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A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

17.579
612.862

6.573.286

438
33.884

387.898
Fonte: PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Prejudicial a pacientes com covid-19, fogueiras e fogos 
seguem proibidos em JP até 14 de junho. Página 8

CMJP aprova projeto que prevê entrega de remédios em 
domicílio para idosos e pacientes crônicos. Página 7

Foto: Secom-PB

Somente ontem, na Capital, 50 veículos retornaram para casa, pois motoristas não justificaram a saída, que precisa ser essencialmente de acordo com decreto mais rígido. Página 5

Barreiras buscam intensificar o isolamento social

Convenções partidárias 
deste ano serão virtuais
Nova modalidade irá exigir muita criatividade por parte das legendas, avaliam presidentes de partidos na Paraíba. Página 13

Governador anuncia mais três 
ações na área de cultura
Em suas redes sociais, João Azevêdo revelou que o Governo 
do Estado irá lançar dois editais e fará o “São João na Rede” 
em parceria com a Associação Balaio Nordeste. Página 3
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Lei suspende cobrança de 
empréstimos consignados
Sancionada pelo governador João Azevêdo e publicada 
ontem no Diário Oficial, norma impede que bancos cobrem 
parcelas de servidores por 120 dias. Página 13
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IBGE: Em casa, mulher trabalha 
11 horas a mais que homem
Levantamento mostra que essa diferença se dá tanto entre 
homens e mulheres que trabalhavam fora do lar, como entre 
aqueles que estavam desocupados. Página 7

Para profissionais da saúde, 
volta do futebol é prematura
Federação Paraibana de Futebol quer retomar as ativida-
des a partir do dia 15 e discute, hoje, com os médicos dos 
clubes, um protocolo para os treinos. Página 16

Geral

Diversidade
Artistas se unem em prol dos 
profissionais da comunicação
Promovida pela EPC, API e ALPB, live solidária será trans-
mitida, amanhã, com o  objetivo de auxiliar jornalistas em 
dificuldade por conta da pandemia. Página 9
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Políticas

Paraíba

Foto: Divulgação

Em Sousa, 
dinossauros 

usam máscaras
para afastar covid

Ação da prefeitura da cidade busca 
despertar a importância do uso de 
máscaras no combate à pandemia 
do novo coronavírus. Página 12

Hospital Metropolitano, em 
Santa Rita, recebe doações 
para ajudar no combate ao 
coronavírus. Página 5
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Hoje se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data 
foi instituída pela Organização das Nações Unidas, em 1972, 
por ocasião da histórica Conferência de Estocolmo, na Sué-
cia, durante a qual se constatou, por meio dos debates e estu-
dos apresentados, que os recursos naturais eram esgotáveis, 
portanto o modelo de exploração em voga no mundo poderia 
exaurir o planeta.

Quase meio século depois da Conferência de Estocolmo, 
que tantos movimentos preservacionistas inspirou, qual o 
estado de saúde do planeta? Infelizmente, à beira do colap-
so, de acordo com certas vertentes do pensamento e da ação 
ambientalistas. O aquecimento global é uma realidade que 
afeta a sociedade humana, e suas consequências estariam 
apenas começando.

Países desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos, continuam 
consumindo vorazmente recursos naturais e poluindo o meio am-
biente. No mesmo diapasão, gigantes populacionais, como a China 
e a Índia, tentam se realçar ao primeiro plano do desenvolvimento 
econômico e, para este fim, exploram a natureza passando à mar-
gem dos preceitos da sustentabilidade.

O que irá mudar na relação da sociedade humana com a nature-
za, no momento em que uma pandemia mundial está obrigando os 
seres humanos a abandonarem o espaço público urbano e se refu-
giarem em casa? Haverá uma onda de nostalgia capaz de levar as 
pessoas a sentirem falta do contato com o meio natural, refletindo 
sobre a necessidade de preservá-lo?

