
capital paraibana. Essa foi a quarta es-
colta de órgãos a serem transplantados 
feita pela PRF na Paraíba em 12 meses.

Segurança
A missão da PRF foi garantir que a 

equipe médica responsável pela cap-
tura dos órgãos chegasse no menor 
tempo possível e em segurança do 
Hospital de Emergência e Trauma ao 
Hospital Nossa Senhora das Neves, 
ambos em João Pessoa.
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Essa foi a quarta escolta de órgãos a serem transplantados feita pela PRF na Paraíba em um ano

res da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos da 
Paraíba (Sintect-PB), Tony 
Sérgio Cavalcante.

Segundo informações 
passadas pelo Sindicato, a em-
presa estatal se nega a testar 
os demais funcionários, man-
tendo em quarentena somen-
te àquele que testou positivo 
para a covid-19. Tony Sérgio 
explicou que, no início da pan-
demia, ficou acordado através 
de um comunicado interno 
que “se houvesse dentro dos 
Correios alguém contamina-
do, o setor deveria ser higie-
nizado e o pessoal deveria 
ser colocado em quarentena. 
Com o passar do tempo, ela 
retirou esse protocolo e só 
estava afastando pessoas que 
estavam ao lado desse traba-
lhador contaminado. E agora 
mudou novamente e só afasta 
a pessoa contaminada”.

No caso do CDD do Cen-

tro de João Pessoa, o secretário 
geral do Sintect-PB destacou 
que todos os carteiros traba-
lham dentro de um mesmo 
ambiente, que é fechado “às 
vezes com ar-condicionado, 
às vezes não tem nem janela” 
e que está todo mundo com 
o mesmo risco de contamina-
ção. Após um funcionário tes-
tar positivo, os trabalhadores 
solicitaram aos Correios que 
colocasse todos os outros para 
fazer o teste da covid-19 tam-
bém, bem como a desinfecção 
do setor e quarentena volun-
tária, pois não sabem se tem 
algum funcionário assintomá-
tico, por exemplo.

Com a empresa se ne-
gando a responder às reivin-
dicações cabíveis, Tony Sérgio 
contou que os trabalhadores 
têm entrado com ações na Jus-
tiça. “Algumas a gente ganhou, 
como o caso da agência de 
Mangabeira, Campina Gran-

de e da agência de Guarabira. 
Entretanto, queremos evitar 
chegar a esse ponto”, enfatizou 
o secretário.

Outra reclamação da ca-
tegoria é com relação a um 
acordo coletivo que foi julga-
do pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), que manteve 
79 cláusulas do dissídio cole-
tivo. “A empresa entrou com 
recurso no Supremo Tribunal 
Federal, mas o juiz Dias Toffoli, 
de forma monocrática, derru-
bou a cláusula 79 que dava a 
manutenção do acordo até o 
ano que vem. E agora, e, meio 
à pandemia, a empresa ao in-
vés de prorrogar essas nego-
ciações para após a pandemia, 
quer negociar com a gente no 
meio da pandemia”, disse Tony 
Sérgio.

O Sindicato ainda rei-
vindica melhores condições 
de trabalho, pois segundo o 
secretário geral, dentro das 

cláusulas consideradas no dis-
sídio coletivo, a estatal deseja 
retirar cerca de 70 delas – jus-
tificando que constam na CLT 
e no manual de trabalho da 
empresa. “Se está dentro do 
manual da empresa, a empre-
sa pode mudar o manual ao 
bel prazer dela””, disse Tony. 

Os Correios
A Superintendência dos 

Correios na Paraíba afirmou 
que as respostas sobre ne-
gociações do acordo coletivo 
precisam vir de Brasília. 

Com relação ao funcio-
nário infectado pelo novo co-
ronavírus, a empresa negou 
que haja caso confirmado no 
CDD Centro/João Pessoa. Em 
contrapartida, o Sindicato 
apresentou à imprensa o teste 
comprovando o resultado po-
sitivo para a doença do funcio-
nário em questão, que está 
afastado em quarentena.Sindicato da categoria afirma que empresa se nega a fazer testagens
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Procurado pela polícia do RN, homem pertence a um grupo envolvido com tráfico internacional de drogas

Suspeito de assaltos a bancos 
é preso na orla de João Pessoa

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto:  ReproduçãoCardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Um homem suspeito de 
praticar assaltos a banco, de 
integrar uma das maiores 
organizações criminosas 
no Estado do Rio Grande 
do Norte, e de ainda atuar 
no tráfico internacional de 
drogas, já se encontra na 
Penitenciária de Seguran-
ça Máxima Doutor Romeu 
Gonçalves Abrantes (PB1), 
em João Pessoa. A polícia 
aguarda autorização para a 
transferência dele para um 
presídio do vizinho Estado, 
onde permanecerá à dispo-
sição da Justiça.

A transferência dele 
para o PB1 foi autorizada 
pela Justiça ao atender soli-
citação do delegado de Cri-
mes Contra Pessoa da Capi-
tal (Homicídios) da Capital, 
Carlos Othon. O assaltante 
estava hospedado em uma 
casa de João Pessoa perten-
cente a uma ex-companheira 
de um traficante morto, que 
era seu cunhado. R$ 7 mil 
em espécie foi apreendida 
com o fugitivo no momento 
da prisão.

Segundo Carlos Othon, 
o homem não chegou a 
dormir na Central de Polí-
cia, em João Pessoa sendo 
logo transferido para o PB1 
“para não correr risco de ser 

resgatado por membros de 
grupos criminosos a que ele 
pertence”, esclareceu.

Considerado de alto 
grau de periculosidade o 
homem era procurado pela 
Justiça e forças policiais do 
Rio Grande do Norte há vá-
rios anos. Segundo o dele-
gado Carlos Othon, o preso 
é envolvido com assaltos a 
instituições bancárias, tráfi-
co internacional de drogas e 
ataque a bancos na modali-
dade do novo cangaço, com 
uso de explosivos e fuzis. “É 
um homem de confiança no 
grupo criminoso”, revelou o 
delegado.

No Rio Grande do Nor-
te, o homem que não teve o 
nome revelado, já foi preso 
pelos crimes de receptação 
e adulteração de veículo 
roubado. Procurado pela 
polícia civil do vizinho es-
tado, na semana passada 
conseguiu “furar” um cerco 
policial fugindo para a Pa-
raíba. Além de integrar uma 
organização criminosa que 
age com extrema violência 
ele também “trabalha” na 
clonagem de veículos e ain-
da é apontado como “braço 
direito” de um traficante do 
vizinho estado identificado 
por “Nem da Abolição”. Na 
organização criminosa, ele é 
responsável pelo transporte 
de armas e drogas. 

A Polícia Militar apre-
endeu um Drone que estava 
transportando embalagens 
com maconha e cocaína, na 
tarde de quarta-feira (22), 
no bairro de Mangabeira, na 
zona sul da Capital. A suspei-
ta é de que as droga estariam 
sendo levadas para uma das 
unidades prisionais que fica 
naquele bairro, da zona sul 
de João Pessoa, o que ainda 
será investigado.

A apreensão aconteceu 
após o equipamento cair no 
telhado de uma casa. A droga 
estava empacotada e presa 
ao Drone por um fio de nylon. 

As equipes do 5º Bata-
lhão ainda intensificaram as 
buscas pelo bairro para ten-
tar identificar quem estava 
operando o aparelho, mas 
nenhum suspeito foi localiza-
do. O equipamento foi levado 
com as drogas para a Central 
de Flagrantes, no Geisel.

Mais drogas
Na comunidade São Lou-

renço e no bairro da Imacu-
lada, na cidade de Bayeux 
foram apreendidas mais 
drogas. As ações foram reali-
zadas pelo Batalhão Especia-
lizado em Policiamento com 

Motocicletas (BEPMotos) e 
4ª Companhia Independente 
da PM (4ª CIPM). A primeira, 
aconteceu na comunidade 
São Lourenço, onde foram 
aprendidas uma arma e ma-
conha que foram abandona-
das por suspeitos que perce-
beram a presença da PM.

A segunda apreensão foi 
realizada próximo a Feira da 
Banana, no bairro da Imacu-
lada, que é um local suspeito 
de ter movimentação do trá-
fico. Ao presenciaram a via-
tura, dois suspeitos abando-
naram uma moto e deixaram 
para trás também dinheiro, 
maconha, cocaína e crack, fu-
gindo por dentro da feira.

Os materiais apreendi-
dos nos dois casos foram le-
vados para a Central de Polí-
cia, no Geisel.

Na Capital
Na principal avenida do 

Bairro de Cruz das Armas, 
uma guarnição da Polícia Mi-
litar apreendeu um revólver, 
próximo de uma farmácia. A 
arma foi abandonada por um 
suspeito que fugiu quando viu 
que a PM estava chegando. O 
revólver foi entregue na Cen-
tral de Flagrantes, no Geisel.

O drone com a droga caiu próximo a um presídio em Mangabeira

Drone é apreendido com 
maconha em João Pessoa

Foto:  PMPB

Vários tipos de drogas, principalmente ecstasy, foram apreendidos em imóvel de luxo em JP, onde houve a prisão de quatro suspeitos

Refino

Polícia descobre laboratório usado 
na fabricação de drogas sintéticas 

Agentes da Delega-
cia de Repressão a Entor-
pecentes de João Pessoa 
continuam investigando 
a possível participação de 
outras pessoas com a fabri-
cação de drogas sintéticas 
na Capital do Estado. Na 
tarde de quarta-feria (22) 
os policiais desativaram 
um laboratório clandesti-
no utilizado para a confec-
ção desse tipo de drogas. 

Na ocasião quatro pessoas 
suspeitas de envolvimen-
to com o tráfico de entor-
pecentes foram presas e 
apreendidos cerca de mil 
comprimidos de ecstasy.

Segundo o delegado 
Bruno Germano, que co-
mandou a operação, no 
local foram encontrados 
balanças, celulares e uma 
cardeneta com nomes de 
possíveis clientes dos trafi-

cantes. Ele disse que no ca-
derno estão nomes de pes-
soas de classe média-alta. 
Ainda foram localizados 
diversos insumos e mate-
riais usados na fabricação 
do entorpecente. A Polícia  
Civil ainda apreendeu uma 
quantia em dinheiro, que 
provavelmente é prove-
niente do  crime. Ainda de 
acordo com o delegado, os 
materiais ilicitos estavam 

escondidos em dois imo-
veis localizados na cidade 
de Cabedelo e no bairro do 
Bessa, em João Pessoa. 

“Os suspeitos aluga-
ram uma casa, no Bessa, 
com piscina e bastante 
conforto, onde moravam 
e usavam para fabricar os 
entorpecentes”, afirmou o 
delegado. O grupo foi au-
tuado por tráfico de drogas 
e associação para o tráfico. 

Uma ação conjunta 
envolvendo policiais do 
Núcleo de Homicídios de 
Queimadas e a Polícia Mi-
litar foi desencadeada com 
o objetivo de cumprir man-
dados de busca e apreen-
são, tendo como alvos dois 
investigados no caso do 
feminicídio ocorrido no 
dia 26 de maio deste, no 
Sítio Capoeiras, zona rural 
de Queimadas. A vítima foi 
identificada como Michele 
Alves da Silva Veloso, de 19 
anos.

Segundo o delegado Ila-
milto Simplício, seccional de 
Queimadas, os dois manda-
dos foram cumpridos, sen-
do um no centro da cidade 

e outro no Sítio Cedros. Em 
um dos alvos foi encontra-
do um revólver calibre 32. 
“Essas bus-
cas foram 
realizadas 
com o in-
tuito de co-
letar outras 
provas com 
a finalidade 
de melhor 
esclarecer a 
dinâmica do 
feminicídio 
em questão, 
uma vez 
que durante 
as investigações o principal 
suspeito que se encontra 
preso desde o dia do crime 

afirmou, como álibi, que es-
taria na companhia de um 
segundo companheiro, no 

dia da ocor-
rência do 
fato, negan-
do a autoria 
do crime”, 
esclareceu 
Ilamilto.

A i n d a 
no curso 
das inves-
t i g a ç õ e s , 
foi men-
c i o n a d o 
nos autos 
a possível 

participação de uma ter-
ceira pessoa. Este terceiro 
exibiu um revólver no dia 

seguinte do crime. Com o 
segundo suspeito, de 19 
anos de idade, foi encontra-
do o revólver, que será sub-
metido a exame pericial de 
confronto balístico com os 
projetis extraídos do corpo 
da vítima.

“O revólver apreendi-
do está com a numeração 
raspada, e desse modo este 
suspeito permanecerá pre-
so também, por crime de 
posse irregular de arma de 
fogo com supressão de sua 
numeração. O próximo pas-
so é a realização da perícia 
de confronto balístico para 
se determinar realmente se 
esta arma foi a usada no cri-
me de feminicídio”, concluiu.

Dupla detida em Queimadas é 
suspeita de assassinato de jovem

Sargento é morto ao tentar evitar assalto
Policiais militares do 9º 

Batalhão, com sede em Picuí, 
no Curimatau paraibano, 
prenderam um jovem de 19 
anos e apreenderam um ado-
lescente de 17 anos suspeitos 
da morte do 2º sargento da 
Guarda Militar da Reserva 
José Juvino da Silva, de 58 
anos. O crime aconteceu 
durante tentativa de assalto 
e o maior de idade preso foi 
identificado como Paulo Victor 
da Silva, de 19 anos, ambos 
foram conduzidos para a De-
legacia de Polícia de Barra de 
Santa Rosa.

A morte do sargento Juvi-
no, que prestava serviço no 4º 
BMPB, em Guarabira, aconte-
ceu na manhã de ontem (23) 
quando o militar tentava evitar 
o roubo de uma moto. 

Segundo informações, o 
sargento Juvino estava de fol-
ga e saiu com amigos para um 
lazer na cidade de Algodão de 
Jandaira. Na cidade, o grupo 
parou para lanchar quando o 
militar percebeu dois jovens 
tentando praticar um assalto 
contra uma pessoa que estava 
numa moto. 

Ao tentar abordar a dupla, 

um deles atirou contra Juvino 
que foi atingido na perna. Ele 
ainda foi socorrido para o hos-
pital de Picuí, mais morreu no 
caminho.

Logo que tomou conheci-
mento do fato, o tenente-co-
ronel Josiel Brandão, coman-
dante do 9º BPM, determinou 
diligências para localizar e 
prender a dupla. No local do 
crime foi detido o adolescente 
e, no final da manhã foi pre-
so o segundo suspeito. Ainda 
não foi informado o local do 
velório e do sepultamento do 
militar.

O revólver apreendido 
está com a numeração 

raspada e, desse modo, o 
suspeito permanecerá 

preso, também, por crime 
de posse irregular de arma 
de fogo com supressão de 

sua numeração 
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De acordo com o IBGE, número de pessoas que deixaram de procurar emprego na PB cresceu entre os meses de maio a junho

O número de pessoas, 
na Paraíba, que não estavam 
ocupadas e não procuraram 
trabalho por conta da pan-
demia, ou por falta de opor-
tunidade na localidade, mas 
que gostariam de trabalhar, 
aumentou e chegou a 504 
mil em junho, segundo a 
PNAD COVID19, divulgada 
pelo IBGE, nessa quinta-fei-
ra. Como uma versão espe-
cial da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-
nua (PNAD C), o levantamen-
to faz parte das Estatísticas 
Experimentais do instituto 
é realizado em parceria com 
o Ministério da Saúde, para 
acompanhar os impactos so-
cioeconômicos da pandemia 
no país. 

Em maio, a pesquisa 
identificou que havia 485 mil 
pessoas que não procuraram 
emprego por esses motivos, 
mas que gostariam de traba-
lhar, o que aponta para um 
crescimento de quase 4% de 
um mês para o outro, com 
um acréscimo de 19 mil pes-
soas a essa categoria.

Em junho, o Estado per-
maneceu com a 4ª menor 
taxa do país de participação 
na força de trabalho, ou seja, 
de pessoas que estavam em-
pregadas ou procuraram tra-
balho no período de referên-
cia. O indicador, de 43,7%, 
caiu em relação ao observa-
do em maio (44,6%) e só foi 

menor do que os registrados 
no Piauí (40,9%), em Ala-
goas (42,6%) e no Maranhão 
(43,6%).

Já entre aqueles que es-
tavam trabalhando, o núme-
ro dos que estavam afastados 
do emprego devido ao dis-
tanciamento social também 
diminuiu, passando de 329 
mil pessoas, no primeiro mês 
pesquisado, para 248 mil em 
junho. Proporcionalmente, 
isso representa 19,8% da po-
pulação ocupada no Estado, 
8º maior percentual do país.

Em relação ao trabalho 
remoto, houve uma pequena 
redução percentual no to-
tal de pessoas que estavam 
atuando dessa forma na Pa-
raíba, que recuou de 16,4%, 
registrado em maio, para 
16%, em junho. Apesar dis-
so, esse permaneceu como 
o 4º maior índice do país, 
atrás apenas do Distrito Fe-
deral (25,8%), Rio de Janeiro 
(22,8%) e São Paulo (18%).

Aumento por auxílio
O percentual de domicí-

lios que recebeu algum auxí-
lio relacionado à pandemia 
em junho cresceu frente a 
maio, aumentando de 53,1% 
para 56,9%. Embora repre-
sente mais da metade das re-
sidências do Estado, esse é o 
terceiro menor indicador da 
região, maior apenas do que 
os verificados em Sergipe 

Mais de 500 mil não buscam 
trabalho devido à pandemia

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Em maio, a pesquisa identificava 485 mil pessoas nesta situação, o que aponta aumento de quase 4% de um mês a outro, com total de 19 mil afetados

Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

(55,6%) e no Rio Grande do 
Norte (56,1%).

O valor médio recebi-
do no Estado foi de R$ 934. 
Além do auxílio emergencial 
– destinado aos trabalha-
dores informais, microem-
preendedores individuais, 
autônomos e desempregados 

–a pesquisa também consi-
dera outras formas, como a 
complementação do Governo 
pelo Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego 
e Renda, que permite a redu-
ção de salário e jornada por 
até três meses e a suspensão 
de contratos por até dois.

Medidas contra covid-19

Autoescolas já têm 
protocolo sanitário

O Governo do Esta-
do divulgou, ontem, o 
protocolo sanitário com 
recomendações para os 
Centros de Formação de 
Condutores (CFCs) refe-
rentes à prevenção e ao 
controle da covid-19. O 
documento deverá ser 
seguido pelas 80 au-
toescolas da Paraíba.

De acordo com o 
protocolo, para as ati-
vidades presenciais, os 
diretores dos CFCs de-
vem orientar os instru-
tores e os candidatos 
à obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) sobre práticas 
preventivas cotidianas 
como o distanciamen-
to social; agendamento 
das aulas para evitar 
aglomerações; uso obri-
gatório de máscaras; 
higienes pessoal, dos 
equipamentos e dos 
ambientes.

Para isso, na sala de 
aula do curso teórico, é 
recomendado o limite 
de um aluno a cada 4 
metros, considerando-
se um espaço de 2 me-
tros de distância entre 
uma cadeira e outra. “A 
aplicação da prova final 
do curso de reciclagem 
de condutor infrator 
deverá ser realizada 
de maneira individual, 
mediante senha ou com 
agendamento. No caso 
de o ambiente de prova 
ter mais de um termi-
nal/equipamento para 
a aplicação de prova, 
deverá ser respeitada 
uma distância mínima 
de 2 metros”, recomen-
da a cartilha.

Nas aulas práticas 
de direção veicular em 
via pública será exigido 
o uso dos Equipamentos 
de Proteção Individual 
(EPIs), higienização mi-
nuciosa dos veículos a 
cada troca de aluno, rea-
lização das instruções 
com os vidros abertos e 
sem uso de ar condicio-
nado, sem acompanhan-
te. No caso das motos, é 
acrescentada a orienta-
ção do uso do capacete 
individual e pessoal e não 
transportar o candidato 
na garupa do instrutor.

Monitoramento
Caso apresentem 

sinais ou sintomas su-
gestivos de resfriado ou 
gripe (febre, tosse, fal-
ta de ar), os instrutores 
deverão ser afastados 
imediatamente de suas 
atividades presenciais 
pelo período mínimo de 
14 dias, procurar aten-
dimento médico e, se os 
sintomas persistirem, 
deverão permanecer 
afastados até a comple-
ta melhora. Caso o aluno 
tenha sintomas de gripe 
ou resfriado, a recomen-
dação da cartilha é de 
que ele não vá à aula. 

Todos os pontos do protocolo 
podem ser acessados através 

do QR Code acima

“Não há nenhum in-
teresse em acabar com o 
Terminal de Integração do 
Varadouro (TIV). O que fize-
mos foi ampliar o sistema. 
O usuário de transportes 
urbanos pode fazer a Inte-
gração Temporal que ele 
desejar, em todos os pontos 
de parada de qualquer bair-
ro da cidade. Isso pode ser 
feito dentro de um prazo de 
até 60 minutos, desde que 
ele possua o cartão passe 
legal”. A informação é do di-
retor executivo do Sindicato 
das Empresas de Trans-
porte Coletivo Urbano de 
João Pessoa (Sintur), Isaac 

Júnior, ao desmentir espe-
culações de que o Sindicato 
estaria se aproveitando da 
pandemia para desativar o 
TIV. 

Ele afirmou que antes, 
era necessário o usuário 
ir até ao Terminal do Vara-
douro para poder embarcar 
em outro ônibus sem pagar 
uma nova passagem, mas 
hoje isso não é mais neces-
sário. “Com a ampliação da 
Integração para todas as 
paradas de ônibus, o Sintur 
apenas cumpriu uma de-
terminação da Semob a fim 
de evitar aglomerações no 
Terminal do Varadouro”, re-
latou Isaac. O TIV existe há 
15 anos.

Por conta da pandemia, 

o Terminal do Varadouro 
passou por uma série de 
adaptações, desde o retor-
no da circulação dos ônibus, 
no último dia 6. O espaço foi 
higienizado e recebeu mar-
cações no piso e em cadei-
ras para orientar o distan-
ciamento adequado entre 
as pessoas, e recebeu pias 
portáteis para a lavagem 
das mãos e placas que in-
centivam o uso de máscara 
e distanciamento. 

Apesar da Integração 
Temporal existir há 12 anos, 
uma pesquisa de opinião da 
Universidade Federal da 
Paraíba, realizada no ano 
passado, mostrou que um 
em cada quatro pessoenses 
desconhece esse sistema. 

Pela Integração Temporal, o 
usuário tem o direito de se 
transferir de uma linha para 
outra em qualquer parada, 
sem precisar pagar por ou-
tra passagem.

De acordo com o site da 
Semob, existem 99 linhas 
convencionais, mas duran-
te a pandemia ocasionada 
pelo coronavírus, apenas 
43 estão circulando e nem 
todas vão até o Terminal 
de Integração. Os ônibus 
saem dos bairros, vão até 
o Parque Solon de Lucena 
(Lagoa), e voltam. João Pes-
soa possui 2 mil pontos de 
paradas e o preço atual da 
passagem é R$ 4,15 em di-
nheiro e R$ 4 com o uso do 
Passe Legal.