Tudo é incerto, por esses dias. O que se sabe, com o aval da ci-
ência, é que a natureza há tempos pedia socorro, e ninguém tinha 
tempo para escutar seus apelos, a não ser uma minoria de idea-
listas, muitas vezes mal-compreendida, que se dispôs a enfrentar 
o senso comum e o poder político e econômico, para publicizar, o 
máximo possível, o sonho de um mundo melhor.

Milhares de pessoas estão observando o mundo de suas jane-
las, mas ainda preocupadas com o próprio bem-estar. Não custa ter 
esperança. Quem sabe não floresça agora um cuidado especial tam-
bém com relação à comunidade, e daí se evolua para um tomar de 
conta da casa comum, que é o planeta. Se hoje tudo é possível, este 
tipo de evolução pode acontecer. Por que não? 
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A fake news se degradará em crime

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

A Providência me deu muitas chances à arte de raciocinar, arte se entenda aqui como 
capacidade ou faculdade de raciocinar, o que nos distancia da estupidez. Por isso, essa mi-
nha dedicação me fez professor também de Lógica. Foi aprendendo e ensinando, ensinando 
e aprendendo, que fiz progresso no modo de raciocinar, modéstia à parte. Schopenhauer 
distinguiu, com propriedade, que “capazes de raciocinar são todos, de julgar, poucos”. Julgar 
que significa fazer juízo sobre alguma coisa ou sobre algum fato, ou até mesmo conceituar. 
Aprender a raciocinar acontece, com muitos dados, adquiridos pela experiência de vida. E, 
atualmente, num mundo de muita pressa e frisson, os dados são superficiais e inconsisten-
tes, levando-nos a falácias e, numa quantidade prodigiosa, a “raciocínios” que chegam à ma-
quinação de fake news. Não deixa de ser uma faculdade que acontece de modo relativo, uns 
racionam rapidamente, outros, lentamente, conforme a prática de raciocinar  e a experiência 
de vida. Também saber julgar ou separar as coisas, com maior clareza, é defini-las diferente-
mente umas da outras.

O que mais Salomão pediu a Deus foi isso, 
numa só palavra: discernimento. É em discernir 
que consiste a sabedoria, do conhecimento religio-
so ao filosófico, e assim, continua na metafísica. A 
juventude, dos tempos atuais, na abundância dos 
meios tecnológicos de comunicação, usa, de modo 
desfavorável, esses canais, por onde lhe passam 
coisas miúdas e superficiais, perdendo, talvez, 
tempo e terreno no mundo dos conhecimentos 
fundamentais. O apego e o vício ao instrumento de 
bolso, que vem substituindo o telefone tradicional e até o computador, refletiu em Einstein, 
ao profetizar  que tal invenção poderia causar a catástrofe de nos imbecilizar em massa. 
Nesse sentido, as “mídias sociais” se tornam antissociais, enquanto nos individualizam e até 
nos isolam dos nossos grupos, prendendo-nos à mira permanente da pequena tela, chegan-
do a nos enquadrar, distanciando-nos dos mais responsáveis noticiários, na imensa e fácil 
quantidade de mentiras ou de sofisticadas fake news. 