Sintur afirma que não há interesse 
em desativar Terminal de Integração

Diante de especulações sobre o fim do Terminal, Sintur 
informa que está melhorando sistema de integração

Foto: Roberto Guedes

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Iniciativa da Fundac, o ‘Bate Papo do Revelando Campeões’ estimula os adolescentes à prática de esportes 
Os adolescentes que 

cumprem medidas no Centro 
Socioeducativo Edson Mota, 
da Fundação Desenvolvimen-
to da Criança e do Adolescen-
te “Alice de Almeida” (Fun-
dac) tiveram a oportunidade 
de participar, nessa quarta 
(22) e quinta-feira (23),  da 
estreia de um novo modelo 
de atividade, o Ciclo de Bate 
Papo, com a participação de 
campeões esportivos, atletas 
e jogadores de vôlei e futebol, 
através de videoconferência, 
dentro do projeto Revelando 
Campeões do eixo Esporte, 
Cultura e Lazer

Segundo Nilton Santos, 
coordenador do eixo Espor-
te, Cultura e Lazer, as ações 
desenvolvidas pelo segui-
mento, nas unidades socioe-
ducativas administradas 
pela Fundac, têm tido um 
papel importante no empo-
deramento, fortalecimento 
e formação do processo so-
cioeducativo. O debate vem 
contribuir com essas ativida-
des esportivas do Eixo, como 
uma nova proposta durante 
esse período de pandemia.

O Bate Papo do Revelan-
do Campeões é um ambiente 
de discussão com atletas fa-
mosos que fizeram história 
no futebol nacional. Consi-
te em um lugar de conversa 
sobre superação de limites 

Socioeducandos participam 
de debates com esportistas

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

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

O município de Maturéia retomou as suas atividades turísticas no último sábado (18), 
respeitando todos os cuidados determinados pela Organização Mundial da Saúde. Se você 

gosta da engenharia dos antigos casarões do Nordeste, pode vivenciar uma época remota no 
Casarão do Jabre – Pousada, Restaurante e Museu. Um belíssimo e bem conservado casarão 

abriga a pousada e um restaurante com comidas típicas da região feitas no forno a lenha 
trazendo aquele saudoso sabor tradicional do feijão verde, macaxeira, bode guisado, galinha 
e de sobremesa, doces caseiros com queijo coalho. O Casarão do Jabre possui 11 apartamen-
tos com instalações de casas rústicas, um redário que dá ao hóspede toda a visão do Pico do 
Jabre, área para acampamento, um espaço bem projetado para observação estrelar, além do 
museu composto por relíquias que revelam a história de luta e perseverança da família Dan-
tas. Já no pé da subida da ladeira para o Pico do Jabre, está instalada a Pico do Jabre Ecopou-

sada, com diárias no valor de R$ 160 por pessoa, e R$ 200 em pequenos chalés que comporta 
uma família, enquanto que crianças até 10 anos, não pagam. O proprietário da pousada, 

Eduardo Dantas, além da hospedagem, oferece aos turistas caminhadas ecológica, passeio de 
caiaque pelo açude, traslado num veículo 4×4 para subir ao Pico do Jabre.

Princesa Isabel

Maturéia I

TEIxEIRA

O município de 
Texeira, distante 320 
km de João Pessoa, 
é um convite para o 
turismo de aventura. 
É lá que fica a famosa 
Pedra do Tendó, blo-
co cristalino rochoso 
que tem 800 metros 
de altitude e uma 
dimensão de 2 mil 
metros quadrados. 
Essa formação da 
rocha granítica, que 
impressiona com seu 
tamanho, foi o cená-
rio escolhido para 
realização do Circuito 
Som nas Pedras do 
ano passado. A Pedra 
do Tendó fica distante, aproximadamente três quilômetros da cidade de Teixei-
ra e faz parte da reserva ecológica criada no dia 16 de outubro de 1992. O lugar 
proporciona uma imagem belíssima e panorâmica do Vale das Espinharas que 
encanta nossos olhos dos visitantes.

Ingá
O secretário de turismo do município de Ingá, Vavá da Luz, já recebeu parecer po-

sitivo da Procuradoria Geral do Estado para a reabertura a visitação do Parque Arqueo-
lógico Itacoatiara de Ingá. No momento, o secretário está aguardando autorização da 
prefeitura municipal para anunciar o dia da reabertura, onde será mantido para visita-
ção, todos os  protocolos e normas sanitárias em vigor. Sítio Arqueológico da Pedra do 
Ingá é patrimônio histórico-cultural tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN em 1944, localizada no Município de Ingá.

Fotos: Teresa Duarte
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Distante 413 km de João Pessoa o município de Princesa Isabel, é um convite ao turis-
mo histórico e cultural da Paraíba. O município, há 90 anos, foi palco em 1930 da Revolta de 
Princesa, sob o comando do Coronel José Pereira, considerada a mais decisiva do século 20, 
na Paraíba, em que pese os desdobramentos históricos, no âmbito estadual, conflito que le-
vou o nome da cidade para o cenário nacional. No Palacete José Pereira o seu bisneto Thiago 

Pereira preserva um pouco da 
história que é retratada em 
fotografias, poucos móveis e 
utensílios domésticos da casa 
do Coronel José Pereira. Na 
sala principal do Palacete José 
Pereira, ele expõe um espelho 
de cristal que foi um presente 
no casamento do seu bisavô, 
uma bela cristaleira, chapelei-
ro, relógio e uma mesa muito 
bem conservada com cerca 
de cem anos que pertenceu 
ao sogro de Zé Pereira, que o 
presenteou. A visitação é feita 
por agendamento.

Maturéia II
O município é rico em atrativos 

para os amantes da natureza porque é 
nele que está localizado o belo Parque 
Estadual Pico do Jabre. O Pico do Jabre 
é considerado o ponto mais alto da Pa-
raíba, com 1.197 metros de altitude, na 
Serra da Borborema, fica situado entre 
os municípios de Mãe D’água e Matu-
reia, um dos ecossistemas mais ricos da 
Paraíba, abrigando árvores típicas da mata úmida e elementos da Caatinga. Aqueles 
que gostam da caminhada existem trilhas dentro da mata onde as pessoas podem 
cruzar com alguns animais de várias espécies, a exemplo dos macacos, répteis, mocó, 
tamanduá, gato maracajá, raposa, veado catingueiro, aves raras, entre outros. A lajedo 
da Pedra do Caboclo, que foi palco do Circuito Som nas Pedras do ano passado, para 
aqueles que querem apreciar a natureza sem muito esforço é a trilha ideal, pois é um 
percurso pequeno contemplando o conato dos pássaros som natural.
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e desafios de luta que todo o 
atleta passa para vencer. Para 
Nilton, a palavra “vencer” 
que aqui se coloca, está além 
dos esportes, e inspira os es-
forços que toda pessoa que 
precisa, para vencer os seus 
desafios pessoais.

“Durante a atividade o 
atleta fala de sua trajetória, 
carreira e história de vida, 

além das escolhas (espor-
te) e de como enfrentou os 
obstáculos que encontrou 
em seu caminho e o que fez 
para se tornar um campeão 
na vida. Após esta exposição 
os socioeducandos fazem 
perguntas e comentários. É 
tudo muito simples, mas faz 
do momento um lugar pri-
vilegiado de aprendizagem”, 

explicou o coordenador do 
projeto.

A estreia do ciclo de Bate 
Papo contou com a partici-
pação de Maurício Cabedelo, 
ex-jogador do Botafogo, e de 
Edson Inha, ex-jogador do 
Bahia, Sousa e Botafogo. Na 
ocasião, os atletas puderam 
passar para os socioeducan-
dos do CSE, um pouco da ex-

periência no futebol e discu-
tir sobre o esporte e a vida.

“O debate foi muito gra-
tificante, falei um pouco da 
experiência, das dificuldades 
e da minha opção de sempre 
procurar ajudar financeira-
mente a minha mãe. Espera-
mos colher bons frutos com 
essa atividade, incentivan-
do essa garotada ao esporte 

que é um meio de educação”, 
relatou Francisco Edson, 
conhecido como Inha, que 
atualmente exerce a função 
de agente socioeducativo no 
Centro Educacional do Ado-
lescente (CEA), em Sousa. 

De acordo com Nilton, 
os ciclos de debates irão 
acontecer sempre às quartas 
e quintas-feiras. “Estamos 
começando de forma expe-
rimental no CSE, mas nossa 
proposta é expandir para 
todas as unidades socioedu-
cativas do Estado. No CEA, 
em Sousa, desde janeiro, o 
ex-jogador Edson Inha vem 
facilitando a oficina de fut-
sal. Após a pandemia, vamos 
realizar os testes com socioe-
ducandos no Atlético Sousa”, 
afirmou o coordenador.

A expectativa é que es-
ses debates chamem a aten-
ção para apoios e iniciativas. 
“Ao longo deste segundo 
semestre, teremos diversos 
outros campeões participan-
do do Bate Papo. Estamos 
esperando a confirmação do 
Popó, ex-boxeador, e do Hulk, 
jogador de futebol”, disse 
Nilton Santos, acreditando 
que a história de vários joga-
dores paraibanos e de outros 
atletas pode inspirar os so-
cioeducandos na elaboração 
de um projeto de vida, atra-
vés dos esportes.

Foto: Secom-PB

A estreia do ciclo de Bate Papo contou com a participação de Maurício Cabedelo, ex-jogador do Botafogo, e de Edson Inha, ex-jogador do Bahia, Sousa e Botafogo 



Show solidário
Hoje, transmissão ao vivo terá mais de 35 artistas e mais de 
5h30 de duração para arrecadar os recursos do tratamento de 
saúde do cantor e compositor Genival Lacerda. Página 11
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Abordando problemas de cunho social, ‘O Voo Noturno do Pintarroxo’ reúne 42 textos escritos durante a quarentena

Wellington Pereira publica a 
sua sexta antologia de contos

Quarenta e dois contos 
inéditos, todos escritos du-
rante o período de quaren-
tena, integram o livro O Voo 
Noturno do Pintarroxo (As 
Insônias do Bairro-Norte), o 
sexto no gênero do escritor 
paraibano Wellington Pereira. 
A obra, que aborda problemas 
de cunho social vividos pelas 
populações periféricas, numa 
alusão ao Brasil contemporâ-
neo, tem 110 páginas e é pu-
blicada pela Ideia Editora, de 
João Pessoa.   

“É uma prosa poética, 
com temática social, na qual 
crio uma alegoria do Brasil 
atual do Governo Bolsonaro 
e que trata das dificuldades 
enfrentadas pelas crianças do 
Bairro-Norte, onde habitam 
os ‘excomungados’ do Esta-
do, os pobres e favelados que 
sofrem violências de vários 
matizes, como a falta de ilumi-
nação pública, o preconceito 
de cor e a convivência com o 
lixo”, resumiu Wellington Pe-
reira. “São contos curtos, que 
é o meu estilo”.

O autor destacou que 
uma das personagens é a 
criança chamada Beatriz, 
que mora no Bairro-Norte. 
“O pintarroxo do título é um 
pássaro, que é uma metáfora 
de uma pessoa que gosta de 
fazer o bem ao próximo e de 
quem ela é amiguinha. Ele só 
voa à noite porque é nesse pe-
ríodo que ele pode penetrar 
nos sonhos de Beatriz. A ave 
termina se tornando no gran-
de herói das tragédias nacio-
nais, ao tentar amenizar a dor 
e o sofrimento das crianças”, 
explicou o escritor.

Wellington comentou que 
o pássaro tem a capacidade 
para ir solucionando os proble-
mas sociais que afligem os mo-
radores do local. No entanto, 
o autor disse que poderia ser 
alusão a qualquer outro país, 
por entender que semelhantes 
dificuldades também existem 

pelo mundo. Em virtude dessa 
qualidade, o pintarroxo é cons-
tantemente requisitado por 
Beatriz para prestar ajuda à 
comunidade na superação das 
dificuldades sociais e no livra-
mento das opressões.

O escritor explicou que, 
por meio dos sonhos da 

protagonista, o animal fica 
sabendo do que pode vir a 
acontecer com as crianças do 
Bairro-Norte. Por ser dotado 
de tal poder, a ave ingressa no 
universo onírico e vai modifi-
cando a realidade sonhada, o 
que inclui o roubo da subje-
tividade, a perda de objetos 
preciosos para as crianças e 
até o retardamento do retor-
no da princesa baobá Dandara 
para a sua nação.     

“O conto A Estética da 
Escuridão abre o livro e tem 
um clima pessimista e pe-
sado. Esse conto trata das 
pessoas pobres, que são pri-
vadas da energia elétrica. E 
a menina Beatriz sonha que, 
por causa disso, as crianças 
do Bairro-Norte não poderão 
fazer as suas tarefas escola-

res à noite, nem sair de casa”, 
destacou Pereira. 

O autor fez questão de 
ressaltar outro texto, A Forma 
Disforme da Polícia das Formas. 
“Essa polícia prende aqueles 
que se expressam de maneira 
espontânea, como uma crian-
ça que dá bunda canastra ou 
alguém que sorri demais. É 
uma forma de repressão”, dis-
se Wellington, que dedica esse 
conto ao artista plástico Flávio 
Tavares. “É um pintor que tem 
se preocupado em fazer belos 
quadros e retratar a incongru-
ência das formas sociais, como a 
disparidade entre pessoas ricas 
e pobres e a homenagem que 
prestou à vereadora carioca as-
sassinada Marielle Franco”.

De acordo com o paraiba-
no, a coletânea é toda carrega-

da de uma simbologia do que a 
população carente está passan-
do hoje no país. Nesse sentido, 
outro exemplo por ele apon-
tado é o conto Os Ladrões de 
Subjetividade. “São justamente 
os homens maus que vêm rou-
bar os sonhos e os desejos das 
crianças, como a ditadura fez 
no Brasil, a partir de 1964”, dis-
se Wellington Pereira.

No entanto, se O Voo Notur-
no do Pintarroxo é aberta com 
um clima de pessimismo, o au-
tos garantiu que o fechamento 
se dá em meio a um sentimento 
de esperança e de que tudo vai 
melhorar, como está narrado no 
conto Nasceu o Dia.

No texto do prefácio que 
assina para a edição, a pro-
fessora doutora da Universi-
dade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Vanessa Andrade de 
Barros, ressalta que “além de 
povoar os sonos e sonhos de 
Beatriz e satisfazer seus de-
sejos, o pequeno Pintarroxo é 
canoro: o que canta com har-
monia. Alegoria ímpar para 
traduzir este volume de contos 
poéticos que nos presenteia 
Wellington Pereira. Metáforas 
afinadas em uma cadência de 
voos e paragens que nos colo-
cam face a face com os aconte-
cimentos que se abatem sobre 
o Bairro-Norte”.

A publicação  não será 
lançada de forma presencial, 
em virtude da crise sanitária. 
No entanto, já pode ser adqui-
rida, ao preço de R$ 30, pelo 
e-mail wjdop@uol.com.br, ou 
pelo número de WhatsApp 
(83) 98807-7355.

Guilherme Cabral
guipb_jornalaista@hotmail.com

Conto “é como uma peça de jazz e um curta-metragem”
Natural da cidade de Sumé, 

localizada na região Cariri da 
Paraíba, Wellington Pereira é um 
apaixonado pelo conto desde 
criança. Certamente, não foi à toa 
que lançou outros cinco livros no 
mesmo gênero: As Possibilidades 
do Róseo, Chanel 19: Histórias no 
feminino, Vovó nos Protege, Catá-
logo Ilustrado da Vertigem Huma-
na e As Aventuras de José Jacinto 
em Seu Redemoinho Particular. 
“Eu gosto porque é o lampejo 
temporal, onde se apreende o 
instante. Mas é bom que se diga 
que ainda estou aprendendo”, 
confessou ele.

É também na ficção que o 
autor vem realizando um projeto, 
que é o de escrever um folhetim 
batizado de Voltaire e as Quatro 
Estações e ir publicando em seu 
perfil no Facebook, mas que po-
derá se transformar em mais uma 
obra posteriormente. 

“O conto não exige uma 
certa ‘ginástica literária’ que o 
romance exige. É mais mental e é 
como uma peça de jazz e um cur-
ta-metragem de cinema. É preci-
so manter o foco, que não pode 
ser múltiplo, e tenha capacidade 
de reger esse foco narrativo para 
que o texto não desonere, não 
fique frouxo, sem consistência”, 
comentou Wellington Pereira. 
“Só sei fazer conto. Na música, 
cada um tem sua embocadura. 
Se um toca saxofone, não terá 
facilidade de tocar pistom. Arris-
caria dizer que cabar”.

Segundo ele, o conto é mui-
to lido atualmente, inclusive em 
âmbito nacional. “Existem exce-
lentes contistas de alto nível. Da 
nova geração, eu menciono, por 
exemplo, Phelipe Caldas e Tiago 
Germano. E, da geração mais 
antiga, citaria Aldo Lopes e Chico 
Lino Filho”, elegeu. 

Com relação ao folhetim 
que vem escrevendo e publican-
do na rede social, Wellington 
Pereira lembrou de se tratar de 
um gênero que jornais brasilei-
ros publicaram no século 19. “A 
obra é dividida em estações, pois 
comecei no outono e deverei 
publicar o terceiro episódio ama-
nhã. É um desafio, porque é uma 
obra ficcional em construção. É 
um ‘canteiro de obras literário’ 
que não sei quando vou concluir. 
É a história de um rapaz que é 
tradutor e foi contratado para 
traduzir o Dicionário Filosófico, 
de Voltaire. Só que, quando che-
ga na letra ‘T’, ele se engalha, na 
palavra ‘‘to kalon, que significa 
‘beleza’, em grego”.

Outro projeto, Poética digital, 
era publicado em seu Facebook 
desde 2018, mas foi concluído nes-
te ano. “Muito simples: o desafio é 
publicar uma poesia por dia“.

Imagem: Divulgação

Foto: Antonio David/Divulgação

 O conto ‘A Estética 
da Escuridão’ abre o 
livro e tem um clima 
pessimista e pesado. 
Esse conto trata das 

pessoas pobres, que são 
privadas da energia 

elétrica 

Imagem: Divulgação

Obra é uma prosa poética, com temática 
social, na qual se é criada uma alegoria do 
Brasil atual do Governo Bolsonaro e que 
trata das dificuldades enfrentadas pelas 
crianças carentes do Bairro-Norte

Folhetim publicado on-line acompanha um tradutor do filósofo iluminista francês Voltaire (acima)
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Colunista colaborador

Quando eu era menino, ali no tempo da 
inocência, se um amigo pisava na bola, a gen-
te “se intrigava”.

Pisar na bola podia ser muita coisa: ex-
cluir da brincadeira, xingar a mãe do outro 
ou simplesmente ganhar mais vezes que o 
aceitável no jogo.

“Ficar intrigado” era a mesma coisa que 
ficar de mal. Só que a expressão “ficar de 
mal” era coisa de menino fino, afrescalhado, 
filhinho de papai.

Funcionava assim: o menino ultrajado en-
costava as pontas dos dedos indicadores de cada 
mão e dizia para o outro:

– Corte aqui e não fale mais comigo!
Se o outro cortasse, o que era provável, aque-

la amizade estava desfeita.
Aquilo virava um drama na turma.
Uns contra, outros a favor. Uns torcendo pe-

las pazes, outros botando lenha na fogueira...
Alguns dias depois, que o tempo do perdão 

pra uma criança é pequeno, a raiva tinha passado. 
E os amigos começavam a sentir falta um do outro.

Mas quem vai dar o braço a torcer?
O amor humilha.
Aquele que falasse primeiro seria o mais 

fraco.
Tinha início, então, todo um jogo, do qual os 

demais amigos participavam, se deliciando com 
a novela...

– Se “fulano” falar contigo, tu aceita?
O outro, no orgulho ainda, mas aliviado com 

a porta que se abria:
– Vou pensar!
No fundo o pensamento era:
– É tudo que mais quero!
Nas brincadeiras de grupo, as indiretas, 

que todo mundo percebia, embora a dupla ain-
da não se permitisse, por exemplo, jogar no 
mesmo time.

A dança do perdão continuava.
No esconde-esconde:
– O menino de camisa vermelha atrás do 

poste!
Dizer o nome significava o fim da “intriga”. 

Então era assim que o menino de cabelo preto 
anunciava, quando encontrava o menino de ca-
misa vermelha.

O grupo se divertia com a novelinha.
E cada um dos “intrigados” que fosse sinali-

zando a possibilidade de fazer as pazes.
Um dia, o destino, muito bem traçado por 

cada um, criava o encontro a sós, onde um dos 
dois iria fazer a pergunta, garganta meio presa:

– Se eu falar contigo, tu fala comigo?
Alívio, felicidade, alegria...
– Falo, sim.
– Então diga meu nome!
– Diga você o meu!
– Mathias.
– Nelson.
Pronto. Fez-se a paz!
Um último combinado:
– Quando perguntarem quem falou primei-

ro, a gente diz que “foi os dois”, certo?
Certíssimo. Mas, em segredo, um dizia que 

tinha sido o outro.
A vida então voltava feliz ao seu curso, com 

esse lindo aprendizado de amor e perdão.

...há um menino, há um moleque,
morando sempre no meu coração.
toda vez que o adulto balança
Ele vem pra me dar a mão...

Trilha sonora
‘Bola de Gude, Bola de Meia’ - Milton Nascimento.

Corte Aqui!

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Foto: Divulgação

Cartum da coletânea ‘Desenhos de Um Garoto Solitário’, de Naldo Junio

Junto à freira Irmã Iracy de Almeida, Chico César (ao 
centro) é fundador da Casa, que conta com aulas de 
música, luthieria, capoeira e jiu jitsu, dentre outros
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Fundado em 2001 e sediado em Ca-
tolé do Rocha, no Sertão do Estado, o Ins-
tituto Cultural Casa do Béradêro já abriu 
as portas para quase dois mil jovens e 
crianças, que encontraram no lugar aces-
so à cultura e, através dela, o reconheci-
mento de sua própria cidadania.

São meninos e meninas que vêm 
de famílias carentes, muitas delas em 
situação de extrema vulnerabilidade so-
cial, que têm, pela primeira vez, contato 
com a arte, participando dos cursos ofe-
recidos pelo Béradêro.

No local, essas crianças conhecem 
e aprendem a tocar instrumentos musi-
cais, além de participar de outros cursos, 
como capoeira e jiu jitsu, ou ainda do 
curso profissionalizante de luthieria.

A ONG também mantém a Orquestra 
de Câmara Gente Que Encanta, formada 
por crianças iniciadas na música e jovens 
em níveis de aprendizado mais avança-
dos, e a Camerata Béradêra, formada por 
alunos, ex-alunos já profissionalizados e 
monitores da organização, especificamen-
te para apresentações realizadas com o 
cantor Chico César, fundador da Casa, jun-
to à freira Irmã Iracy de Almeida, primeira 
professora de música do artista.

“As ações do Instituto têm forte im-
pacto na vida desses alunos e ex-alunos 
que entraram ainda crianças na organi-
zação e que, através do aprendizado ad-
quirido, hoje estudam em universidades; 
ou são empreendedores que mantêm o 
seu próprio negócio devido ao estímulo 
à cidadania e às capacitações recebidas; 
crianças mais autoconfiantes; adolescen-
tes vislumbrando um futuro melhor”, re-
lata Aline Fernandes, diretora da Lume, 

empresa de consultoria social que está 
apoiando o processo de reestruturação 
do Instituto.  Ela enfatiza que a história 
da Casa do Béradêro comprova a força 
que o acesso à cultura e à educação tem, 
quando democratizado. 

Com um modelo diversificado de 
mobilização social e de captação de recur-
sos, a empresa está utilizando sua estru-
tura técnica para implementar ações que 
venham fortalecer a Casa do Béradêro. O 
planejamento foi pensado a partir das de-
mandas apresentadas por Valderez Bar-
bosa, atual coordenadora do Instituto, que 
busca maior autonomia financeira à ONG . 
“Decidimos contar com esse suporte para 
juntos encontrarmos soluções mais efeti-
vas para o Béradêro”, afirmou.

 
Pandemia
Após quase duas décadas de portas 

abertas, o Instituto precisou suspender 
os cursos, pela primeira vez, diante dos 
riscos causados pela pandemia do novo 
coronavírus. Neste período, entretanto, 
não ficou parado e lançou a campanha 
‘Béradêro Mobiliza’, para arrecadar ces-
tas básicas, doadas a famílias de baixa 
renda da cidade e da zona rural.

As doações beneficiam, especialmen-
te, as famílias dos alunos em dificuldade, 
mantendo o vínculo entre as crianças e o 
Instituto, de maneira a mantê-las em se-
gurança alimentar em suas casas.

Agora, o Béradêro prepara-se para re-
tomar as atividades num futuro próximo, 
trazendo de volta à sala de aula os meni-
nos e meninas que integram os cursos ofe-
recidos pela Casa. Para isso, tem reforçado 
campanhas para que mais pessoas se en-

gajem na luta do Instituto e passem a fazer 
parte do grupo de doares.

A campanha ‘Seja Amigo do Béra-
dêro’ tem o reforço do cantor e compo-
sitor Chico César. Ele realizou uma apre-
sentação on-line no final de junho para 
angariar fundos e permanece divulgando 
as ações do instituto por onde passa e em 
seus perfis na internet.

Há várias formas de ajudar. Para isso, 
basta ao interessado acessar a página de 
doações (www.doa.re/seja-amigo-do-be-
radero) e escolher o valor a ser repassado. 
“Com uma doação mensal, o ‘Amigo do 
Béradêro’ possibilitará que o planejamen-
to da Casa seja elaborado com mais segu-
rança e que o uso dos recursos aconteça 
de maneira mais eficaz”, explica Aline.

Além disso, ainda é possível ajudar 
o Instituto adquirindo os produtos do 
Béradêro: camisetas e kits, que incluem o 
livro Cantáteis – Cantos Elegíacos de Amo-
zade, de Chico César, CD e adesivo. 

Para doação direta através de trans-
ferência bancária, os dados são: Banco do 
Brasil, Agência: 0585-1, Conta corrente: 
21506-6, CNPJ: 04422826/0001-08.

Instituto Cultural Casa do Béradêro 
lança campanhas para doações 

Hoje, o Centro de Aten-
dimento Socioeducativo Rita 
Gadelha, no bairro de Jagua-
ribe, em João Pessoa,  recebe 
uma sessão especial de cine-
ma promovida pelo Cineclu-
be Transformar, projeto da 
Fundação Desenvolvimento 
da Criança e do Adolescente 
Alice de Almeida (Fundac) e 
gerido pelo Eixo Cultura, Es-
porte e Lazer. A iniciativa che-
ga a sua centésima exibição 
na Capital paraibana.

Para comemorar, a Di-
retoria Técnica da institui-
ção (Ditec) irá realizar uma 
sessão especial na unidade 
socioeducativa feminina. De 
acordo com o responsável 
pela produção do projeto em 
João Pessoa, Orlando Junior, 
será exibido o documentário 
Nomes que Importam, que 
aborda a temática da iden-
tidade de gênero, com tran-
sexuais que explicam o pro-
cesso de mudança de nome 
social e como isso modificou 

a vida delas.  A maioria das 
participantes tem entre 15 e 
18 anos. “Vamos tentar fazer 
uma manhã diferente mas 
sempre usando o cinema 
como ferramenta da educa-
ção”, destacou o produtor.

O coordenador do Cine 
Transformar, Nilton Santos, 
por sua vez, afirmou que a 
cada projeção acontece um 
debate, além de uma avalia-
ção do comportamento dos 
adolescentes para dar um 
retorno aos jovens. Desta vez, 
a discussão  após o filme será 
com a coordenadora do Eixo 
de Diversidade da Fundac 
e militante do movimento 

LGBTQI+, Andreia Gama, con-
siderada uma das principais 
figuras do movimento trans 
paraibano. Também haverá 
distribuição de brindes e lan-
che no final. 

“De janeiro até agora 
tivemos 100 exibições. Por 
isso, agora estamos fazendo 
um momento de celebração. 
A gente tem alcançado um 
nível de aceitação e aprendi-
zado muito grande. Sexta-fei-
ra vamos tratar sobre nome 
social. A Andreia Gama é uma 
das pessoas mais capacitadas 
na área e é presidente da As-
sociação de Mulheres Traves-
tis e Transexuais do Estado, 

a Astrapa. Ela vai falar sobre 
a questão de gênero muito 
confundida com a orientação 
sexual e as dificuldades das 
pessoas Trans na socieda-
de, na escola e mercado de 
trabalho. Muitas vezes, essa 
dificuldade está no nome, na 
identificação”, informou.

O Cineclube foi idealiza-
do em outubro de 2019 de 
maneira experimental e co-
meçou oficialmente em janei-
ro. Por conta da pandemia, as 
sessões foram interrompidas 
e retornaram em junho.

“O cineclube traz a dis-
cussão da produção de arte, 
como ferramenta de colabo-
ração para inspirar a transfor-
mação do projeto de vida dos 
adolescentes, ultrapassar as 
dificuldades e poder ter uma 
resposta para as inquietações. 
Por mais que filmes possam 
se encaixar no entretenimen-
to, também tem a questão pe-
dagógica, que traz um apren-
dizado. A nossa meta é que 
nesse ano traga a discussão 
do acesso aos direitos huma-
nos”, concluiu Santos.

Cineclube da Fundac realiza 100ª edição
Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Foto: Divulgação

Sessão acontece no Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha

Através do QR Code acima, 
acesse o site da campanha 
‘Seja Amigo do Béradêro’
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Música

A quarentena se venceu. A paisagem no 
sertão aos poucos vai desbotando após um 
longo período de inverno. Vai acinzentando, 
esbranquiçando à espera de novas pincela-
das de cores que só a chuva pode proporcio-
nar. Chegou a hora de partir. Mudo quando 
desisto? Ou desisto quando mudo? Falo então 
de uma preguiça tremenda quando penso em 
voltar. Ao mesmo tempo não sei se é o medo 
que se veste dessa preguiça. Procuro a todo 
custo resistir. E é mesmo resistência a pala-
vra dos dias.

Enquanto não pego a estrada, eu me ali-
mento das lembranças de cá. No sítio, ainda 
é possível ver as ruínas da casa de Dona Emí-
lia. Sempre fazíamos “expedições” para co-
nhecer a casa e o túnel que fora construído 
para se esconder/escapar dos cangaceiros. 
História de cangaceiro e de botija aguçam 
qualquer curioso. Tinha criança que passa-
va pelo túnel e saia lá no meio do mato. Eu 
nunca passei, só ficava admirando a coragem 
dos outros. 

E falando de coragem, era cada olho arre-
galado depois de mais uma noite que o pes-
soal de lá ouvia o barulho de uma multidão 
chorando, se lamentando, como se estives-
sem num velório! Meu irmão já ouviu e quase 
não entrou dentro de casa. É oiticica mal-as-
sombrada, índios que aparecem nos sonhos: 
talvez estejam reivindicando algo, ou ao me-
nos que preservem seus cemitérios que estão 
espalhados por todo canto de lá. Tempo que 
vai passando, nem o choro se escuta mais, e 
as pedras que demarcavam as covas se per-
deram no meio da vegetação.

“Sempre tudo tão urgente nessa pressa 
indiferente”, canta Lula Queiroga na trilha do 
recomeço. Por enquanto, observo a horta do 
meu tio, sempre verde. Os buquês de coentro, 
alface, quiabo, pimentão, cultivados com a 
calma e o bom humor dele. Ainda toca trian-
gulo e conta anedotas no tempo livre, que é 
quase sempre. Histórias como a de Luiza, que, 
em tempos de censo, achava que a primeira 
letra do seu nome era “lê”, como no ‘ABC do 
sertão’, de Luiz Gonzaga e sobre sua idade: 
“Devo ter uns 200 anos, que José que é mais 
novo tem 300.” A gente ri e chora, com essa 
lembrança da inocência do sertanejo que qua-
se não há mais por essas bandas. 

Sigo então compartilhando a ideia de 
Montaigne e “observo em minhas viagens, 
para sempre aprender alguma coisa pela 
comunicação com os outros (que é uma das 
mais belas escolas que possa haver), a prática 
de sempre levar aqueles com quem converso 
a falar das coisas que conhecem melhor.” 

Levo minha bagagem cheia de mantimen-
tos para o próximo período, inclusive espe-
rança. Reflito mais uma vez em Montaigne, 
nisso de vida ou morte: “A utilidade do viver 
não está na extensão, está em seu uso. Fula-
no viveu muito tempo, que pouco durou. Es-
pereis por isso enquanto aqui estais. Está em 
vossa vontade, não no número de anos, ter-
des vivido o bastante.”

Validade

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Luiz Gonzaga (1912-1989) cantava e entendia o ‘ABC do sertão’

Foto: Divulgação

Ontem o Instituto Histó-
rico e Geográfico Paraibano 
(IHGP) realizou o Simpósio 90 
anos da morte de João Pessoa 
e a Revolução de 1930. A ati-
vidade contou também com 
a participação do vice-pre-
sidente da instituição, Jean 
Patrício, e com o Diretor de 
Mídia Impressa da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), William Costa, além de 
palestras de José Octávio de 
Arruda Melo e Carlos Pessoa 
de Aquino. Para quem perdeu, 
a transmissão pode ser aces-
sada na íntegra no canal do 
Youtube da Fundação Casa de 
José Américo (FCJA).

Entre os palestrantes, 
José Octávio esclareceu a ne-
cessidade de desmistificar 
algumas histórias que re-
percutem até os dias atuais, 
referentes ao assassinato do 
político João Pessoa por João 
Dantas. Ele reforça que o cri-
me foi exclusivamente por 
questões políticas, e não teve 
influência de cartas íntimas 
pois não havia a disputa pela 
mesma mulher. “Não há car-
tas íntimas na documentação 
da morte de João Pessoa e 
quem mais se ocupou do as-
sunto foi o historiador Ade-
mar Vidal, que transcreveu 
os documentos preparados 

em Pernambuco, onde ocor-
reu a morte”.

O acontecimento que 
acabou provocando a Revo-
lução de 1930, como explica 
José Octávio, tem desdobra-
mentos que influenciam até 
os dias de hoje. “Muitas pes-
soas ainda têm a ideia de que 
o nordestino é como o mexi-
cano, com o homem da máfia 
italiana, que lava a honra com 
sangue. A nossa intenção foi 
de mostrar que não tinha 
nada disso, eram puramente 
problemas políticos que esta-
vam entre João Dantas e João 
Pessoa. Dantas estava direta-
mente envolvido na luta con-
tra Pessoa”, frisa.

A imprensa, observando 
e registrando à época o que 
acontecia, era bastante dife-

rente em relação à linguagem 
utilizada hoje. “Não tinha limi-
tes, era uma linguagem mais 
exaltada. Nos jornais eram 
trocadas ofensas entre Dan-
tas e Pessoa. Se o Jornal do 
Commercio, em Pernambuco, 
publicava que João Dantas 
chamava Pessoa de doido, A 
União chamava João Dantas 
de mulambo, e por aí vai. Mas 
isso era algo característico da 
época na imprensa”.

O evento promoveu uma 
interessante discussão sobre 
o histórico paraibano e que 
resultou em diversos desdo-
bramentos. Octávio lembra da 
realização de perguntas perti-
nentes sobre os temas abor-
dados e que são importantes 
para a contextualização da 
Paraíba no século 20.

William Costa desta-
ca o momento histórico do 
primeiro encontro virtual 
promovido pelo IHGP. Na 
ocasião, o diretor detalhou 
sobre as novidades da EPC. 
No próximo domingo, em 
homenagem ao centenário 
de nascimento de Celso Fur-
tado e aos 90 anos de morte 
de João Pessoa, haverá uma 
série de publicações, como 
o Correio das Artes especial 
sobre Celso Furtado e um su-
plemento do Jornal A União 
dedicado para a morte de 
João Pessoa. “O material con-
ta com diversos autores, des-
de jornalistas de A União até 
professores e pesquisadores 
que fazem uma leitura mul-
tifacetada da Revolução de 
1930, em análises que saem 
um pouco do lado político e 
contextualizam a literatura, 
radio, aspectos históricos e 
culturais”, explicou.

Na internet

Simpósio do IHGP relembra a morte 
de João Pessoa e a Revolução de 1930
Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Artistas realizam ‘live’ solidária 
para ajudar Genival Lacerda

Mais de 35 artistas se apresentan-
do durante 5h30 de shows. É o que o 
público vai assistir na live solidária 
que amigos de Genival Lacerda, o Rei 
da Munganga, realizam hoje, a partir 
das 19h, com o intuito de arrecadar 
recursos para ajudar no tratamento de 
saúde do cantor e compositor paraiba-
no, que, no dia 24 de maio, sofreu um 
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico 
(AVCI), está com princípio do Mal de 
Alzheimer e vem recebendo assistên-
cia em sua casa, em Recife (PE).

O evento – que também prestará 
homenagem póstuma a Pinto do Acor-
deon, que morreu na última terça, será 
transmitida diretamente da Medoow 
Recepções, em Campina Grande, pelo 
canal do cantor João Lacerda no Youtu-
be e também para toda a Paraíba, pela 
TV Maior, canal 11, afiliada da Rede 
TV. Na ocasião, será sorteado um car-
ro modelo HB 20 O km e, para tanto, é 
preciso adquirir um ingresso solidário, 
à venda em diversos pontos do Paraí-
ba de Prêmios, em Campina Grande. Já 
contribuições financeiras poderão ser 
feitas através de QR Code que aparece-
rá na exibição.

“Meu pai está numa felicidade 
muito grande porque se sente querido 
pelos realizadores dessa live solidária. 
É um dinheiro que não paga”, confes-
sou o músico João Lacerda, filho de Ge-
nival Lacerda. “Porque alguns artistas 
ganham muito dinheiro atualmente, 
acham que meu pai é rico, mas não é 
assim. Ele tem uma história bonita, 
mas chegou a hora e ele precisa de aju-
da”, acrescentou.

Segundo João Lacerda, parte dos 
artistas participantes vai estar presen-
cialmente em Campina Grande. No lo-
cal, haverá uma banda base para acom-
panhar os shows. Ele antecipou que, 

no intuito de proporcionar momento 
de alegria para Genival Lacerda, o Rei 
da Munganga estará presente e canta-
rá quatro músicas: ‘Severina Xique-xi-
que’ e ‘O galeguim dos zoi azu’, ambas 
de João Gonçalves e Genival Lacerda, 
além de ‘Rock do jegue’ (de Braulio de 
Castro e Célio Roberto) e ‘Quem dera’ 
(Nando Cordel). “Nesse momento, João 
Gonçalves entrará para falar sobre a 
parceria com meu pai”, disse o filho.

Atrações
Em Campina Grande, vão estar se 

apresentando presencialmente os ar-

tistas Amazan, Almir Rouche, Novinho 
da Paraíba, Rhapael Moura, Raíssa 
Rodrigues, poeta Aírton Souza, For-
ró D2, Cezinha do Acordeon, Biliu de 
Campina, Capilé, Fabiano Guimarães, 
o Poetinha, Nathália Calazans (Forró 
do Muído), Karol & Karina e Mestre 
Genaro, Karol & Karina, Raissa Rodri-
gues, Flávio Leandro, Zé Lezin, além 
do próprio João Lacerda. A apresen-
tação do evento ficará por conta de 
Kleber Oliveira e Gitana Pimentel. A 
regência das apresentações será do 
maestro Pernalonga Sanfoneiro (PI). 
João Lacerda ainda informou que 
participarão através de vídeos Flávio 
Leandro, Flávio José, Waldonys, Caju e 
Castanha e Fernanda.

Ao falar sobre as dificuldades en-
frentadas por seu pai, João disse que, 
na época em que Genival sofreu o 
AVCI, constatou-se também o diagnós-
tico de princípio do Mal de Alzheimer. 
“Só a caixa contendo 30 adesivos, que 
é colocado nas costas a cada 24 horas 
para tratar o Alzheimer, custa R$ 600, 
além de tomar 12 comprimidos, fazer 
fisioterapia, terapia ocupacional e ter 
uma pessoa para cuidar”, exemplificou 
o filho, acrescentado que, sem os sho-
ws e dependendo apenas de uma apo-
sentadoria de pouco mais de R$ 2 mil, 
Genival Lacerda enfrenta problemas 
para tratar da saúde.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal que irá 

transmitir os shows

Serão mais de 5 horas de shows on-line para arrecadar 
recursos do tratamento de saúde do Rei da Munganga
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Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

FCJA no Youtube

Foto: Edson Matos

Palestra de José Octávio, que desmistifi-
ca pontos do assassinato, pode ser aces-
sada no canal da FCJA no Youtube



Valor corresponde a dois editais que estão com as inscrições abertas até o mês de setembro no Estado

Pesquisa científica na PB tem 
investimento de R$ 7,2 mi

O Governo do Estado 
da Paraíba, por meio da 
Fundação de Apoio à Pes-
quisa da Paraíba (Fapesq),   
em parceria com o Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI), o Conse-
lho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq) e a Secretaria 
da Educação e da Ciência 
e da Tecnologia (SEECT), 
investe R$ 7,2 milhões em 
pesquisa na Paraíba. Esse é 
o valor total de dois editais 
com inscrições abertas até 
setembro. Somando-se o 
Edital Covid-19 - em anda-
mento e conta com recur-
sos exclusivos do Estado 
da Paraíba e da Assembleia 
Legislativa da Paraíba - são 
R$ 9,2 milhões empregados 
para o desenvolvimento 
científico.

“Desde o início de sua 
gestão, o governador João 
Azevêdo, demonstrou a im-
portância da área e dos  in-
vestimentos que são feitos 
em Ciência e Tecnologia ao 
efetivar o arranjo institu-
cional que levou a Secreta-
ria Executiva da Ciência e 
Tecnologia e a Fapesq para 
a pasta da Educação. Esses 
investimentos apontam 
para o desenvolvimento re-
gional e do Sistema Único 
de Saúde, uma vez que as 
pesquisas que venham nes-
sa direção são fatores para 
a melhoria da qualidade de 
vida da população”, afir-
mou o secretário da SEECT, 
Cláudio Furtado.

O presidente da 
Fapesq, Roberto Germano, 
complementa afirmando 
que o arranjo institucional 
Educação-Ciência e Tecno-
logia revigora as políticas 
de dois temas que não po-
dem ser dissociados. “Os 
dois editais em aberto for-
talecem o sistema de ciên-
cia e tecnologia do Estado 
da Paraíba e atenderão a 
uma demanda de pesquisas 

significativas coordenadas 
por cientistas de ponta da 
Paraíba”.

Evaldo Vilela, presi-
dente do CNPq, ressalta 
a diferença que a Paraíba 
tem representado - princi-
palmente no Nordeste - no 
apoio a novos talentos e ao 
desenvolvimento da pes-
quisa que importa ao esta-
do e ao Brasil – e muitas de-
las ao mundo. “A pandemia 
mostrou que é o momento 
absolutamente necessário 
de aprofundar as parcerias; 
e no pós-pandemia a cola-
boração em prol da ciência 
e tecnologia é uma tônica”, 
afirmou. 

O presidente do CNPq 
prossegue dizendo que a 
parceria entre o CNPq, as 
Fundações de Amparo à 
Pesquisa e o MCTI é essen-

cial para que os resultados 
da pesquisa cheguem na 
ponta, direcionada aos in-
teresses e para a solução 
de desafios, beneficiando a 
população. “O SUS demosn-
trou sua importância coma  
epidemia no Brasil, um pro-
grama que o mundo admi-
ra pela dimensão e atendi-
mento que dá à população 
e pelo investimento que se 
faz, no tratamento da saúde 
e da prevenção”, ressaltou 
Evaldo Vilela.

Marge Tenório, do De-
partamento de Ciência e 
Tecnologia (Decit), do Mi-
nistério da Saúde, escla-
receu que na construção 
desses programas houve a 
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participação intensa da Se-
cretaria de Saúde da Para-
íba, “no levantamento dos 
problemas, da comunidade 
científica, auxiliando na de-
finição de quais linhas es-
tariam mais direcionadas à 
solução de problemas apre-
sentados pela Secretaria de 
Saúde. A Nossa grande pre-
ocupação é dar o retorno 
para os usuários do SUS”.

Editais abertos
Programa de Desenvol-

vimento Científico e Tecno-
lógico Regional no Estado 
da Paraíba (PDCTR-PB). 
Estão sendo investidos 
nessa chamada um valor 
global de R$ 5,7 milhões. 
Este Programa visa à atra-
ção e fixação de doutores 
no Estado da Paraíba, por 
meio da implementação de 
bolsas de Pesquisa.

Programa Pesquisa 
para o SUS: Gestão Compar-
tilhada em Saúde (PPSUS) é 
uma parceria com o Minis-
tério da Saúde, por meio do 
Departamento de Ciência e 
Tecnologia da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia, Inova-
ção e Insumos Estratégicos 
em Saúde e com o CNPq. As 
propostas aprovadas serão 
financiadas com recursos 
de capital e custeio, no va-
lor global de R$ 1,5 milhão. 
O PPSUS é estruturado para 
apoiar e fortalecer o de-
senvolvimento de projetos 
de pesquisa que busquem 
soluções para as priorida-
des de saúde e atendam as 
peculiaridades e especifi-
cidades de cada Estado. A  
aproximação entre os sis-
temas estaduais de saúde e 
de ciência e tecnologia e a 
comunidade científica, pro-
movida pelo PPSUS, permi-
te maior interação entre os 
atores locais para o fortale-
cimento da Política Nacio-
nal de Saúde (PNS).

Informações pelo 
e-mail programas-proje-
tos@fapesq.rpp.br e no 
edital disponível na página 
www.fapesq.rpp.br.

Com apoio da Empaer

Agricultor de Mogeiro investe 
na produção de doces

Uma oportunidade 
de driblar o desperdício e 
a crise causada pela pan-
demia. Quando percebeu 
que as frutas da comuni-
dade onde morava esta-
vam se perdendo por fata 
do escoamento, o jovem 
agricultor de Mogeiro, 
José Petrônio Ferreira, 
decidiu iniciar o aprovei-
tamento e apostou na fa-
bricação caseira de doces 
de goiaba. Desde o come-
ço do mês, ele comercia-
liza a produção por meio 
de delivery.

Para produzir o doce, 
José Petrônio procurou 

o auxílio da Gerência 
Regional da Empaer, em 
Itabaiana. Por meio da 
extensionista Aldenora 
Pereira, com treinamen-
to à distância, aprendeu 
como manusear as frutas 
e obter o produto.

O agricultor disse 
que tudo partiu da ne-
cessidade de evitar o 
desperdício porque não 
tinha como fazer o es-
coamento da produção, 
principalmente durante o 
período da pandemia.

“O treinamento ofere-
cido pela Empaer trouxe 
informações importantes, 

antes desconhecidas por 
todos nós”, comentou.  Ele 
disse que o gerente re-
gional da Empaer em Ita-
baiana, Paulo Emílio de 
Sousa, o encaminhou para 
a extensionista social, que 
repassou as orientações. 
“Tudo foi feito de forma 
remota”, ressaltou.

Com a orientação 
da Empaer, há dois anos 
ele começou o cultivo de 
goiaba, mas no Sítio São 
Severino, no Assentamen-
to Nova Vida, onde reside, 
também trabalha com o 
cultivo de acerola e a cria-
ção de frango caipira.

Foto: Secom-PB

Fabricação caseira de doces de goiaba é comercializada através de delivery em tempo de pandemia

Somando-se o Edital 
Covid-19 - em 

andamento e conta com 
recursos exclusivos do 
Estado da Paraíba e da 
Assembleia Legislativa 

da Paraíba - são R$ 9,2 
milhões empregados

“Eu me entrego só na morte 
de parabelo na mão... Se entrega, 
Corisco”... Este era o ponto alto 
da trilha sonora do filme “Deus e 
o diabo na terra do sol”, de Glau-
ber Rocha. A música era (é) de 
Sérgio Ricardo (foto), que também 
compôs a trilha de outra obra 
glauberiana, “Terra em transe”. 
       Sérgio Ricardo morreu ontem, 
aos 88 anos, no Hospital Samaritano, 
no Rio de Janeiro, após ter uma 
insuficiência cardíaca. Ele contraiu Covid-19 
e foi internado em abril, mas a filha, Adriana 
Lutfi, afirmou que ele tinha se curado do 
novo coronavírus.
        Eu gosto muito de sua obra. Tanto que 
escutava muito o disco “Um SR. Talento”, 
que comprei por indicação de Roberto 
Carlos de Oliveira.
       A qualidade e a relevância de suas com-
posições são inegáveis. Mas, ironicamente, 
nenhuma de suas canções contribuiu tanto 
para sua fama do que o surto  que o fez 
quebrar o violão e atirar pedaços à plateia 
durante a apresentação de “Beto bom de 
bola” no III Festival da Record, - o mesmo 
em que cantaram Caetano Veloso, Gilberto 

Sérgio Ricardo: compositor engajado

Gil e Edu Lobo - em 1967. Na ocasião, Sér-
gio Ricardo, cujo nome de batismo é João 
Lutfi, reagiu com irritação a uma vaia que 
o impedia de cantar. “Vocês ganharam! Vocês 
ganharam!”, disse finalmente ao micro-
fone, antes de quebrar o instrumento, 
jogá-lo à plateia e se retirar.
       É verdade que “Beto Bom de Bola” não 
tinha a cadência harmônica nem o sentido 
social de “Zelão”, nem a pertinência políti-
ca de “Deus e o Diabo na Terra do Sol“, 
trilha sonora do filme de Glauber Rocha, 
que tanto (re)significava naquele período 
pós-1964 (“Se entrega, Corisco / eu não me 
entrego, não / não me entrego a tenente / 
não me entrego a capitão / eu me entre-

go só na morte / de parabelo na mão”). 
Mesmo assim, o episódio foi um ponto fora 
da curva na história dos festivais, menos 
pela vaia do que pela reação violenta do 
cantor e compositor. Muito tempo depois, 
ele registraria sua versão da história e 
outras memórias musicais no livro “Quem 
quebrou meu violão“, de 1991.

nnnnnnnnnn
   

       Ator de novela, pianista e compositor 
de bossa nova na primeira fase, Sérgio 
Ricardo migrou para as canções engajadas e 
trocou o piano pelo violão ao se aproximar 
do Centro Popular de Cultura da UNE. Já 
à vontade com as temáticas de interesse 
social, também cineasta, rodou o filme 
“Esse mundo é meu”, cuja estreia, em 1º de 
abril de 1964, coincidiu com o golpe militar, 
condenando a fita ao fracasso. Na canção 
que dava nome ao filme, vaticinou o que 
aconteceria nos porões da ditadura: “Fui 
escravo no reino e sou / escravo no mundo 
em que estou / mas acorrentado ninguém 
pode / amar”. Outra canção de protesto 
digna de nota foi “Calabouço“, feita em 
homenagem ao estudante Edson Luís de 

Lima Souto, morto no restaurante do Calabouço, 
no Rio de Janeiro, em 1968, em cujo refrão Sérgio 
Ricardo repetia em contravoz a expressão “ca-
la-boca, moço / cala-boca, moço”.
      Em 2019, lançou o livro de poemas “Canção 
Calada”, contendo 139 poemas escritos desde a dé-
cada de 1980. Em 1991, ele publicou o livro “Quem 
quebrou meu violão” (ed. Record), um ensaio sobre 
a cultura brasileira desde os anos 1940.                  
       Sérgio Ricardo foi vaiado e quebrou o seu 
violão em 1967 (foto abaixo). Foi no III Festival de 
MPB, da Record.  Conhecido como um dos princi-
pais cantores de protesto dos anos 60, neste festival 
trouxe uma música com outro tema: a carreira de 
um jogador de futebol, que acabava esquecido.
        O público, que na época esperava músicas 
contra o governo, protestou vaiando. Sem poder 
continuar com a música, Sérgio Ricardo parou, 
quebrou o seu violão e o jogou na plateia.
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Vaga e dinheiro
Depois de carimbar seu passaporte para as quartas de final, o Botafogo 
volta a campo amanhã para enfrentar o Bahia, de olho na vaga para as 
semifinais da Copa do Nordeste e numa premiação de R$ 375 mil.  Página 16 Fo
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Partido do governador João Azevêdo vai indicar o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelos Paulinos

Em Guarabira, Cidadania 
formaliza aliança com MDB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Jorge Rezende

O governador João Azevêdo 
(Cidadania), o ex-governador Ro-
berto Paulino e o deputado esta-
dual Raniery Paulino (ambos do 
MDB) oficializaram uma aliança 
política com foco nas eleições mu-
nicipais de Guarabira. Durante re-
união ocorrida na tarde de ontem, 
ficou definido que o MDB indicará 
o pré-candidato a prefeito do mu-
nicípio e o Cidadania apresentará 
o nome de Beto Meireles como 
pré-candidato a vice-prefeito nas 
eleições deste ano. 

“Hoje recebemos os dois 
grupos políticos de oposição de 
Guarabira e, com essa articulação, 
temos a condição de anunciar que 
estamos formalizando uma alian-
ça com o MDB em Guarabira, onde 
o partido indicará a cabeça de cha-
pa e nós indicaremos o vice, que 
já está definido e será Beto Mei-
reles. Esse é um avanço importan-
te, Guarabira tem muito a ganhar 
com essa aliança que trará dias 
melhores para a população”, des-
tacou João Azevêdo.

O ex-governador Roberto 
Paulino avaliou que a aliança com 
Azevêdo representa a união de es-
tilos semelhantes. “O governador 
João Azevêdo e eu temos algumas 
características em comum, que 
são o respeito às pessoas, o enten-

dimento e a paciência. Além disso, 
estamos pensando em uma Guara-
bira maior, elegendo um prefeito 
que tenha condições de dialogar 
com o governador. O MDB vai indi-
car o candidato a prefeito, que será 
eu ou o deputado Raniery Paulino, 
e o Cidadania indicará o vice-pre-
feito”, confirmou.

Já o deputado estadual Ra-
niery Paulino ressaltou que se 
integra à aliança para construir 
soluções, visando o crescimento 
de Guarabira. “O que estamos fa-
zendo é uma aliança política, com 
a união dos dois maiores partidos 
de oposição, e vamos juntos bus-
car outras forças políticas para re-
forçar, cada vez mais, esta aliança, 
pensando não apenas em ganhar a 
eleição, mas em administrar e re-
tomar o desenvolvimento de Gua-
rabira”. Raniery ainda ressaltou a 
participação do senador Venezia-
no Vital do Rêgo (PSB) no proces-
so de medição, que “resultou nes-
se desfecho”.

Para o pré-candidato a vi-
ce-prefeito de Guarabira, Beto 
Meireles, há muitos problemas 
na atual gestão e a população irá 
ganhar com a aliança entre as le-
gendas. “O atual prefeito deixou a 
cidade ao relento durante a pan-
demia do coronavírus e hoje Gua-
rabira registra o terceiro maior 
número de casos e não queremos 
que nosso município permaneça 
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Medidas emergenciais
A Câmara dos Deputados aprovou uma série 
de medidas emergenciais que visam ajudar 
agricultores familiares impactados pela crise 
econômica. O Projeto de Lei 735/20, do de-
putado Ênio Verri (PT-PR) e de outros parla-
mentares, amplia o acesso ao auxílio emer-
gencial e prorroga o prazo para pagamento 
de dívidas. O texto aprovado segue para a 
análise do Senado. Autor do substitutivo, o 
deputado Zé Silva (Solidariedade-MG) in-
cluiu os empreendedores familiares, pesca-
dores, extrativistas, silvicultores e aquiculto-
res entre os beneficiários das medidas.

Álcool em gel
A cesta básica de alimentos do Estado da 
Paraíba acaba de ganhar um novo item es-
sencial: o álcool em gel. É o que determina 
a Lei 11.750, de autoria do deputado esta-
dual Eduardo Carneiro (PRTB), promulga-
da pelo presidente da Assembleia Legis-
lativa, deputado Adriano Galdino (PSB), 
e publicada no Diário Oficial do Estado 
(DOE). As cestas básicas comercializadas 
e distribuídas, por força de convenção ou 
acordo coletivo, ou não, no Estado, deverão 
conter no mínimo um vasilhame de álcool 
em gel de um litro de volume.

Juventude rural
Como será o mundo depois da pandemia? 
Como podemos fazer diferente, e melhor? 
Essas perguntas têm sido feitas quase que 
diariamente por diversos setores da socie-
dade. As consequências das ações erráticas 
de combate ao novo coronavírus já estão 
sendo sentidas agora. Por isso, a juventu-
de rural quer mergulhar de cabeça nessas 
reflexões durante o ‘1º Festival Juventude 
Rural Conectada – Construindo um mundo 
novo’, que será realizado nos dias 6, 7 e 8 de 
agosto, pelas redes sociais da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricul-
tores e Agricultoras Familiares (Contag).

Setor Agropecuário
A Fazenda Carnaúba, com o apoio do Se-
brae Paraíba, inicia nesta sexta-feira (24) 
as atividades da oitava edição do ‘Dia D’, 
evento do setor agropecuário que pela pri-
meira vez em sua história será realizado de 
forma 100% virtual. A abertura do evento, 
programada para as 8h30, contará com a 
participação da ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina; 
do anfitrião da Fazenda Carnaúba, Maneli-
to Dantas; do presidente da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
João Martins da Silva Junior; entre outros.

Previdência em Patos
O superintendente do PatosPrev, Ariano Me-
deiros, confirma que deixará o comando do 
Instituto de Previdência Municipal nos pró-
ximos dias. O superintendente teria tido uma 
conversa amigável com o prefeito interino de 
Patos, Ivanes Lacerda (Republicanos), e disse 
que está aguardando a sua exoneração ser pu-
blicada no Diário Oficial. Ariano fez uma ava-
liação do seu trabalho à frente do Instituto e 
disse entender o posicionamento do prefeito 
em relação a sua substituição.

Arrecadação de donativos
A Unimed JP está participando da campa-
nha ‘#VemCooperar’, realizada para arre-
cadar donativos para as pessoas afetadas 
pela pandemia da covid-19. O plano de saú-
de instalou um ponto de arrecadação em 
sua sede, na Torre. As doações, que podem 
ser feitas até o dia 31 deste mês, serão en-
caminhadas para o Instituto São Vicente de 
Paula, Casa da Mãe Nazinha e Missão Ata-
laia de Jesus. Também serão contempladas 
cooperativas de pessoas com deficiência, 
agricultores, artesãos e outros trabalha-
dores de diversos segmentos que estão em 
dificuldades por conta da pandemia.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Raniery Paulino: aliança política com a união dos dois maiores partidos de oposição

Foto: Agência/ALPB

Eleição indireta

Vereadora aponta 
“manobra” em Bayeux

Ao contrário do que havia 
prometido no começo desta sema-
na, o presidente interino da Câma-
ra Municipal de Bayeux, Inaldo An-
drade (PRP), não publicou ontem 
o edital convocando as eleições 
indiretas para prefeito-tampão 
e, conforme aponta a vereadora 
Luciene de Fofinho (PSB), “existe 
uma manobra em curso para pro-
telar e prejudicar as eleições”.

Segundo a vereadora, a ma-
nobra consiste em, diante dos 

erros do edital, o presidente da 
Câmara e atual prefeito interino, 
Jeferson Kita (Cidadania) possa 
recorrer à Justiça para se aguar-
dar o pleito. “Com isso, o proces-
so mudaria para o Judiciário e, no 
mínimo, retardará a realização 
das eleições”, disse.

O objetivo de tudo isso, se-
gundo a vereadora, é, sem elei-
ção, tudo continuar na mesma 
até o final de dezembro: Inaldo 
Andrade na Presidência da Câ-
mara e o Jeferson no cargo de 
prefeito. A reportagem procurou 
ambos, sem sucesso.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

PL quer proibir comícios e 
eventos com aglomerações 

Projeto de Lei (PL 
3602/2020) em tramitação na 
Câmara dos Deputados prevê a 
proibição de comícios e eventos 
que promovam aglomerações 
durante as eleições municipais 
deste ano. Segundo a proposta, 
esses eventos ficam impedidos de 
ocorrer enquanto durar o estado 
de calamidade pública decretado 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus, que se encerra em 
31 de dezembro deste ano. A pro-
posta é de autoria do deputado 
federal Túlio Gadêlha (PDT-PE).

De acordo com o projeto, 
caberá ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) e à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
editar regulamento com medi-

das que garantam a segurança 
sanitária de mesários e eleitores 
durante a votação, o que inclui 
ações de distanciamento social. O 
regulamento deverá ser divulga-
do pelo menos 30 dias antes do 
primeiro turno.

Eduardo Stranz, consultor da 
Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM), diz que a proposta 
se adequa à realidade vivida no 
país, mas afirma que candidatos 
de municípios pequenos, onde 
os comícios são a principal pla-
taforma de campanha, poderão 
ser prejudicados. “No interior do 
Brasil, a eleição ainda ocorre com 
visitas de porta em porta, com a 
realização de comícios, através do 
contato físico com o eleitor”, disse. 

nas mãos dessas pessoas. Diante 
disso, uma aliança como essa nos 
fortalece e dá a possibilidade real 
de vitória no pleito, além de garan-
tir um reforço na base do governo 
na Assembleia Legislativa, com a 
chegada de mais um deputado que 
vai apoiá-lo nas ações”, concluiu.

Quem também comemorou a 
junção das forças políticas no mu-

nicípio foi o presidente estadual 
do Cidadania, Ronaldo Guerra. “O 
partido vai mostrando sua muscu-
latura e o governador traz para sua 
base aliada um deputado combati-
vo e preparado”, disse. O presiden-
te do Cidadania de Guarabira, Célio 
Alves o ex-prefeito, Josa da Padaria 
e o vereador Renato Meireles tam-
bém participaram da reunião.

Raniery deixa liderança da oposição na Assembleia

Ontem, mais cedo, o deputado esta-
dual Raniery Paulino havia anunciado ofi-
cialmente o seu desligamento da liderança 
da bancada de oposição na Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB).“Deixo a 
liderança em respeito à decisão do MDB 
de Guarabira”, resumiu Raniery em carta 
que distribuiu com a imprensa. Ele sur-
preendeu os meios políticos do estado, 
mas desde o começo do ano já se espe-
culava a impossibilidade de Guarabira vir 
a atravessar a próxima campanha com 
dois blocos de oposição – de PSDB e MDB 
– polarizando as eleições locais.

Pelo lado do PSDB, as principais 
lideranças políticas de Guarabira são 
a deputada estadual Camila Toscano 
(filha do prefeito Zenóbio Toscano que 
morreu recentemente) e o atual prefeito 
do município, Marcus Diogo, que é o 

pré-candidato à reeleição no município.
Como o pré-candidato a prefeito 

mais cotado pelo MDB é justamente o 
pai de Raniery, foram nos argumentos 
relacionados a Roberto Paulino que o 
deputado se explicou. “Considerando a 
decisão do MDB de Guarabira em formu-
lar política de aliança com os partidos de 
oposição local; considerando que coube 
a Roberto Paulino, meu pai e líder maior, 
a condução do processo eleitoral em 
Guarabira, manifesto a minha decisão 
de entregar a liderança da bancada de 
oposição na ALPB em respeito à decisão 
do MDB de Guarabira. Renovo minha 
gratidão aos colegas pela confiança e re-
gistro que busquei oferecer o meu melhor 
para corresponder a esta missão”.

Para deputada, “tudo normal”
No começo da tarde de ontem, a 

deputada estadual Camila Toscano(PSDB), 
adversária do grupo político dos Paulinos 

em Guarabira, afirmou que tomou co-
nhecimento da renúncia de Raniery e que 
a bancada vai se reunir para tomar uma  
posição. “Está tudo sendo encaminhado 
normalmente”, completou a deputada, 
referindo-se à saída do então líder e à 
indicação de uma nova liderança.

Perguntada pela reportagem de 
A União se esse novo líder seria ela 
mesma, Camila Toscano preferiu não 
responder. Quanto à sucessão em 
Guarabira, comentou que tudo também 
continua em seu curso normal e que 
seu candidato é o atual prefeito, Marcus 
Diogo, também do PSDB. “Por tudo o que 
ele tem feito pelo município e fez pelo 
pai, continuamos com ele”, disse ela, re-
ferindo-se aos trabalhos administrativos 
e à fidelidade política de Marcus Diogo 
a Zenóbio Toscano.

Sobre a reunião da bancada da opo-
sição, ela disse que ainda não havia nada 
programado sobre dia, hora e local.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com



O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), voltou a defender 
ontem que o governo encami-
nhe sua proposta de emenda 
à Constituição (PEC) sobre a 
reforma administrativa ainda 
neste ano. Segundo Maia, se o 
governo deixar para enviar a 
PEC em 2021, haverá muita 
pressão sobre a máquina pú-
blica, e a proposta dificilmen-
te será aprovada.

“Se não fizermos isso, 
vamos ter uma pressão mui-
to grande de descontrole to-
tal do gasto público, porque, 
se não abrirmos, pelo menos 
nos próximos anos, um espa-
ço para a redução da despesa 
pública e melhorar a qualida-
de desse gasto, começaremos 
a ver a pressão para usar a 
PEC da Guerra para botar in-
vestimento para o próximo 
ano”, afirmou Maia duran-
te videoconferência sobre 
o tema com os economistas 
Armínio Fraga e Ana Carla 
Abrão

De acordo com o pre-
sidente da Câmara, há uma 
“janela” de 12 meses para 
aprovar a reforma. Após esse 
período, o debate eleitoral 
pode inviabilizar o proces-
so. “Eu disse que temos 12 
meses para fazer as coisas, 
porque, se apresentar uma 
reforma em 2021: ‘esquece’. 
A Casa revisora vai fazer as 
contas e ver que terá que vo-
tar no segundo semestre de 
2021. E aí, esquece, ninguém 

Presidente da Câmara afirmou que haverá muita pressão caso a proposta seja enviada ao Congresso apenas em 2021

Maia cobra do governo a PEC 
da Reforma Administrativa
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A perda de Carlos Lessa
Mais do que a tristeza pela partida de um 

brasileiro singular neste momento singular-
mente dramático que atravessa  o país, em que 
a crescente barbárie patrocinada pelo Estado 
Brasileiro ameaça a permanência de padrões 
minimamente civilizatórios da vida nacional , 
a perda de Carlos Lessa é, em uma só palavra, 
devastadora.

O pouco contacto pessoal que mantive-
mos não impediu  que Lessa se tornasse um 
dessas personagens públicas  que, mesmo à 
distância, se  integram ao nosso universo afe-
tivo, tal como um querido irmão, pelo exemplo 
de amor devotado ao Brasil e ao seu povo, sen-
timento que, no seu caso, era emoldurado pela 
inteligência instigante e a inesgotável energia 
de um espírito sempre inquieto.

Certamente outros falarão com mais 
propriedade sobre a relevância da obra de 
Carlos Lessa na literatura econômica e sobre 
sua presença na academia e em organismos 
devotados à construção do desenvolvimento 
brasileiro e latino-americano.  Eu me permi-
tiria referir outra dimensão do seu talento 
de cientista social, dos nossos maiores, ma-
nifesta, mais particularmente, no impres-
sionante trabalho com que desvelou a todos 
nós, cariocas de todos os brasis, a sociologia 
urbana da cidade que não apenas nos aco-
lheu, com a generosidade que lhe é típica, 
mas nos fez, sem prejuízo da fidelidade às 
nossas raízes, atores partícipes da cultura 
enriquecida pela contribuição multirracial 
do seu povo.   Em O Rio de Todos os Brasis, 
Lessa aponta, com impressionante agudeza, 
a uniqueness do Rio de Janeiro que se fez 
mito de paraíso tropical, presente na sauda-
de de quantos aqui estiveram ou viveram e 

no imaginário de outros tantos que sonha-
vam aqui viver:

“Existem paraísos tropicais ao lon-
go do mundo:   na Polinésia, em Bali, 
no Havaí, nas ilhas Seychelles etc.   Tais 
lugares, não sendo metrópoles, sofrem 
uma desvantagem óbvia em relação ao 
Rio:   não podem oferecer a multiplici-
dade de cenários e situações humanas 
disponíveis no urbano.   Não possuem a 
variedade, a ambiguidade e a concen-
tração de possibilidades que somente o 
frenesi urbano propõe.   O Rio combinou 
sensações contrastantes.   Como Paris 
dos Trópicos, permitia ao visitante des-
frutar da natureza em estado original e 
abrigar-se em hotel sofisticado:   assis-
tir a  um show musical ou, alternativa-
mente, ouvir cantarem os passarinhos;   
comer com as mãos a fruta do lugar ou 
jantar com talheres de prata em restau-
rante erudito;   recolher-se à contempla-
ção do panorama ou integrar-se ao bur-
burinho da esquina.”
O Mestre Celso Furtado, que nos orgulha 

de sermos brasileiros e toda vida me inspirou 
o compromisso com a nossa terra comum nor-
destina, foi, sim, influência determinante na 
minha opção pela profissão de economista.   
Diferentemente do que ocorreu com Lessa, 
que confessou ter sido a leitura da Formação 
Econômica do Brasil a razão mais imediata 
da sua escolha profissional, somente vim a 
conhecer a obra-prima de Furtado, quando 
já cursava o quinto semestre do curso de gra-
duação.   Mas foi a presença fundamental do 
Mestre, no processo de criação e consolidação 
da SUDENE, ensejando o surgimento do que, 

mais do que ideologia, se fez uma mística do 
desenvolvimento, que abriu horizontes novos 
na consciência da juventude da minha gera-
ção, no Nordeste.

Mas, pouco mais tarde, a leitura de In-
trodução à Economia, que Lessa escreveu 
a quatro mãos com o não menos saudoso 
Antônio de Barros de Castro, iria me trazer 
uma primeira (embora ainda tênue) per-
cepção  de que eu havia feito a opção corre-
ta.   Ao contrário dos textos em que autores 
estrangeiros transmitiam os rudimentos da 
síntese neoclássica-keynesiana, os quais, 
quando não ladeavam o tema, tratavam-no 
com odiosa ironia, Lessa e Castro, ao abor-
darem as relações externas dos sistemas 
econômicos nacionais, definiram bem os 
traços distintivos entre economias desen-
volvidas e subdesenvolvidas, evidenciando 
as restrições que enfrentam estas últimas 
na superação da sua condição de subde-
senvolvimento, que lhes seria impossível 
vencer observando os cânones da teoria 
clássica do comércio internacional.  E no 
Nordeste, o desafio vencer o subdesenvol-
vimento, àquela altura, tomava conta dos 
nossos corações e mentes.

Outro aspecto da singularidade da Intro-
dução, na época em que surgiu, foi a importân-
cia ressaltada à análise,(de inspiração genui-
namente cepalina)ao papel imprescindível do 
estado, como elemento regulador do processo 
de apropriação da renda nacional, pelos gru-
pamentos sociais em disputa, em uma socie-
dade de classes:

“Finalizando, cabe mais uma vez 
ressaltar as oportunidades que se 
abrem ao Estado como agente de cor-

reção e reorientação na partilha do 
produto.   Foi anteriormente assinala-
do que é dado ao Poder Público impor 
alterações no sistema de preços relati-
vos – via tributação indireta e subsídios 
– com o intuito de comprimir o efetivo 
poder de compra de certos grupamen-
tos se dilatar a capacidade aquisitiva 
de outras camadas sociais.   Um outro 
campo de aplicação de as faculdade 
redistributiva reside na prestação gra-
tuita de serviços à coletividade.   Não 
nos referimos aos serviços clássicos do 
Governo, pois estes, supostamente, são 
absorvidos pela comunidade como um 
todo, mas à manutenção de serviços de 
saúde, educação e outros mais, pelos 
quais procura o Estado garantir às ca-
madas menos favorecidas oportunida-
des de acesso social, condições da saú-
de etc.   No capítulo referente ao Setor 
Público foi assinalado que o volume de 
serviços deste gênero,  prestado à co-
munidade é diminuto nos países subde-
senvolvidos e considerável em algumas 
nações maduras.
Esta lição foi o marco inicial do caminho 

que nos impomos, todos os que buscaram fa-
zer do aprendizado da Economia, no limite 
mais extremo das suas possibilidades, instru-
mento da efetivação do seu ideal de correção 
da injustiça que oprime os excluídos e obsta a 
libertação do povo.

O autor, economista, ex-professor do Departamento de 
Economia da PUC-RJ, é membro fundador do Centro Internacio-

nal Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento

Opinião João Carlos Bezerra de Melo 
colaboração

vai votar nada no segundo se-
mestre de 2021”, afirmou

O governo, que ainda não 
encaminhou uma proposta 
de reforma administrativa 
ao Congresso Nacional, tem 
afirmado que esta deverá in-
cidir apenas sobre os futuros 
servidores. Um dos aspectos 
mais importantes diz respei-
to à estabilidade dos futuros 
funcionários.

Maia informou que falou 
sobre o assunto com o minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des, durante um almoço na 
semana passada, e que ainda 
que vai conversar com o de-
putado Arthur Lira (PP-AL) 
sobre a reforma. O objetivo é 
convencer líderes partidários 
a encampar o pleito junto ao 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro.

“Falei para ele [Paulo 
Guedes] para reunir um 
grupo de líderes e pedir 
para o presidente mandar 
a proposta. Independen-
temente de ser ou não ser, 
a melhor proposta – não 
conheço direito a propos-
ta do governo – acho que 
é preciso fazer o debate”, 
afirmou o presidente da 
Câmara.

Meio ambiente

Pantanal é devastado
pelas queimadas

Os incêndios florestais 
destruíram, em duas sema-
nas, 35 mil hectares de ve-
getação nativa no Pantanal 
de Mato Grosso do Sul, um 
dos principais ecossistemas 
brasileiros. Em todo o bio-
ma, desde o início do ano, fo-
ram registrados 3.415 focos 
de incêndio, maior número 
desde 1998, quando o Ins-
tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) passou a 
monitorar as queimadas.

Cerca de 180 bombei-
ros foram deslocados para 
a região, mas as chamas 
continuam se espalhando. 
Nesta quinta-feira, 23, um 
comitê formado pela Defesa 
Civil e Corpo de Bombeiros 
pediu apoio de aeronaves 
ao Governo Federal para 
ampliar as frentes de com-
bate aos focos.

O Pantanal abran-
ge áreas do Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul, no 
Brasil, e se estende aos ter-
ritórios da Bolívia e do Pa-
raguai. Em todo o bioma, 
o número de queimadas 
disparou de janeiro a julho 
deste ano, com aumento de 

189% em relação ao mes-
mo período de 2019.

As chamas atingem 
principalmente o município 
de Corumbá, considerado a 
capital pantaneira. A cidade 
lidera o ranking nacional de 
queimadas dos últimos cin-
co anos, com 2.423 focos, 
bem à frente da segunda co-
locada, Poconé (MT), com 
544. Corumbá também é lí-
der no ranking dos últimos 
cinco meses e dos cinco úl-
timos dias.

Na cidade, de 92 mil 
habitantes, as unidades de 
saúde registraram aumen-
to de 20% na procura por 
pacientes com doenças 
respiratórias causadas pela 
fumaça. O problema é agra-
vado pela baixa umidade do 
ar decorrente da estiagem. 
A neblina cinzenta enco-
bre a área urbana e obriga 
os moradores a manterem 
portas e janelas fechadas.

À noite, as queimadas 
se tornam visíveis do outro 
lado do Rio Paraguai. Na ma-
nhã desta quinta, 15 bom-
beiros e brigadistas comba-
tiam uma grande queimada 
na região do Itajiloma, entre 
Corumbá e Ladário, outro 
município do Pantanal.

José M. Tomazela
Agência Estado

“Se não fizermos isso, vamos ter uma pressão muito grande de descontrole total do gasto público”, disse Rodrigo Maia

Foto: Maryanna Oliveira-Câmara dos Deputados
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Ação de torcedores aconteceu após o clássico vencido pelo Corinthians por 1 a 0, realizado na Arena de Itaquera

Vândalos depredam a sede 
do Palmeiras após derrota

Um grupo de torcedo-
res do Palmeiras depredou a 
sede do clube na madrugada 
de ontem, depois da derrota 
por 1 a 0 para o Corinthians 
no clássico disputado pelo 
Campeonato Paulista, na Are-
na Corinthians. Imagens em 
redes sociais mostram que 
na entrada principal, na rua 
Palestra Itália, houve ataque 
ao portão, arremesso de gar-
rafas e até a quebra de equi-
pamentos que ficam no local, 
como monitores de televisão.

A ação dos torcedores 
durou poucos minutos e foi 
por volta da meia noite, logo 
após a derrota na Arena de 
Itaquera. Nenhum funcioná-
rio do clube ficou ferido. Al-
guns dos membros do grupo 
que atacou a sede chegaram 
a entrar na sede alviverde 
após forçar a abertura do 
portão, mas logo depois fugi-
ram. Pela manhã, o Palmeiras 
iniciou os reparos aos danos 
causados.

A segunda derrota no 
ano marcou o retorno do 
time ao calendário após qua-
tro meses de paralisação. 
Apesar do revés diante do 
rival, o Palmeiras terminou 
a rodada com a classificação 
garantida às quartas de fi-
nal do Paulistão. Resta agora 
somente definir a posição 
no grupo. O Santo André é o 
líder com um ponto a mais 
(20 a 19). A equipe do ABC 
empatou por 1 a 1 contra o 
Santos, na Vila Belmiro, nes-
ta quarta-feira.

No clássico, o Palmeiras 
perdeu por 1 a 0 com um gol 
do zagueiro Gil, marcado no 
primeiro tempo. Na próxima 
rodada, a equipe do técnico 
Vanderlei Luxemburgo rece-
be o Água Santa, no estádio 
Allianz Parque. O concor-
rente ao primeiro lugar da 
chave, o Santo André, joga no 
Canindé diante do Ituano. Os 
jogos começarão às 16 horas 
deste domingo.

Agência Estado

Um título brasileiro incontestável, onde atro-
pelou adversários com um futebol muito acima 
da média dos outros times. Uma Libertadores da 
América como há muito não se via. Um segundo 
lugar na disputa do Mundial sem fazer feio diante 
do impecável Liverpool de Mané, Salah e Firmi-
no. Isso sem contar títulos de menor expressão, 
também conquistados na incrível temporada do 
Flamengo sob o comando do técnico Jorge Jesus. 
E, apesar de todos os trunfos, parte da torcida 
faz questão de colocá-lo na cruz. 

Se Jesus optou por trocar o Flamengo pelo 
Benfica, teve seus motivos além da questão pro-
fissional. Trata-se de um clube maior, e também 
de poder viver em seu país. Alguns pontos ultra-
passam os aspectos financeiro e de carreira.

Mesmo que ele tenha optado pela carreira, e 
até se a passagem pelo Flamengo tiver sido pla-
nejada para ganhar visibilidade, pois é público 
que o treinador vinha em baixa no mercado in-
ternacional treinando o árabe Al Hilal, é preci-
so ter maturidade para entender que contratos 
podem ser desfeitos, que a relação entre clubes 
e profissionais é estritamente comercial e que, 
apesar de o mito do “amor à camisa” já não mais 
existir desde a década de 1980, há frutos a serem 
colhidos. 

Após a vitoriosa temporada do Flamengo, ri-
vais se ocuparam em reclamar de uma suposta 
dominação também midiática do time, como se a 
imprensa nacional só falasse do Flamengo de Je-
sus, Gabigol e companhia. É fato que os holofotes 
estavam sobre os rubro-negros, mas também de-
ve-se considerar o tamanho da torcida, a audiên-
cia gerada por qualquer conteúdo do Flamengo, e 
ainda o ref lexo dos resultados esportivos. 

Se questionam a maior visibilidade dada ao 
Flamengo além destes aspectos, isso é um pro-
blema que envolve Rede Globo e clubes cariocas 
sobre direitos de transmissão e que impulsiona 
torcidas para esses clubes por todo o país desde 
os tempos de Zico e Roberto Dinamite. Um mal 
que criou gargalos, esvaziou estádios pequenos e 
arrefeceu corações por clubes menores para va-
lorizar o futebol pela tevê. É assunto complexo, 
não cabe na coluna de hoje.

O ponto que talvez mais incomode a torcida 
adversária do Flamengo deve ser o discurso de 
que o clube está em “outro patamar” em relação 
aos demais brasileiros. Claro que se trata de exa-
gero dizer que o Flamengo está no nível de dis-
putar uma Champions League, mas o que Jorge 
Jesus fez em termos técnicos elevou o Flamengo 
a outro nível sem que o time detivesse um elen-
co impecável, como tinha Vanderlei Luxemburgo, 
por exemplo, com o Palmeiras de 1993-1994.

Já sem Jesus, o Flamengo procura um substi-
tuto para o cargo de técnico. E a maior prova de 
que o português elevou o patamar não só do time, 
mas do padrão de pensamento sobre comando 
tático no clube é que entre os nomes cotados não 
paira nenhum refugo dos medalhões brasileiros 
que tanto rodam e voltam aos mesmos lugares, 
com seus mesmos supersalários, e apresentam 
os mesmos resultados em campo. 

Não quer dizer que nada no Brasil preste, 
que nenhum treinador seja bom. Mas foi preci-
so um técnico do segundo escalão europeu para 
mostrar que o nosso nível está abaixo da média, 
e diante do trabalho apresentado, não há o que 
se questionar. Além do Flamengo, o futebol bra-
sileiro tem a agradecer ao técnico português e 
desejar-lhe boa sorte em sua nova fase, no Ben-
fica. Aos torcedores, recomendo que em vez de 
jogar pedras, aceitem Jesus.

Jesus na cruz

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Foto: Divulgação/Agência Corinthians/Rodrigo Coca

O jogo foi bem disputado 
e, apesar do maior domínio 
do alviverde, o alvinegro 
levou a melhor no clássico

Após perder o título de 
LaLiga para o Real Madrid, 
as atenções do Barcelona se 
voltam para a Champions 
League, que retorna no mês 
de agosto. Mas mesmo sem a 
temporada terminar, a dire-
toria culé já se prepara para 
modificar seu elenco, para 
que os maus resultados des-
te ano não se repitam nova-
mente. E para tal, o clube está 
montando uma ‘operação saí-
da’, na esperança de fazer di-
nheiro com alguns jogadores, 
o que começou com o brasi-
leiro Arthur, contratado pela 
Juventus.

Muitos nomes encabe-
çam a lista de saída e mui-
tos outros podem entrar 
na onda, mas dependem de 
propostas do mercado. Al-
guns jovens também podem 
terminar emprestados ou 
integrados ao time princi-
pal, mas essa questão tam-
bém dependeria dos planos 
do treinador que, ao que 

tudo indica, não será Quique 
Setién.

A lista dos jogadores 
que estão à venda começa 
por Ivan Rakitic. O croata 
sabe que essa será sua última 
temporada no Camp Nou e 
o Barcelona já está ouvindo 
algumas propostas pelo joga-
dor, que também espera defi-
nir seu futuro em breve. Com 
contrato até 2021, essa pode 
ser a última chance para o 
clube acertar a venda do meia 

e lucrar algum dinheiro. 
Outro nome forte da lista 

é Arturo Vidal. É verdade que 
o volante foi titular com Val-
verde e com Setién, mas ele é 
um dos poucos jogadores que 
podem interessar a várias 
equipes. Assim, caso alguma 
proposta chegue, ela será ou-
vida com carinho. Também 
existe a possibilidade de o 
chileno ser envolvido em uma 
troca, com Lautaro Martínez, 
por exemplo.

Outro jogador especula-
do em várias equipes é Phili-
ppe Coutinho. O Bayern não 
quis exercer a opção de com-
pra, mas o Barça ainda espe-
ra encontrar um novo desti-
no para o brasileiro. Mesmo 
que uma venda não aconteça 
neste momento, um em-
préstimo já é visto com bons 
olhos pela diretoria, princi-
palmente por conta do alto 
salário do jogador.

Os franceses Umtiti e 
Dembélé estão em situação 
parecida. Após as constantes 
lesões, o clube cansou de ten-
tar recuperá-los e espera con-
seguir ganhar algum dinheiro 
com eles. O grande empecilho 
é o alto salário dos jogadores.

Além da dupla, o Barcelo-
na também acredita que pode 
ganhar um bom dinheiro com 
Junior Firpo. Na visão da di-
retoria, o lateral tem bastante 
mercado na Europa e pode 
ser um ativo interessante. 
Se não for vendido, também 
pode ser usado como moeda 
de troca em outra negociação.

O croata Ivan Rakitic não interessa mais ao clube e deve ser vendido

Barcelona

Clube prepara a lista de dispensas
Foto: Divulgação/Barcelona

Goal

Tiago Nunes vê limitações no time

O  treinador Tiago Nunes, do Corin-
thians, comemorou a vitória de 1 a 0 em 
seu primeiro clássico contra o rival à fren-
te do clube. Ele reconheceu as limitações 
que o tempo de inatividade provocou nos 
atletas e na partida como um todo. 

“Natural que com um tempo tão 
grande de parada que exista dificuldade, 
que o time senta o ritmo de jogo, o físi-
co. Só adquire jogando, mas tendo em 
vista a importância do jogo, o momento 
do clube, a grandiosidade do clássico, o 
que fica é a atuação consistente da parte 
defensiva”, analisou.

Tiago Nunes exaltou o desempenho 
da equipe na primeira etapa, que, além 
do gol de Gil, teve um domínio da posse 
de bola e muitas oportunidades ofensivas 
em um curto espaço de tempo. E elogiou 
as atuações das novidades do time titular 
alvinegro, Danilo Avelar e Ramiro, que 

voltaram de lesão. “Foi muito bem o Ra-
miro, que já vinha exercendo a função, 
dá muito ritmo, consistência de jogo, faz 
o setor funcionar, tem presença ofensiva, 
defende bem também. E o Avelar tem 
todos os atributos para ser um grande 
zagueiro, foi muito bem, a exemplo do 
Carlos, que fez uma combinação boa por 
ali”, avaliou.

O técnico ainda teve tempo para 
falar do atacante Jô. Ídolo da Fiel, ele 
não está inscrito na atual fase do torneio 
estadual, mas será útil para o elenco na 
sequência da temporada.“Jô é um atleta 
que já vem dando contribuição grande 
para equipe, treinando bem. Infelizmente 
a gente não pode utilizar, mas vai ter suas 
oportunidades. Na hora que estiver à 
disposição vai contribuir com nosso time”, 
projetou. Por fim, o treinador analisou 
o cenário do Timão após essa partida, 
e olhou para o que a equipe tem pela 
frente no momento. 

Agência Estado



Confronto pelas quartas de final da Copa do Nordeste de 2020 acontece amanhã e rodada tem mais três partidas

Jogo diante do Bahia vale
R$ 375 mil para o Botafogo

O Botafogo volta a cam-
po amanhã para enfrentar 
o Bahia buscando uma vaga 
para as semifinais da Copa 
do Nordeste e uma premia-
ção de R$ 375 mil. Na última 
quarta-feira, o Belo empatou 
com o Vitória em 1 a 1 e ca-
rimbou o passaporte para as 
quartas de final, com o ter-
ceiro melhor desempenho 
do grupo A. Pela façanha, o 
clube recebeu uma premia-
ção de R$ 300 mil.

Apesar da maior capa-
cidade de investimento do 
Bahia, um clube da Série A, o 
Botafogo tem feito boas atua-
ções contra o tricolor de aço, 
pela Copa do Nordeste. Nos 
dois encontros que tiveram de 
2013 para cá, quando a com-
petição passou a ser organiza-
da pela CBF, uma vitória para 
cada um. As duas partidas 
aconteceram em 2018. No Es-
tádio da Fonte Nova, em Salva-
dor, o Belo venceu por 1 a 0. 
No jogo da volta, no Almeidão, 
o Bahia deu o troco e venceu 
por 2 a 0. Apesar do time baia-
no ter feito uma campanha 
melhor do que o Belo, na fase 
de classificação, não há vanta-
gem para ninguém. Passa de 
fase a equipe vencedora, no 
tempo normal, ou na cobrança 
de pênaltis.

A quinta-feira do Botafo-
go foi de comemoração pela 
classificação às quartas de fi-
nal da Copa do Nordeste. Após 
duas partidas em que o time 
apresentou um péssimo fute-
bol, o Botafogo conseguiu me-
lhorar no segundo tempo con-
tra o Vitória, mas está longe 
ainda daquele time que o tor-
cedor espera, sob o comando 
do técnico Mauro Fernandes. 
O treinador parece ainda não 
conhecer bem os atletas e vem 
mudando as escalações, antes 
e durante as partidas, em bus-
ca de uma melhor formação e 
performance. Foi assim contra 
o Campinense, Sousa e no pri-
meiro tempo contra o Vitória.

A expectativa é que a 
equipe consiga desenvolver 
um melhor futebol contra o 
Bahia, sobretudo na parte de 
criação, que tem deixado mui-
to a desejar. O meia Rodrigo 
Andrade está em má fase e 
não vem conseguindo fazer a 
transição com qualidade, do 
meio para o ataque. Para este 
jogo contra o Bahia, o treina-
dor terá as opções de Everton 
Heleno e Wellington Heleno, 
que não foram relacionados 
para o jogo da última quarta-
feira, porque testaram positi-
vo para covid-19. Os atletas já 
fizeram um novo teste e deu 
negativo.

Por outro lado, o treina-
dor Mauro Fernandes não vai 
poder contar com Juninho, 
um dos poucos jogadores 
que vem tendo boas atua-
ções, tanto improvisado na 
lateral como no meio campo. 
Ele foi expulso no finalzinho 
da partida contra o Vitória e 
vai cumprir suspensão. Léo 
Moura, se recuperando de 
uma lombalgia, ainda é dú-
vida. Ontem, os jogadores 
que atuaram contra o Vitória 
fizeram apenas um treino re-
generativo.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Campeonato Paraibano/Classificação

GRUPO A PG J V E D GP GC SG
1º Atlético 18 9 5 3 1 13 4 9
2º Treze 17 9 5 2 2 10 6 4
3º Botafogo 17 9 4 5 0 14 7 7
4º Perilima 10 9 3 1 5 10 15 -5
5º Sport 3 9 1 0 8 4 24 -21

GRUPO B PG J V E D GP GC SG

1º Campinense 17 9 5 2 2 16 6 10
2º Sousa 14 9 4 2 3 11 11 0
3º CSP 10 9 3 1 5 14 12 2
4º SP Crystal 9 9 2 3 4 6 8 -2
5º Nacional 9 9 2 3 4 9 14 -5

OBS: A última rodada da fase classificatória ainda não tem data, mas os confrontos serão Botafogo x CSP, Treze x Campinense, Sousa x Atlético, Perilima x Nacional e Sport x SP Crystal.

Foto: Ascom/Botafogo

Depois do jogo, nos vestiários, os 
jogadores do Botafogo comemo-
ram a classificação para as quartas 
de final da Copa de Nordeste

Com a passagem do Bo-
tafogo para as quartas de fi-
nal da Copa do Nordeste, não 
teremos a realização da déci-
ma e última etapa da fase de 
classificação do Campeonato 
Paraibano, neste fim de se-
mana, já que o Belo vai jogar 
neste sábado contra o Bahia. 
Com a goleada do CSP sobre 
o Sport Lagoa Seca, por 7 a 
0, fechando a nona rodada, 
a luta para fugir do rebaixa-
mento no grupo B está ainda 
mais acirrada.

Com a vitória expressiva 
do CSP, o Tigre saiu da lan-
terna para terceira posição 
com 10 pontos, empurrando 
o Nacional de Patos para a 
lanterna. O clube sertanejo 
tem 9 pontos e enfrenta na 
última rodada a Perilima, 

em Campina Grande. O São 
Paulo Cristal tem também 
9 pontos, mas um saldo de 
gols melhor do que o time da 
“morada do sol”. Na última 
rodada, o clube de Cruz do 
Espírito Santo vai enfrentar 
o time de garotos do Sport 
Lagoa Seca, já rebaixado. É 
um prenúncio de uma nova 
goleada. 

Apesar da situação 
atual mais confortável do 
CSP, em relação aos concor-
rentes diretos para fugir do 
rebaixamento, o próximo 
jogo do Tigre será muito di-
fícil. O CSP vai enfrentar o 
Botafogo, que precisa da vi-
tória a todo custo, para ten-
tar uma vaga às semifinais. 
O jogo será no Almeidão, 
onde o Belo dificilmente 
perde para o adversário.

No grupo A, o rebaixado 
já foi decidido, o Sport Lagoa 

Seca, clube que fez a pior 
campanha em todo o cam-
peonato, tendo conquistado 
apenas 3 pontos. Já no grupo 
B, são 3 clubes brigando por 
duas vagas para continuar 
na elite do futebol paraibano 
em 2021.

O CSP é o único dos 3 
clubes que depende apenas 
dele para permanecer na 
primeira divisão. Basta uma 
vitória simples do Tigre so-
bre o Botafogo. Caso empate, 
precisa que São Paulo Crys-
tal ou Nacional não vença. 

Se perder, o Tigre vai torcer 
pela derrota de um dos 2 ti-
mes para se manter. Com a 
derrota do CSP e o empate 
dos outros dois clubes, a de-
cisão será pelo saldo de gols, 
que hoje favorece ao time da 
Capital.

Briga acirrada contra descenso no Grupo B
Foto: Wellington Faustino/CSP

O CSP enfrentou o Sport Lagoa Seca na última quarta-feira e conseguiu a maior goleada do Estadual: 7 a 0

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

QuaRtas dE Final 

n sáBado - 25/7 

Bahia x Botafogo
Fortaleza x Sport
Ceará x Vitória
Confiança x Santa Cruz



Mais de três milhões de 
brasileiros tiveram o auxílio 
emergencial suspenso por 
suspeita de fraude. De acordo 
com a Caixa Econômica Fede-
ral (CEF), quem teve o apli-
cativo Caixa Tem (programa 
pelo qual recebe o benefício) 
bloqueado deve ir até uma 
agência para comprovar a 
identidade, e assim ter a movi-
mentação liberada automati-
camente. Este é mais um revés 
na conta de um dos programas 
oficiais mais alvos de reclama-
ções por conta de inconsistên-
cias em suas bases de dados 
– razão pela qual milhares de 
brasileiros, desde abril, en-
tram com ações na Justiça. Só 
na Paraíba, o número de ações 
que chegaram à Defensoria 
Pública da União ultrapassa 
1,5 mil.  

O presidente nacional 
da Caixa, Pedro Guimarães, 
afirmou numa live na última 
terça-feira (21) que a maioria 
das contas identificadas foi 
aberta por hackers. “Pessoas 
honestas foram penalizadas, 
já que para salvar e defender o 
dinheiro público, fizemos uma 
medida mais forte”, alegou ele, 
que se desculpou pela medida: 
“Pedimos desculpas, mas foi 
a única maneira de evitar que 
as contas criadas erradamente 
continuassem recebendo”.

Ele informou que o blo-
queio atingiu 5% das 65,2 
milhões de contas abertas (o 
equivalente a 3,26 milhões). A 
assessoria de comunicação da 
Caixa em João Pessoa não sou-

be precisar a quantidade de 
auxílios suspensos na capital, 
bem como na Paraíba ou no 
Nordeste. A Polícia Federal in-
vestiga as irregularidades. Em 
caso de suspeita, a instituição 
informa que realiza o bloqueio 
preventivo da conta para pro-
teger os clientes. “O baixo per-
centual de fraudes observado 
deve-se à engenharia social, 
em que são utilizadas informa-
ções, documentos e acessos 
dos próprios clientes. Assim, 
recomenda-se utilizar apenas 
os aplicativos oficiais da Cai-
xa e jamais compartilhar in-
formações pessoais”, orientou 
Guimarães.

Sufoco
Mãe de duas bebês, a 

agente de viagens paulista-
na Adriana Moreira Alves, 
33, protestou no Instagram 
do Ministério da Cidadania já 
que, segundo ela, todos os te-
lefones disponíveis para fazer 
a regularização do cadastro 
(111 e 121) estavam fora de 
serviço. Ela falou por telefone 
com A União: “Recebi a primei-
ra parcela no dia 17 de abril, 
a segunda em 28 de maio e a 
terceira estava creditada para 
saque no dia 4 de julho – o que 
não ocorreu. Fui, então, com 
a minha filha de dez meses a 
uma agência em Artur Alvim 
[na Zona Leste de São Paulo], 
onde sequer tive preferência 
no atendimento – e olha que 
cheguei antes de o banco abrir. 
Ao chegar a minha vez, o aten-
dente não prestou qualquer 
esclarecimento, levantou-se e 
foi embora”, relata, indignada.

Adriana diz que o app do 
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Bloqueios no auxílio emergencial 
deixam famílias desamparadas
Beneficiários relatam dificuldades para comprovar situação regular e voltar a receber o dinheiro após suspensão da Caixa

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Auxílio Emergencial não res-
ponde ao terminar de preen-
cher os dados pessoais. Ela 
atualmente conta com a ajuda 
do ex-marido, da mãe e da so-
gra para manter a casa. “Hoje 
mesmo preciso comprar fralda 
para a minha filha. Há desres-
peito aos calendários de paga-
mento, um descaso!”, resume. 
“É muito humilhante as pes-
soas terem que passar por isso. 
Este é um dinheiro público, 
nosso, que não é pra comprar 
celular ou coisas supérfluas. 
E esta falta de informação é o 

que mata!”, revolta-se ela, que 
apesar de ter o quarto paga-
mento prometido, vai seguir 
em busca de respostas.

Um beneficiário do au-
xílio emergencial que tem 
o pagamento subitamente 
cortado (ou suspenso, ou em 
eterna análise) tem como re-
correr à Justiça via mandado 
de segurança. É o dispositivo 
constitucional que assegura 
o cumprimento dos direitos 
líquidos e certos que estão 
sendo violados. “A pessoa pre-
cisa urgentemente procurar 

assessoria jurídica. Neste caso, 
se a pessoa se encontra em si-
tuação de vulnerabilidade, e já 
que a ação é contra o Governo 
Federal, o caminho é procurar 
a Defensoria Pública da União. 
A resposta tende a ser rápida, 
mas infelizmente o sistema ju-
rídico não dá conta devido ao 
volume de pessoas prejudica-
das”, orienta o advogado Breno 
Barros.  

Força-tarefa jurídica
Na Paraíba, vários órgãos 

firmaram um convênio para 

dar conta do enorme volume 
de queixas contra a Caixa que 
cresceu desde abril: Ministé-
rio Público Federal, Defenso-
rias Públicas da União e do 
Estado e a Ordem dos Advo-
gados do Brasil, que conquis-
tou a adesão de cerca de 100 
advogados de várias cidades 
numa força-tarefa voluntária. 
A pouca quantidade de servi-
dores da DPU (só três defen-
sores) para um número cada 
vez maior de ações foi a razão 
determinante da celebração 
do convênio.

Em princípio, os usuários 
prejudicados entravam com 
os pedidos de contestação em 
formulários disponibilizados 
pelo WhatsApp e Instagram da 
DPU. “Chegávamos a receber 
até 300 por dia”, calcula a de-
fensora Isabel Cristina Azeve-
do, que diz que os atendimen-
tos aconteciam remotamente.

Hoje, é diferente. O inte-
ressado pode procurar o site 
da Justiça Federal no Estado 
(jfpb.jus.br) e ir direto ao link 
do Auxílio Emergencial preen-
cher um formulário, que será 
analisado por um juiz – proce-
dimento conhecido por ater-
mação. Pode também optar 
por acessar a página do MPF ou 
baixar o aplicativo MPF Servi-
ços (no Android e iPhone), ane-
xar os documentos pessoais 
e fazer a reclamação. “A OAB 
fez uma campanha para que 
os quase 20 mil advogados do 
estado assumissem essas cau-
sas. Cada profissional disposto 
a atuar faz um cadastro no site 
do MPF”, explica o secretário 
da Comissão Pro Bono da OAB, 
João Nascimento Júnior.

Foto: Marcus Antonius

Caixa Econômica bloqueou 5% das 65,2 milhões de contas abertas no País por suspeita de irregularidade

Ensino Médio

Secretaria da Educação realiza consulta 
pública sobre nova Proposta Curricular

A Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência 
Tecnologia (SEECT-PB) está 
apresentando à comunida-
de escolar, por meio de uma 
consulta pública digital, o 
documento da nova Pro-
posta Curricular do Estado 
da Paraíba para o Ensino 
Médio, que foi elaborado 
a partir da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) 
e de acordo com a Lei do 
Novo Ensino Médio (Lei nº 
13.415/2017).

A primeira versão do 
documento foi elaborada 
pela Comissão de Imple-
mentação da Base Nacional 
Comum Curricular da Pa-
raíba, e agora espera contar 
com a colaboração dos pro-
fissionais da Educação de 
todo o Estado.

O objetivo principal da 
consulta é tornar o proces-
so de construção da nova 
Proposta Curricular mais 
participativo, considerando 
as diversas vozes e as espe-
cificidades de cada municí-

pio da Paraíba. Durante o 
mês de junho, a Comissão 
de Implementação realizou 
uma escuta com professo-
res, alunos e gestores de 
todas as escolas da rede 
estadual de ensino para 
entender a realidade e as 
necessidades de cada Ge-
rência Regional de Ensino. 
Agora, apesar de destinada 
a toda comunidade escolar, 
a consulta é voltada princi-
palmente aos professores e 
coordenadores pedagógi-
cos, que podem avaliar os 
documentos e sugerir alte-
rações junto à Comissão de 
Implementação.

As propostas e as ins-
truções para contribuições 
podem ser encontradas no 
endereço eletrônico: bit.ly/
probnccparaiba. Estão dis-
poníveis para a consulta os 
conteúdos: ‘Formação Geral 
Básica: Texto Introdutório’, 
e ‘Áreas de Conhecimento: 
Linguagens e suas Tecnolo-
gias, Matemática e suas Tec-
nologias, Ciências da Natu-

reza e suas Tecnologias e 
Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas’.

“A primeira versão da 
Proposta Curricular do 
Ensino Médio da Paraíba 
que corresponde à Forma-
ção Geral Básica foi ela-
borada a partir da BNCC, 
o documento agora apre-
sentado corresponde a 
parte da carga horária to-
tal do Novo Ensino Médio, 
a outra parte, denominada 
Itinerários Formativos, 
está em processo de ela-
boração e posteriormente 
também será colocada em 
consulta. No documento 
apresentado, os partici-
pantes da consulta podem 
fazer suas contribuições 
analisando se o documen-
to é claro e pertinente, 
caso não concordem com 
algum dos pontos também 
podem discorrer sobre o 
que julgam ser mais apro-
priado, dentro da própria 
plataforma”, explicou o 
consultor de gestão do 

Programa Novo Ensino 
Médio, Daniel Saraiva.

Calendário
As propostas curricu-

lares da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental 
já foram aprovadas pelo 
Conselho Estadual de Edu-
cação (CEE), e, junto com a 
proposta do Ensino Médio, 
devem começar a ser re-
passadas aos professores 
e gestores através de capa-
citações, para até 2023, as 
novas Propostas Curricula-
res serem implementadas 
integralmente.

O ano de 2020 será de 
aulas remotas até dezembro 
para os alunos dos 124 cur-
sos de graduação da Univer-
sidade Federal da Paraíba. A 
proposta de um novo calen-
dário acadêmico ainda pas-
sará pelo crivo do Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (Consepe), que se 
reúne na próxima segunda-
feira (27) para deliberação, 
mas o não retorno está asse-
gurado por uma portaria do 
Ministério da Educação pu-
blicada em 17 de junho.  

As datas para o calen-
dário 2020.1 da UFPB fo-
ram propostas ontem, em 
reunião entre os membros 
da Pró-Reitoria de Gradua-
ção (PRG) da instituição. 
“Ofertamos um período 
suplementar remoto entre 
6 de julho e 14 de agosto 
e agora estamos lançando 
ao Consepe a oferta de um 
novo período regular remo-
to, que vai de 8 de setembro 
a 16 de dezembro”, anun-
ciou a pró-reitora Ariane Sá. 
Quase 18 mil estudantes es-
tão matriculados neste novo 
formato. A universidade, 

que paralisou as atividades 
presenciais em 16 de mar-
ço por causa da pandemia 
do coronavírus, segue com 
aulas e atividades realizadas 
por meio das plataformas 
digitais, como o SigaA, Moo-
dle Class, Google e YouTube.

Portaria
Publicada no Diário Ofi-

cial da União, a portaria 544 
do MEC autoriza as aulas a 
distância em universidades 
federais até 31 de dezembro 
de 2020, em substituição às 
aulas presenciais. O docu-
mento ainda estabelece que 
cabe às instituições de ensino 
definir o currículo de substi-
tuição das aulas presenciais, 
os recursos aos alunos para 
que possam acompanhar as 
aulas e a realização de avalia-
ções durante o período. 

UFPB: aula presencial 
em 2020 está descartada

 No documento 
apresentado, os 

participantes da consulta 
podem fazer suas 

contribuições analisando 
se o documento é claro 

e pertinente 

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

As datas para o 
calendário 2020.1 da 
UFPB foram propostas 

ontem, em reunião 
entre os membros da 

PRG da instituição
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HOTEL CAIÇARA S/A – CNPJ 08.603.680/0001-40 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam 
convidados os senhores acionistas do HOTEL CAIÇARA S/A, a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a se realizar em sua sede social, na Av. Olinda, 235, Tambaú, nesta capital, as 10:00 
horas do dia 14 de Agosto de 2020, a fim de deliberar sobre o seguinte: a) Aprovação do Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2019; b) 
Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores 
acionista, na sede social, os documentos a que se referem o Art. 133 da Lei 6.404/76. João Pessoa 
- PB, 31 de Março de 2020. A Diretoria.

A DROGARIA DROGAVISTA LTDA., torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a Renovação de Licença de Operação, para a filial inscrita sob o CNPJ 00.958.548/0020-
01, situada na Av. Nego, 332, Tambaú.

IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS S/A, INSCRITA NO CNPJ Nº 
04.899.316/0417-36, SITUADA A RUA BACHAREL DE OLIVEIRA CURCHATUZ, 20, NO BAIRRO 
JARDIM OCEANIA EM JOÃO PESSOA/PB, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU PERANTE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMAN) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 
PESSOA/PB, LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE FARMÁCIA.

IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS S/A, INSCRITA NO CNPJ Nº 
04.899.316/0373-80,  SITUADA À AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 545, 
NO BAIRRO MANAIRA EM JOÃO PESSOA/PB, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU PERANTE 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMAN) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JOÃO PESSOA/PB, LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE FARMÁCIA.

IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS S/A, INSCRITA NO CNPJ Nº 
04.899.316/0390-81,  SITUADA À RUA JOAQUIM PIRES FERREIRA, 488, NO BAIRRO DOS ES-
TADOAS EM JOÃO PESSOA/PB, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU PERANTE A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMAN) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/
PB, LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE FARMÁCIA.

IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS S/A, INSCRITA NO CNPJ Nº 
04.899.316/0417-36, SITUADA A RUA BACHAREL DE OLIVEIRA CURCHATUZ, 20, NO BAIRRO 
JARDIM OCEANIA EM JOÃO PESSOA/PB, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU PERANTE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMAN) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 
PESSOA/PB, LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE FARMÁCIA.

FEIRAO DA CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ 70.110.143/0001-31, torna público que requereu à 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa, a Licença de Operação para exercer a 
atividade de Comércio varejista de material de construção em geral, situado à AV GOVERNADOR 
ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, Nº 1091, JARDIM OCEANIA–João Pessoa/PB - CEP 58.037-030.

WFC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 21.604.945/0001-92, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFA-
MILIAR, COM SEMI SUBSOLO, PAVIMENTO TÉRREO, 04(QUATRO) PAVIMENTOS TIPO E UMA 
ÁREA DE COBERTURA. COM ÁREA TOTAÇ CONSTRUÍDA 1.6.92,02 M², SITUADA A AV. OCEANO 
PACIFICO QUADRA 08, LOTE 06, S/N, INTERMARES, CABEDELO – PB.

WFC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 21.604.945/0001-92, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFA-
MILIAR, COM SEMI SUBSOLO, PAVIMENTO TÉRREO, 04(QUATRO) PAVIMENTOS TIPO E UMA 
ÁREA DE COBERTURA. COM ÁREA TOTAÇ CONSTRUÍDA 1.6.92,02 M², SITUADA A AV. OCEANO 
PACIFICO QUADRA 08, LOTE 06, S/N, INTERMARES, CABEDELO – PB.

José Araken Dantas Ferreira,  CPF: 
190.982.514-04 torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente 
de Conde – PB, a Licença de Instalação de 
uma residência unifamiliar com de 01 (um) 
pavimento térreo e área construída de 219,51 
m² situada na Via Local 03, Lt: 08 – Qd: B, Con-
domínio Chácaras de Carapibus, Conde - PB.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA 
INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS 
HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/
CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente – emitiu 
a Licença de Operação Nº 871/2020, em 
João Pessoa, 12 de junho de 2020. Prazo: 
1825 dias. Para a atividade de: Operação 
do Sistema de Abastecimento de Água da 
Comunidade Garguelo, composto de 06 
(seis) poços, 06 (seis) estações elevatórias 
de água tratada, 06 (seis) adutoras de água 
tratada, 02 (dois) reservatórios elevados, rede 
de distribuição e ligação domiciliares, vazão 
de 0,50 l/s e extensão de 4.135,48m. MUNI-
CÍPIO: São José de Piranhas/PB. Processo: 
2020-000682/TEC/LO-7197.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA 
INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS 
HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/
CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente – emitiu 
a Licença de Operação Nº 871/2020, em 
João Pessoa, 12 de junho de 2020. Prazo: 
1825 dias. Para a atividade de: Operação 
do Sistema de Abastecimento de Água da 
Comunidade Garguelo, composto de 06 
(seis) poços, 06 (seis) estações elevatórias 
de água tratada, 06 (seis) adutoras de água 
tratada, 02 (dois) reservatórios elevados, rede 
de distribuição e ligação domiciliares, vazão 
de 0,50 l/s e extensão de 4.135,48m. MUNI-
CÍPIO: São José de Piranhas/PB. Processo: 
2020-000682/TEC/LO-7197.

Um estudo brasileiro 
coordenado pelos principais 
hospitais privados do País 
aponta que a hidroxicloro-
quina, associada ou não ao 
antibiótico azitromicina, não 
tem eficácia no tratamento 
de pacientes internados com 
quadros leves e moderados de 
covid-19.

A pesquisa, publicada on-
tem na revista científica New 
England Journal of Medicine, 
verificou ainda que, no grupo 
de pacientes que fez uso dos 
medicamentos, foram mais fre-
quentes alterações nos exames 
de eletrocardiograma e de san-
gue que representam maior 
risco de arritmia cardíaca e le-
sões no fígado.

Participaram do ensaio 
clínico 667 pacientes de 55 
hospitais, sob a coordenação 
de nove instituições: Hospi-
tais Albert Einstein, HCor, Sí-
rio-Libanês, Moinhos de Vento, 
Oswaldo Cruz e Beneficência 
Portuguesa de São Paulo, além 
do Brazilian Clinical Research 
Institute (BCRI) e Rede Brasi-
leira de Pesquisa em Terapia 
Intensiva (BRICNet).

Os participantes foram 
divididos, de forma randomi-
zada (por sorteio), em três 
grupos: um foi tratado com 
hidroxicloroquina, outro rece-

beu também o medicamento, 
mas associado à azitromicina, 
e o terceiro foi tratado somen-
te com suporte clínico padrão, 
que inclui medicamentos para 
sintomas, catéter com oxigê-
nio, entre outros.

Os pacientes que toma-
ram hidroxicloroquina (isolada 
ou associada à azitromicina) 
também receberam esse mes-
mo suporte clínico.

Os voluntários receberam 
as medicações por sete dias e 
foram acompanhados por duas 
semanas. Ao final do segui-
mento, os pesquisadores con-
cluíram que não houve diferen-
ças significativas na evolução 
dos pacientes dos diferentes 
grupos, o que, segundo o estu-
do, demonstra que a hidroxi-

cloroquina não traz benefício 
no tratamento dos casos leves 
e moderados da doença.

“A avaliação foi feita de 
acordo com uma escala de sete 
possíveis desfechos, na qual o 1 
é a alta do paciente e o 7, o óbi-
to. Não observamos diferenças 
na evolução dos pacientes dos 
três grupos. Neste perfil de pa-
ciente, portanto, a utilização 
da hidroxicloroquina não pro-
move uma melhora no estado 
clínico”, explica a cardiologista 
Viviane Cordeiro Veiga, coor-
denadora de UTI da BP - A Be-
neficência Portuguesa de São 
Paulo e uma das pesquisadoras 
do estudo.

Para o cardiologista Re-
nato Lopes, pesquisador e 
professor da Unifesp e da 

Duke University (EUA), que 
também participou do estu-
do, os resultados da pesqui-
sa brasileira mostram que, 
mesmo nos casos mais leves 
de covid-19, a hidroxicloro-
quina não traz benefício. “Ou-
tros estudos internacionais já 
mostraram que ela não tinha 
eficácia para casos graves, 
mas muitos críticos diziam 
que ela não havia funcionado 
porque foi administrada mui-
to tarde, quando o paciente 
já estava grave. Mostramos 
que, mesmo quando o início 
do tratamento é precoce e em 
casos leves, não há eficácia”, 
destaca.

Quanto aos eventos ad-
versos, a pesquisa mostrou 
que os pacientes que toma-
ram hidroxicloroquina, com 
ou sem azitromicina, apresen-
taram, com mais frequência, 
uma alteração no eletrocar-
diograma chamada de aumen-
to do intervalo QT, associado a 
maior risco de arritmia. Esses 
pacientes também apresen-
taram com mais frequência 
níveis elevados das enzimas 
TGO e TGP, que podem repre-
sentar lesões no fígado.

O estudo divulgado ontem 
é um dos nove ensaios clínicos 
conduzidos dentro da iniciativa 
batizada de Coalizão Covid-19 
Brasil, que tem a participação 
dos seis hospitais e duas insti-
tuições de pesquisa.

Pesquisa realizada pelos principais hospitais privados do país indica que remédio não funciona para casos leves e moderados

Novo estudo volta a negar
eficácia da hidroxicloroquina

A volta às aulas pode 
representar uma ameaça 
potencial para 9,3 milhões 
de brasileiros. São os idosos 
e os adultos com problemas 
crônicos de saúde que vivem 
nas mesma casas em que 
moram crianças e adoles-
centes em idade escolar (3 
aos 17 anos) e que, até ago-
ra, estavam em isolamento. 
E São Paulo é o Estado com 
o maior número absoluto de 
pessoas nesta situação, 2,1 
milhões; seguido de Minas 
Gerais (1 milhão) e Rio de 
Janeiro (600 mil).

A quantidade de pes-
soas que pode passar a se 
expor ao novo coronavírus 
foi calculada por análise da 
Fiocruz feita com base na 
Pesquisa Nacional de Saú-
de (PNS 2013), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em par-
ceria com o Laboratório de 
Informação em Saúde (LIS) 
da Fiocruz.

Pesquisadores do Ins-
tituto de Comunicação e In-
formação em Saúde (Icict/

Fiocruz) analisaram dados 
da PNS 2013 sobre dois 
grupos populacionais que 
se encontram nos chama-
dos grupos de risco da co-
vid-19: os adultos com ida-
de entre 18 e 59 anos que 
têm diabetes, doença do 
coração ou doença do pul-
mão, e os idosos (com 60 
ou mais anos). Em seguida, 
cruzou os dados para veri-
ficar quantos desses dois 
grupos residem em domi-
cílio com pelo menos um 
menor entre 3 e 17 anos 
- ou seja, em idade escolar.

O resultado do estudo 
trouxe números preocu-
pantes. Quase 3,9 milhões 
(1,8% da população) de 
adultos com idade entre 18 
e 59 anos que têm diabe-
tes, doença do coração ou 
doença do pulmão residem 
em domicílio com pelo me-
nos um menor em idade 
escolar (entre 3 e 17 anos). 
Já a população idosa (60 
anos e mais) que convive 
em seu domicílio com pelo 
menos um menor em idade 
escolar chega a quase 5,4 
milhões de pessoas (2,6% 
da população).

Volta às aulas ameaça 
saúde de grupos de risco
Roberta Jansen  
Agência Estado

Fabiana Cambricoli
Agência Estado

Participaram do ensaio clínico 667 pacientes de 55 hospitais do Brasil

Foto: Bruno Concha/Fotos Públicas



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE 
MANOEL PEREIRA, CR 1055917-74/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA 
NOVA-PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MOURA 
E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - - Valor: R$ 222.963,04. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Praça Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, no horário das 07:00 Às 13;00 horas 
dos dias úteis. E-mail: licitacaoalagoanova@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 20 de Julho de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00169/2020 decorrente da PP 00028/2020. 
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AREIA/PB e ZEARLINDO CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 
02.737.810/0001-50. OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 
65, II, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de 
Albuquerque Baracho e José Arlindo Oliveira Silva. DATA DA ASSINATURA: 23/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020
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 06 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa jurídica especia-
lizada em manutenção de equipamentos odontológicos destinado ao atendimento da Secretaria 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, 24 de Julho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2020
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 07 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de material para tratamento de canal 
destinado a Secretaria de Saúde de Areia-Pb. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento 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, 24 de Julho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00078/2020

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 DV00078/2020, 
que objetiva: Contratação de Pessoa jurídica para Prestação de Serviços em Manutenção e Repara-
ção de equipamentos do Hospital DR. Hercílio Rodrigues - Areia /PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA - R$ 
1.100,00; MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 4.450,00.

Areia - PB, 23 de Julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00184/2020 decorrente do PREGÃO PRE-
SENCIAL 00041/2020. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE AREIAe PHARMAPLUS LTDA, CPNJ nº 
03.745.043/0001-52. OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 
65, II, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de 
Albuquerque Baracho ePHARMAPLUS LTDA. DATA DA ASSINATURA:23/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público o resultado da licitação 

modalidade Tomada de Preços n.º 004/2020, cujo objeto é a execução de obras de perfuração e 
instalação de 16 (dezesseis) Poços Tubulares no município de Alagoa Grande.

EMPRESA VENCEDORA: MJC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 07.264.280/0001-94.
VALOR TOTAL: R$ 432.396,61 (Quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e noventa e seis reais 

e sessenta e um centavos).
 Alagoa Grande, 23 de julho de 2020.

ANTONIO SOARES DE LIMA
PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 25007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRONICO nº 25007/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EPI’S (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), EM  ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 
SEMAS NO COMBATE AO COVID-19.HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de : OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ: 07.324.070/0001-44VA-
LOR: R$ 5.580,00 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 
08.158.664/0001-95VALOR R$ 23.900,00 UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO 
EIRELI- 10.741.843/0001-00VALOR R$ 14.850,00PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- 
11.877.124/0001-76 VALOR R$ 38.400,00EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCA-
ODEEXTINTORE 19.320.823/0001-22VALORR$ 12.600,00COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO 
DISTRIBUICAO E PRESTACAO- 24.540.648/0001-19 VALOR R$ 6.900,00RAVD COMERCIO E 
MULTI UTILIDADES EIRELI- 27.136.199/0001-36VALOR R$ 8.982,50 DRI ASSESSORIA EVENTOS 
E SERVICOS EIRELI- 27.343.091/0001-14VALOR 6.400,00THIAGO CESAR MIRANDA SOARES 
04566910490-  30.306.389/0001-69 VALOR R$  3.802,00 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA     
32.324.669/0001-25 VALOR R$  14.100,00 HTM CONFECCOES – EIRELI 33.002.875/0001-81 
VALOR R$  4.150,00 RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417  36.851.568/0001-63 VALOR 
R$  10.500,00 perfazendo o valor global de Valor Total: R$ 150.164,50

Campina Grande - PB, 22de Julho de 2020
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA PARA SUPRIR 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00043/2019. DOTAÇÃO: Reserva Orçamentária número 00263 no valor de R$ 
3.746,50 (Três mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) na seguinte dotação 
orçamentária: Órgão: 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL; Função: 
08 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0033 
CIDADE UNIDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2043 MANUT DAS ATIV DA PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA; Natureza da Despesa: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 
Fonte: 390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES; CT Nº 00100/2020 - 17.04.20 - DIVINA 
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - R$ 3.746,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB, situada na Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro 
- Cubatí - PB, através da Pregoeira e Equipe de Apoio; torna público para conhecimento de todos 
os representantes legais das empresas credenciadas neste certame que a sessão de abertura das 
propostas de preços será realizada no dia 29 de Julho de 2020, às 09:00 horas na Rua José Araújo 
Dantas, 229 - Centro – Cubatí, na sede da Prefeitura, Pregão Presencialº 0014/2020: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-
TINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 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 0001/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-
-mail: pmcubati@hotmail.com. 

Cubatí.. - PB, 23 de Julho de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO 
Conceição - PB, 22 de Julho de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispensa nº 
DP00040/2020: Aquisição emergencial de insumos (medicamentos) para atender as demandas 
da secretaria de saúde e seus órgãos, visando o enfrentamento da Pandemia do COVID-19 para 
o município de Conceição/PB; com base nos elementos constantes do processo corresponden-
te, a: - SUFRAMED – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ Nº 
03.246.587/0001-01 - Valor: R$ 10.500,00; - PHARMAPLUS LTDA - CNPJ Nº 03.817.043/0001-52 
- Valor: R$ 27.565,00. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição emergencial de insumos (medicamentos) para atender as demandas da 

secretaria de saúde e seus órgãos, visando o enfrentamento da Pandemia do COVID-19 para o 
município de Conceição/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00040/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos: 06.001- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.122.1012.2099 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 - ELEMENTO DE 
DESPESA - 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 90 dias. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Conceição e: SUFRAMED – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOS-
PITALAR LTDA, CNPJ Nº 03.246.587/0001-01, Valor: R$ 10.500,00 PHARMAPLUS LTDA, CNPJ 
Nº 03.817.043/0001-52 - Valor: R$ 27.565,00.

Conceição - PB, 22 de Julho de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
 Conceição - PB, 22 de Julho de 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Dispensa de licitação, que objetiva: Aquisição 
emergencial de insumos (medicamentos) para atender as demandas da secretaria de saúde e seus 
órgãos, visando o enfrentamento da Pandemia do COVID-19 para o município de Conceição/PB; 
com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº DP00040/2020, a qual sugere a 
contratação de: - SUFRAMED – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ 
Nº 03.246.587/0001-01 - Valor: R$ 10.500,00; - PHARMAPLUS LTDA - CNPJ Nº 03.817.043/0001-
52 - Valor: R$ 27.565,00. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

A Prefeitura Municipal de Conceição/PB, através de sua Pregoeira, torna público para conhe-
cimento dos interessados o resultado do julgamento da IMPUGNAÇÃO impetrada pela empresa 
VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 21.997.155/0001-14 ao 
Edital, e nova data de abertura do Pregão Eletrônico Nº 00004/2020. Objeto: aquisição de material 
de Informática destinados à todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de 
Conceição - PB. Com fundamento na decisão da pregoeira, CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO, uma 
vez que presente os requisitos de admissibilidade e, no mérito, com lastro nos posicionamentos 
levantados, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº. 
0004/2020, para alterar o item 18.1 do instrumento convocatório, item 4.0 do termo de referência e 
9.1 da minuta do contrato, passando o prazo para entrega do objeto licitado a ser de 10 dias úteis, 
prazo esse a ser contado a partir da solicitação apresentada pelo Município licitante, alterando-se o 
edital, como também a data de sua abertura anteriormente marcada para o dia 28/07/2020, ficando 
desde já adiada para o dia 06/08/2020, às 09:30. O novo Edital com as devidas alterações ficará 
disponível no site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Conceição/PB, 23 de julho de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E NOVA DATA PARA ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00005/2020

A pregoeira do município de Conceição – PB, torna público para conhecimento de todos que a 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 0005/2020. Objeto: contratação de empresa espe-
cializada em exame laboratorial na realização do teste para detecção do COVID-19, para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde e seus órgãos visando o enfrentamento da pandemia 
do Covid - 19 no município de Conceição-PB, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas 
ocorreria em 22/07/2019 às 09h00min foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/
interessados. Diante da ausência de participantes, fica designada nova data de abertura da disputa 
para o dia 30/07/2020 às 10h30. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei n. 13.979/2020, Decreto Municipal de N° 016/2020, Lei 
Nº 8.666/1993 e subsidiárias. Em razão do disposto no art. 4º-G da Lei nº 13.979/20, os prazos do 
procedimento licitatório foram reduzidos à metade. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de 
Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Concei-
ção – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 23 de julho de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2020, 
que objetiva: Contratação de Aterro Sanitário licenciado para recebimento e disposição final de 
resíduos sólidos urbanos produzidos pelo Município de Cacimba de dentro/PB, por um período 
de 12 meses; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO 
GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 213.470,21. 

Cacimba de Dentro - PB, 16 de Julho de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA

 Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA PRAÇA DO BAIRRO LEONARDO 
FRANÇA LOPES, EM FRENTE AO CEMITÉRIO PÚBLICO DE COXIXOLA-PB. LICITANTE DE-
CLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: TITANIUM CONSTRUÇOES E 
SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 71.752,60. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Manoel José das Neves, 
42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3306-1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 23 de Julho de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

O Município de Esperança, Estado da Paraíba, torna público que fará realizar através da Comissão 
Especial de Licitação, às 10h30 do dia 10/08/2020, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
do tipo menor preço global, processada sob o nº 00003/2020, originalmente marcada para o dia 
24/03/2020, adiada conforme publicação veiculada no Diário Oficial do Estado de 05/03/2020, que 
objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
DE VIAS NO BAIRRO DO PORTAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. Recursos próprios, previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 8.666, de 1993 e suas alterações. A Sessão 
Pública para recebimento dos envelopes será realizada na Rua Antenor Navarro, nº 837, Centro 
Administrativo, Esperança - PB, em conformidade com as normas sanitárias de prevenção a pro-
pagação do novo coronavírus. Informações no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3361-3801.Edital: www.esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 23 de julho de 2020.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00011/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
mobilíario para atender as necessidades da Policlinica, SAD e Samu deste município de Esperança/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALDO 
FABRIZIO DUTRA DANTAS - R$ 2.380,00; C DE A FERREIRA E CIA LTDA - R$ 150,00; INTELI-
GENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLE - R$ 4.680,00; J J COMERCIO 
E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 8.400,00; MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 3.458,00; S 
L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - R$ 16.311,32.

Esperança - PB, 13 de Julho de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da 1ª (primeira) etapa das 

obras de reforma do campo o VICENTÃO, no município de Emas-PB, contrato de repasse CAIXA 
nº 1058076-59. LICITANTE HABILITADO: ARARA CONSTRUCOES EIRELI. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 31/07/2020, às 09:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Av. Vice-prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. 

Emas - PB, 23 de Julho de 2020
ARISTOTELES BEZERRA GOMES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da 2ª (segunda) etapa das 

obras de reforma do campo o VICENTÃO, no município de Emas-PB, contrato de repasse CAIXA 
nº 1062223-30. LICITANTE INABILITADO: OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVIÇOS 
URBANOS LTDA, devido a não comprovação de capacidade técnica e considerando que a empresa 
foi a única participante, fica estabelecido o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova docu-
mentação para comprovação da capacidade técnica. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Av. Vice-prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro 
- Emas - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. 

Emas - PB, 23 de Julho de 2020
ARISTOTELES BEZERRA GOMES

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que o aviso da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº. 003/2020, 
do tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de Patrulha Mecanizada. Data de abertura para: 
07/08/2020 às 08h30min (horário local), por meio do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br. Informações: no endereço Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. 
Outras informações pelo E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital:www.gurjao.pb.gov.br; ttps://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. 

Gurjão, 23 de julho de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020 
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que o aviso da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº. 002/2020, 
do tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de Gêneros Alimentícios. Data de abertura para: 
07/08/2020 às 11h00min (horário local), por meio do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br. Informações: no endereço Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. 
Outras informações pelo E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital:www.gurjao.pb.gov.br; ttps://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. 

Gurjão, 23 de julho de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão de internet para 

todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e 
Fundo de Ação Social do município de IGARACY- PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00029/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO 
PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 
019 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 03.000 SECRE-
TARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 032 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 054 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 073 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 06.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, 092 3390.39 
00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE 
MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 189 3390.39 00 001 OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 
1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 212 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 260 3390.39 
00 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 09.000 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, 323 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, 
10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE CULTURA, 364 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA;. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00063/2020 - 23.07.20 - ANA ALICE NAZARIO DE OLI-
VEIRA BRASILEIRO - R$ 20.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00029/2020. OBJETO: Contratação de Empresa para 

Prestação de Serviços de Transmissão de Internet para Todas as Secretarias, Órgãos e Progra-
mas da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Ação Social do Município de 
Igaracy- Pb. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa 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: Ana Alice Nazario 
de Oliveira Brasileiro - CNPJ 08.993.185/0001-94. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pedro 
Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Igaracy - PB, 23 de Julho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO – CONTRATO Nº 33001/2020/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 33001/2020/SEPLAN – ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO 

PROJETO PAISAGÍSTICO DA AVENIDA EPITÁCIO PESSOA, EM JOÃO PESSOA.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 33002/2020/SEPLAN.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: QUATROR CF LTDA, inscrita no CNPJ Nº 03.513.480/000182.
OBJETO: Aumentar o valor do contrato para R$ 853.331,57 em decorrência da necessidade de 

realização de acréscimos (no importe de 2,92% do valor inicial atualizado do contrato, equivalente 
a um aumento de R$ 24.245,22) de itens.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Classificação Funcional: 08.108.15.451.5365.1290 (Implantação 
e Execução de obras especiais); Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – obras e instalações; Fonte de 
Recursos: 1001 – Recursos Ordinários – integrante do PPA 2018/2021, pertencente ao Orçamento 
da Secretaria de Planejamento do Município de João Pessoa/PB.

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 16 de Julho de 2020.

João Pessoa, 16 de Julho de 2020.
Aline da Silva Carolino

Secretária Municipal de Planejamento
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
Pregão Presencial Nº 12/2020

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 06 de 
agosto de 2020, ás 09:00 horas, na sala de reuniões na Prefeitura Municipal de Joca Claudino, 
Situada a Rua Francisca Claudino Fernandes, nº 001, Centro – Joca Claudino-PB, CEP: 58928-
000, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial. Objeto: Aquisição parcelada de 
combustíveis, óleo lubrificantes, arla, bateria, filtro de óleo e filtro de combustível para atender a frota 
municipal da cidade de Joca Claudino – PB, conforme termo referência do edital. Os interessados 
poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 07:00 ás 13:00 horas, em todos 
os dias úteis no endereço supracitado ou no site:www.jocaclaudino.pb.gov.br.

Joca Claudino, 23 de julho de 2020.
Juvino Fernandes Neto 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV006/2020
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 DV006/2020, que 
objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica:Renato Panta Batista-ME, CNPJ: 26.696.283/0001-
41, para prestar o fornecimentodos equipamentos para monitoramento através de câmeras, de 
vias públicas, e dos equipamentos para monitoramento através de câmeras, de duas Unidades de 
Saúde da cidade de Livramento/PB(Fundamentado na Medida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 
da Presidência da República); Ratifico o correspondente procedimento e Adjudico o seu objeto a 
pessoa jurídica: Renato Panta Batista-ME, CNPJ: 26.696.283/0001-41, Rua Joaquim Nazario, Nº 
84 (Nova instalações: Rua Coronel Luiz Gois, Nº 1080),Bairro: Centro, CEP: 56.800-000,Cidade: 
Afogados da Ingazeira/PE, com o valor total de R$ 39.800,00 (Trinta e nove mil e oitocentos reais). 

Livramento/PB, 23 de julho de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVI-
ÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS EM CON-
FORMIDADE COM CONTRATO DE REPASSE MAPA N° 862297/2017. LICITANTE HABILITADO: 
ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 24/07/2020, às 10:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 81 - Centro - Poço Dantas - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3562-1023. E-mail: cplpmpd@gmail.com. 

Poço Dantas - PB, 22 de Julho de 2020
JONAS IZIDRO DA SILVA 
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVI-
ÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS, 2ª ETAPA, DE ACORDO COM O CONTRATO 
DE REPASSE Nº 1054.660-07/2018, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO 
DANTAS COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO 
URBANO. LICITANTE HABILITADO: ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
24/07/2020, às 9:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Odilon Francisco de Oliveira, 81 - Centro 
- Poço Dantas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3562-1023. 
E-mail: cplpmpd@gmail.com. 

Poço Dantas - PB, 22 de Julho de 2020
JONAS IZIDRO DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020

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 05 de 
Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NO VEICULOS DA 
FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO. 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, 23 de Julho de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00004/2020. OBJETO: Contratação de Empresa para Constru-

ção de Um Centro Administrativo No Município de Riacho de Santo Antonio, Conforme Especificações 
Constantes do Projeto Básico. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa 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: Priimee.
construcoes e Empreendimentos Eireli - CNPJ 20.949.329/0001-00. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Rua José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3641-1019.

Riacho de Santo Antônio - PB, 22 de Julho de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00007/2020

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 DV00007/2020, 
que objetiva: Aquisição de poste composto em tubo galvanizado com duas pétalas para iluminação 
pública, neste município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA - R$ 12.800,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 21 de Julho de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de poste composto em tubo galvanizado com duas pétalas para iluminação 

pública, neste município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2020. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.100-SEC. DE DESENVOLVI-
MENTO URBANO E RURAL 02100.25.752.2019.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA E DOS ORGA 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo 
Antônio e: CT Nº 00063/2020 - 22.07.20 - WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA - R$ 12.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO NO 
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO PROJETO BÁSICO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 163.125,61.

Riacho de Santo Antônio - PB, 22 de Julho de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00026/2020. OBJETO: Aquisição de Carnes, Frangos e 

Frios Diversos, Destinados a Esta Prefeitura. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa 
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: LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - CNPJ 26.290.355/0001-56. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3291-2222.

Rio Tinto - PB, 23 de Julho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:00 horas do dia 17 de 
Agosto de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃODE PAVIMENTAÇÃO 
DA RUA JUIZ RODRIGUES SEIXAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. 
CONFORME OPERAÇÃO 1066015-76. 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) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 23 de Julho de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020

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 11 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de pavimentação 
em paralelepípedos de sete ruas. 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, 21 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 00010/2020

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 10 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de reforma de 
unidade escolar, neste Município - EMEF Luiz Ignácio Ribeiro Coutinho. 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, 21 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 00010/2020

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 10 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de reforma de 
unidade escolar, neste Município - EMEF Luiz Ignácio Ribeiro Coutinho. 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, 21 de Julho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/20

OBJETO: Execução dos serviços de reforma na Praça João Pessoa, neste Município. EMPRE-
SAS HABILITADAS: ADCruz Construções, Indústria e Comércio Eireli - EPP; ALX Construções 
Ltda. - EPP; Caramuru Construtora e Imobiliária Ltda. - EPP; Construtora e Locadora Alexandre 
Ltda. - EPP; Construtora e Serviços Exclusiva Eireli - ME; Construtora Imperial Eireli - ME; FM 
Serviços Ltda. - ME; GPS Gerenciamento de Projetos e Serviços Ltda. - ME; Malog Construções e 
Serviços Ltda. - ME; Montbravo Construções e Serviços Eireli - EPP; Pacto Construções Eireli - ME; 
Planforte Construção e Prestadora de Serviços Eireli - EPP; Ponte Rotto Serviços de Engenharia 
Ltda. - ME; RF Serviços de Construção Civil Eireli - ME. EMPRESA INABILITADA: MVA Construções 
e Serviços Ltda. - ME. A CPL comunica que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 03.08.20, às 12:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 
às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 23 de julho de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/20

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de quatro ruas, neste 
Município. EMPRESAS HABILITADAS: AS Construções Eireli - ME; ADCruz Construções, Indústria 
e Comércio Eireli - EPP; ALX Construções Ltda. - EPP; Caramuru Construtora e Imobiliária Ltda. - 
EPP; Catão Bongiovi Comércio e Serviços Eireli - ME; Construtora e Serviços Exclusiva Eireli - ME; 
Construtora Imperial Eireli - ME; FM Serviços Ltda. - ME; Harg Empreendimentos, Construções e 
Incorporações Ltda. - ME; HR Costa Construções e Serviços Eireli - ME; Joseildo Batista de Mo-
rais - ME; Lisboa Engenharia, Construções e Serviços Eireli - EPP; Pacto Construções Eireli - ME; 
Ponte Rotto Serviços de Engenharia Ltda. - ME; Severino Olegário da Silva Neto - ME. EMPRESAS 
INABILITADAS: Não houve licitante inabilitado. A CPL comunica que a sessão pública para abertura 
dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 03.08.20, às 11:00 horas, no mesmo local da 
primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no 
horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 23 de julho de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Fernandes de Lima, S/N - Centro - Solanea - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Agosto de 2020, 
por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br,licitação modalidade Pregão Eletrônica, do 
tipo menor preço, para: Aquisição de Veículo tipo passeio, para atender a demanda da Câmara 
Municipal de Solânea/PB, conforme especificações do Termo de Referência, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 12:00 as 
18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33632588. E-mail: cplcmsol@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br,www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Solanea - PB, 22 de Julho de 2020
IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
pavimentação de vias urbanas, no Município de Solânea/PB. LICITANTES HABILITADOS: A S 
CONSTRUÇÕES EIRELI; AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA; CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA - ME; E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI; GUSTAVO 
ULISSES DA LUZ BARROS; LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI; PR 
CONSTRUÇÕES EIRELI; S & L - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP; SEVERINO 
OLEGARIO DA SILVA NETO ME. . LICITANTE INABILITADO: ROBERTO PONTES MEDEIROS 
GAUDENCIO, desatendeu ao item 8.4.5 do edital. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 03/08/2020, às 15:30 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 23 de Julho de 2020
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00006/2020, que objetiva: Aquisições parceladas de 
peças automotivas diversas, destinadas aos veículos e Máquinas Pesadas deste Município - 2º 
Chamada; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Sertãozinho - PB, 23 de Julho de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N° 00037/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 

22.885.188/0001-35.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias o Contrato Original, com 

vigência a partir de 22 de julho de 2020 a 19 de março de 2021, baseando-se na Cláusula Segun-
da - Do Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CONVÊNIO FUNASA N° 01749/2017 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 
02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.1004.1009 - Melhoria Habitacional
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1211 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1220 - Obras e 

Instalações.
FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, (22/07/2020 a 19/03/2021).
DATA DO TERMO ADITIVO: 22 de julho de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de conserto/remendo, desmontagem, montagem 
e troca de pneus dos veículos e máquinas a serviço do município de Santa Luzia/PB, conforme 
especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REUNIÃO: 06/08/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 23 de julho de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

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

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 012/2020

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de cesta básica para doação as famílias carentes do município de São José de Piranhas - PB. 
Abertura das propostas: dia 31de Julho de 2020 às 13h00 (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através 
do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bre e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 23 de Julho de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
FASE RECURSAL E AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00005/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos Serviços de Revitalização da Praça 
Domingos Leite, no município de São José de Piranhas – PB, discriminados e quantificados nos 
anexos deste edital. A CPL torna público que os recursos foram interpostos em prazo diverso do 
legal, sendo assim, considerados intempestivos. Porém, em respeito ao princípio da publicidade e 
moralidade, o município publicou os recursos apresentados abrindo prazo para manifestação sobre 
eles, o que não ocorreu por nenhuma parte. Embora intempestivos, o mérito dos recursos não 
encontram fundamento para deferimentos dos pedidos. Dando prosseguimento ao processo acima 
mencionado, informo a todos os interessados que aabertura do envelope Proposta de Preçosserá 
realizada no dia 27/07/2020, às 09:00 horas, na Sala da CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São 
José de Piranhas – PB. Informações: e-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 23 de Julho de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00003/2020

O município de São José do Bonfim - PB, através da Pregoeira da Licitação, torna pública a 
RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação, Pregão Eletrônico nº 0003/2020, publicada no Diário Oficial 
da União de 23 de julho de 2020, edição 140, seção 3, página 231, Diário Oficial do Estado, edi-
ção Nº. 17.164, pág. 35 e 36, Jornal a União, ano CXXVII, Nº. 148, pág. 19 e no Diário Oficial do 
Município, pág. 1, todos no dia 23 de julho de 2020, conforme segue: ONDE SE LÊ: Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 08:45 horas do dia 04/08/2020. Data e horário do início da 
disputa: 09:00 horas do dia 03/08/2020; LEIA-SE: Data e horário do recebimento das propostas: 
até às 14:00 horas do dia 06/08/2020. Data e horário do início da disputa: 14:10 horas do dia 
06/08/2020. Mantidos inalterados os demais itens publicados. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São 
José do Bonfim - PB, no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis.

São José do Bonfim - PB, 23 de julho de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

GABINETE DA PREFEITA
 São José do Bonfim - PB, 09 de Julho de 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Dispensa de licitação, que objetiva: Contra-
tação de prestação serviço para confecção de máscara dupla face em malha 100% algodão para 
atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social para o enfrentamento da pandemia 
do Covid - 19 no município de São José do Bonfim/PB; com base nos elementos constantes da 
Exposição de Motivos nº DP00008/2020, a qual sugere a contratação de: - LEONARDO MIKAEL 
COSTA FERREIRA 11123412421-MYLOOK CONFECCOES. CNPJ: 30.407.740/0001-08. Valor: 
R$ 17.500,00. Publique-se e cumpra-se.

ROSALBA GOMES DA NOBREGA MOTA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

GABINETE DA PREFEITA
 São José do Bonfim - PB, 09 de Junho de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispensa 
nº DP00008/2020: Contratação de prestação serviço para confecção de máscara dupla face em 
malha 100% algodão para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social para o 
enfrentamento da pandemia do Covid - 19 no município de São José do Bonfim/PB; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a: - LEONARDO MIKAEL COSTA FER-
REIRA 11123412421-MYLOOK CONFECCOES. CNPJ: 30.407.740/0001-08. Valor: R$ 17.500,00. 
Publique-se e cumpra-se.

ROSALBA GOMES DA NOBREGA MOTA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: contratação de prestação serviço para confecção de máscara dupla face em malha 

100% algodão para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social para o enfrenta-
mento da pandemia do Covid - 19 no município de São José do Bonfim/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00008/2020. DOTAÇÃO: 02.005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL - 08 244 1014 2040 DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS CARENTES - ELEMENTO DE 
DESPESA – 3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊN-
CIA: até 10/10/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: 
CT Nº 30801/2020 - 10.07.20 - LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421-MYLOOK 
CONFECCOES - CNPJ nº 30.407.740/0001-08 - R$ 17.500,00.

São José do Bonfim – PB, 10 de julho de 2020.
ROSALBA GOMES DA NOBREGA MOTA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00004/2020

O município de São José do Bonfim - PB, através do Pregoeiro da Licitação, torna pública a 
RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação, Pregão Eletrônico nº 0004/2020, publicada no Diário Oficial 
da União de 23 de julho de 2020, edição 140, seção 3, página 231, Diário Oficial do Estado, edição 
Nº. 17.164, pág. 36, Jornal a União, ano CXXVII, Nº. 148, pág. 19 e no Diário Oficial do Município, 
pág. 1, todos no dia 23 de julho de 2020, conforme segue: ONDE SE LÊ: Data e horário do rece-
bimento das propostas: até às 08:45 horas do dia 05/08/2020. Data e horário do início da disputa: 
09:00 horas do dia 05/08/2020; LEIA-SE: Data e horário do recebimento das propostas: até às 
08:45 horas do dia 06/08/2020. Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 06/08/2020. 
Mantidos inalterados os demais itens publicados. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim 
- PB, no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis.

São José do Bonfim - PB, 23 de julho de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00005/2020

O município de São José do Bonfim - PB, através do Pregoeiro da Licitação, torna pública a 
RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação, Pregão Eletrônico nº 0005/2020, publicada no Diário Oficial 
da União de 23 de julho de 2020, edição 140, seção 3, página 231, Diário Oficial do Estado, edição 
Nº. 17.164, pág. 36, Jornal a União, ano CXXVII, Nº. 148, pág. 19 e no Diário Oficial do Município, 
pág. 1, todos no dia 23 de julho de 2020, conforme segue: ONDE SE LÊ: Data e horário do rece-
bimento das propostas: até às 08:45 horas do dia 29/07/2020. Data e horário do início da disputa: 
09:00 horas do dia 29/07/2020; LEIA-SE: Data e horário do recebimento das propostas: até às 
08:45 horas do dia 30/07/2020. Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 30/07/2020. 
Mantidos inalterados os demais itens publicados. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim 
- PB, no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis.

São José do Bonfim - PB, 23 de julho de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial 
Nº 058/2020

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 06de 
agostoode 2020, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada 
à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modali-
dade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em: Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de pneus,câmeras e serviços de alinhamento, balanceamento, cabagen e 
suspenção de veiculo, cujos itens foram fracassados no pregão 50/2020, para atender as necessi-
dades do Município de Sousa.Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em 
http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, 
em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução 
impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente 
empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 22 de julhode 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº. 2020.105/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2020

OBJETIVO: Contratação de serviço para o TRANSPORTE, recebimento e tratamento final em 
aterro sanitário dos resíduos sólidos LIMPEZA URBANA E DOMICILIARES produzidos pelo muni-
cípio de VISTA SERRANA, sendo devidamente licenciado pela SUDEMA e seu tratamento será de 
inteira responsabilidade da empresa e órgãos de fiscalização.

A reunião será no dia 07 de agosto de 2020 as 08:00hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Vereador Raimundo Garcia 

de Araújo, 25 – Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, site vistaserranacpl@gmail.com, 
www.tce.gov.pb, de segunda a sexta, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias 
úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs de segunda a sexta. 

Vista Serrana - PB, 23 de julho de 2020.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

PRESIDENTE DA CPL    

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº. 2020.105/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2020

OBJETIVO: Contratação de serviço para o TRANSPORTE, recebimento e tratamento final em 
aterro sanitário dos resíduos sólidos produzidos pelo município de VISTA SERRANA, sendo devi-
damente licenciado pela SUDEMA e seu tratamento será de inteira responsabilidade da empresa 
e órgãos de fiscalização.

A reunião será no dia 07 de agosto de 2020 as 08:00hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Vereador Raimundo Garcia 

de Araújo, 25 – Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, site vistaserranacpl@gmail.com, 
www.tce.gov.pb, de segunda a sexta, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias 
úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs de segunda a sexta. 

Vista Serrana - PB, 23 de julho de 2020.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

PRESIDENTE DA CPL  

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2020 – 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 07/08/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, destinado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, 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 gelic06@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 20-00796-4
                                                                                                          João Pessoa, 23 de julho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

 
EMPRESA – EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A
  Capital Autorizado............. .. R$25.000.000,00
  Capital Subsc/Integralizado...R$  6.546.750.79

   Assembléia  Geral  Extraordinária
Ficam convidados  os  senhores    acionista da  Empresa-Empresa de Premoldados  S/A,   a 

se reunirem no dia 30 do mês de julho  de 2020 às 10:00(dez) horas em sua sede situada na  
Rua Severino  Bento  de  Morais  S/N no Funcionários II – João Pessoa estado da Paraíba,  afim 
de deliberarem  sobre a seguinte ordem do dia:    Eleição do Conselho  de  Administração  e  da 
Diretoria, Assuntos Correlatos e de interesse social.

João Pessoa, 16 de maio de 2020 
JOSÉ GERALDO DE MEDEIROS

Presidente  do Conselho de Administração

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada no dia 31/07/2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano 
Cirne n° 220, nesta Capital, para na forma do Artigo 17 do Estatuto Social, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. Eleger membros do Conselho de Administração da Companhia;
2. Eleger membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia
3. Outros assuntos de interesse dos acionistas.
A partir da presente data, os documentos relativos à matéria a ser discutida encontram-se à 

disposição dos acionistas, na sede da Companhia, em conformidade com o artigo 135, §3º da 
Lei 6.404/1976.

João Pessoa, 20 de julho de 2020.
Deusdete Queiroga Filho

Presidente do Conselho de Administração

EDITAL
Este edital tem por objeto informar a população em geral, que tramita perante a 1ª Vara Federal 

da Seção Judiciária da Paraíba a Ação Civil Pública n. 0808273-64.2018.4.05.8200, distribuída pela 
Procuradoria da República, que tem por objetivo apurar possíveis irregularidades na prestação de 
serviços educacionais (cursos a distância de pós-graduação stricto sensu) prestados por instituições 
estrangeiras com representantes no país, que estariam ofertando cursos de pós-graduação na 
Paraíba, anunciando tratar-se de cursos de mestrado e doutorado ministrados à distância, contudo, 
tais cursos não poderiam ser “revalidados e reconhecidos pelo MEC”, tampouco teriam qualquer 
validade no território nacional. São réus no referido processo: UNIGRENDAL PREMIUM CORPO-
RATE, UNIVERSIDADE GRENDAL DO BRASIL, UNIGRENDAL ASSESSORIA EDUCACIONAL 
EIRELI, DANIEL DIAS MACHADO, TÂNIA REGINA CASTELLIANO, ANNE SULLIVAN UNIVERSITY, 
SERVIÇO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS - SENARH e ANTÔNIO MARCOS LIMA DE 
ARAÚJO. Por fim, informa ainda que fora deferido pelo juízo processante o pedido liminar feito 
pelo Ministério Público Federal, com a determinação de: a) paralisação imediata da divulgação de 
todo e qualquer anúncio publicitário oferecendo cursos de pós-graduação stricto senso (mestrado 
e doutorado) não recomendados pela CAPES e não reconhecidos pelo MEC, ainda que pela forma 
de cursos livres com a suposta possibilidade de serem convalidados como cursos de pós-graduação 
por instituição de educação superior credenciada pelo MEC no Estado da Paraíba, sob pena de 
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada veiculação de publicidade ilícita; b) a suspensão de 
todas as atividades referentes aos cursos oferecidos, inclusive, dos seminários realizados presen-
cialmente na cidade de João Pessoa/PB, ficando impedida a realização de novas matrículas em 
cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) não recomendados pela CAPES e 
não reconhecidos pelo MEC, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
c) a ampla divulgação, às suas expensas, em seus portais eletrônicos, durante o período em que 
viger a ordem liminar, e em dois jornais de grande circulação no Estado da Paraíba, durante 10 
(dez) dias seguidos, da existência desta ação e da liminar deferida, com a indicação do seu objeto 
e dos fundamentos, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia de atraso; d) o bloqueio de ativos 
financeiros e imobiliário dos réus.

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
Registro CGE Nº 20-00187-9

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 , que no decorrer do prazo recursal, 
impetrou, tempestivamente recurso contra a decisão da Comissão, a Empresa: TAPAJÓS -TER-
RAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP através do processo nº 003356/2020. Desta forma, 
em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, o auto do 
processo ficará com vistas franqueadas aos interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB , aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00  horas

João Pessoa, 23 de julho de 2019.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DO LOTEAMENTO “POMAR DE ROMÃS”
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do Registro deimóveis, da Comarca de 

Alhandra, Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do quedispõe o Art. 19 da Lei Federal 

nº 6.766, de 19/12/1979, que o Sr.JOÃOHERCULANODA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, 
residente e domiciliado na Rua Projetada, Mata Redonda,neste município de Alhandra-PB, portador 
do CPF/MF sob o nº 029.146.544-72 e cédula de identidadesob o nº 183.161-SSP-PB, depositou 
em Cartório, sito à rua Pres. João Pessoa, nº 82, Centro,Alhandra-PB, memorial descritivo, licença 
Previa nº 1512, expedida pela SUDEMA, Alvará e plantaaprovada pela Prefeitura Municipal de 
Alhandra-PB, e demais documentos exigidos pelo Art. 18 da citadaLei 6.766/79, relativos ao Registro 
do Loteamento denominado “POMAR DE ROMÃS”, município deAlhandra-PB, no seguinte imóvel: 
Uma parte de terras próprias, medindo 4,160 ha, situado napropriedade “MATA REDONDA SARAPÓ”, 
localizada em Mata Redonda, no Km 23, no município deAlhandra, deste estado, limitando-se: pela 
frente com a estrada BR-101, que liga João Pessoa àRecife, pelo lado direito com a herdeira Joanita 
de Andrade Ferreira, pelo lado esquerdo com terrasdo herdeiro Juracy Sebastião de Andrade, e 
nos fundos com estrada carroçável, que liga MataRedonda a Jaguarema. Devidamente Registrado 
neste Cartório no Livro nº 2-DA, às fls. 272, sobnº de Ordem R-1, matrícula nº 32.592, em data de 
16/12/2013, constituídos de 05 (cinco)quadras e compostas de 107 (cento e sete) lotesde terrenos 
para uso residencial, e 01 (uma) quadra destinada à praça e uma área destinado aequipamento 
comunitário, descritos da seguinte forma: áreas dos lotes residencial 28.170,00m², área verde 
2.775,00m², área para equipamento comunitários 750,00m², áreadestinada a praça 1.500,00m², 
e área de vias internas (ruas) 8.410,00m², totalizando umaárea de 41.605,00m², constantes na 
planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Conde-PB,e demais documentos apresentados que 
ficam arquivados nesta Cartório. As impugnações daquelesque se acham prejudicados quanto 
ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentados dentrodo prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da 3ª publicação do presente Edital no Órgão Oficial doEstado da Paraíba e demais jornais 
de maior circulação do Estado. Findo o presente e nãohavendo nenhuma contestação de quem 
quer que seja, será feito o registro Loteamento. Ficandodisponível as documentações do referido 
Loteamento “POMAR DE ROMÃS” aosinteressados, neste Cartório nos horários regulares. Dado 
e passado nesta Cidade de Alhandra, aos20 dias de julho de 2020. Eu, MARIA DO SOCORRO 
FERREIRA BRAGA, Tabeliã do registroimobiliário desta Comarca, subscrevo e assino. O referido 
é verdade. Dou fé.__________.

Maria do Socorro Ferreira Braga
Tabeliã

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
CONVITE Nº 02/20

Registro CGE Nº 20-00150-5
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, situado à  Av. Min. 

José Américo de Almeida s/n, Centro, nesta Capital, através da Comissão Permanente  de Licitação, 
comunica o resultado do Recurso impetrado pela Empresa MOAR CONSTRUTORA EIRELI , que 
o mesmo foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e acatado pelo Diretor Superin-
tendente respaldado no Parecer Jurídico  nº 0126/2020, em virtude disto, a Comissão retifica sua 
decisão,  considerando habilitadas as Empresas: PLANENG ENGENHARIA LTDA – ME e MOAR 
CONSTRUTORA EIRELI. A CPL comunica que a reunião para dar continuidade ao processo licita-
tório – abertura de Proposta(s), fica marcada para o dia 27/07/2020, às 10:00 horas.                                  

João Pessoa, 23 de julho de 2020
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação    

HOTEL  CAIÇARA  S.A - CNPJ 08.603.680/0001-40 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
EM 11.10.2019 - DATA, HORA E LOCAL, 11 de Outubro de 2019, as 10:00 horas, na sede social 
da empresa, situada à Av. Olinda, nº 235, Tambaú, João Pessoa, PB. CONVOCAÇÃO – Diário 
Oficial do Estado da Paraíba e Jornal A União, edições de 01, 02, e 03 de Outubro de 2019 respec-
tivamente, as folhas 36, 32, 36 e 14, 28, 15 com o seguinte teor; Ficam convidados os Senhores 
Acionistas do HOTEL CAIÇARA S.A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar 
em sua sede social, na Av. Olinda, 235- Tambaú, nesta capital, as 10:00 horas do dia 11.10.2019, 
a fim de deliberar sobre o seguinte; a) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2018; b) Eleição do conselho de administração 
para o triênio 2020/2022; c) Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2022 e Outros assuntos de 
interesse social. PRESENÇA - INSTALAÇÃO E MESA DIRETORA - com a presença de mais de 
dois terços do capital social, instalou a Assembléia o senhor Tadeu Sobreira Pinto – Presidente e 
Rodrigo Procópio Pinto – Secretário. DELIBERAÇÕES - Foi aprovado por unanimidade; a) As contas 
da diretoria, o relatório da Administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício encerrado em 31.12.2018 cujos documentos publicados no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba e Jornal a União, edições de 19.02.2020 as folhas 56 e 30 respectivamente; b) 
Fixação da remuneração global anual dos administradores, para o exercício de 2019, na importância 
de R$ 360.000,00(trezentos e sessenta mil reais); c) Eleição do Conselho de Administração para o 
triênio 2020/2022. Foi submetida à apreciação e posterior votação, foi aprovada por unanimidade, 
sendo reeleitos: TADEU SOBREIRA PINTO, brasileiro, casado, industrial, CPF 002.444.494-49, 
RG 87.575 SSP/PB, residente e domiciliada nesta capital, a Av. Sapé nº 1651, Apto. 1401, Manaíra, 
CEP. 58.038.382 - Presidente, CLARISSA PROCOPIO PINTO, brasileira, divorciada, psicóloga, CPF 
007.388.434-07, RG 1.567.740 SSP/PB, residente e domiciliada nesta capital a Av. Nego, 96, Apto. 
312, Tambaú, CEP 58.039-100 – Membro e eleita MICHELLE MENEZES PINTO, brasileira, casada, 
nutricionista, CPF 007.647.704-54, RG 1.829.993 SSP/PB, residente e domiciliada nesta capital a 
Av. Sapé nº 1651, Apto. 202, Manaíra, CEP. 58.038.382 – Membro; d) Eleição da Diretoria para o 
triênio 2020/2022. Foi submetida à apreciação e posterior votação, foi aprovada por unanimidade, 
sendo reeleitos: TADEU SOBREIRA PINTO, brasileiro, casado, industrial, CPF 002.444.494-49, RG 
87.575 SSP/PB, residente e domiciliada nesta capital, a Av. Sapé nº 1651, Apto. 1401, Manaíra, CEP. 
58.038.382 – Diretor Presidente; RODRIGO PROCOPIO PINTO, brasileiro, casado, empresário, 
CPF 872.990.384-04, RG 1.267.333 – SSP/PB, residente e domiciliado nesta capital a Av. Sapé 
nº 1651, Apto. 202, Manaíra, CEP. 58.038.382 – Diretor Administrativo e CLARISSA PROCOPIO 
PINTO, brasileira, divorciada, psicóloga, CPF 007.388.434-07, RG 1.567.740 SSP/PB, residente e 
domiciliada nesta capital a Av. Nego, 96, Apto. 312, Tambaú, CEP 58.039-10 – Diretora Financeira. 
CONSELHO FISCAL - O Conselho Fiscal não é permanente nem foi instalado no presente exercício. 
QUORUM DAS DELIBERAÇÕES - Sem voto contrario. Suspenso os trabalhos pelo tempo necessário 
a lavratura da presente ata, a qual depois de lida, aprovada por todos. João Pessoa, 11 de Outubro 
de 2019 - CONFERE COM O ORIGINAL - TADEU SOBREIRA PINTO – Presidente – Arquivada na 
JUCEP sob nº 20203769899 em 12/03/2020.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de julho de 202020
Publicidade
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