Observo, nesse período de isolamento, em interessantes videoconferências, a manifestação, 
através dos chats, de cínicas e irresponsáveis afirmações, repetidas, desrespeitosas, de quem 
não tem bom senso, nem vergonha na cara, ao publicá-las. E que também não possuem alguma 
relação com a realidade, com a lógica, com o belo, com o conveniente, nem tampouco, com a ver-
dade. Significam apenas o prazer de ofender a reputação alheia, o que, modernamente, tornar-
-se-á crime punível a favor da seriedade dos meios de comunicação. Entre vinte indivíduos, num 
só ambiente, grudados nos seus celulares, o inimigo pode estar ao lado. Ou, às vezes, nas ruas 
mais próximas ou nas casas mais distantes. Também não importa a distância, pela internet, tudo 
dependerá da intensidade da inveja ou do ódio, pois, a ira é veloz como o diabo. Ao mesmo tempo, 
quanto menos você lhe dá atenção, mais tal maldade é inofensiva, irritando o odioso odiento. 
Quem odeia, covardemente, por trás da mídia, pratica suas obsessões patológicas, que se retroa-
limentam, à medida que tal invejoso ofensor se lembra do seu sucesso ou quando alguém elogia 
você. Essa manifestação mefistofélica provém da “alma pequena”; da família desestruturada; do 
ninho de cobra, no qual feitor de fake news era um dos ovos da serpente. A esperança do bem é a 
de que a Justiça degrade a fake news em crime... 
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Cantata para George e João
Por longos cinco minutos a voz foi reduzindo a intensidade. E o sinistro apelo, inicialmente 

potente, foi minguando em sussurros doloridos: 
Eu não consigo respirar! 
Eu não consigo respirar! 
Eu não consigo respirar!
A violência ganha personalidade e legitimidade. Sem vida no solo jaz um homem, negro, 

trazendo na pele e na história experiências e impressões da escravidão que segrega, classifica, 
distingue humanos e coisa, gente e mercadoria, pessoas e riqueza.

Eu não consigo respirar!
E a voz silencia no corpo inerte deste nosso irmão George Floyd, norte -americano de 46 

anos, negro, brutalmente assassinado pela polícia. Mas o grito e, depois, sussurro de George 
Floyd expressa outros milhões de gritos e sussurros de negros, índios, mulheres, favelados, em 
múltiplos espaços do planeta. Gritos de João Pedro, 14 anos, negro, morador de uma favela, o 
Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, assassinado covardemente por policiais militares e 
federais. Agonizante, João Pedro foi removido pelos policiais a revelia de sua família, que, dias 
depois, o encontra sem vida em uma gaveta de necrotério. As cenas da morte e sequestro de João 
Pedro não foram gravadas. Mas, nas consciências de qualquer ser vivente ecoam murmúrios:

Eu não consigo respirar! 
E os murmúrios traduzem outros tantos milhões 

de seres que, entubados em UTIs, ou agonizantes em 
expectativas inconclusivas de internações e cuidados 
médicos, também não conseguem respirar, infectados 
pelo vírus, mas, sobretudo, contaminados pela trans-
formação da saúde em mercadoria e a explícita inten-
ção de ordenar a humanidade por uma perversa categoria de ter, e nunca de ser.

Eu não consigo respirar!
Este também é o grito de tantos índios que, desterrados de seu chão pela inoperância do 

Estado, que legitima e autoriza garimpos, madeireiras, agronegócio, são asfixiados por fumaça e 
eliminados por tiros, doenças, degredos, usurpação de corpos e culturas.

Eu não consigo respirar!
Esse também é meu grito de dor, de medo, de pavor ante um contexto de práticas fascistas 

e intenções assassinas que, naturalizando o que é cultural e histórico, transforma a morte física, 
política, afetiva em trivialidade que deve ser matéria- prima e roteiro de espetáculos midiáticos 
e farsas narradas como heresias e nódoas da decência.

Eu não consigo respirar!
Apenas Milton Nascimento (na canção Sentinela) me oxigena o viver:
Longe, longe,  ouço essa voz
Que o tempo não vai levar
Precisa gritar sua força ê irmão, sobreviver
A morte inda não vai chegar, se a gente na hora de unir
Os caminhos num só, não fugir e nem se desviar
Morte vela sentinela sou
Do corpo desse meu irmão que já se foi
Desejo nessa hora tudo que aprendi, memória não morrerá
Longe, longe, ouço essa voz

 Eu não consigo respirar! 
Eu não consigo respirar! 

Eu não consigo respirar!   

 A esperança 
do bem é a de que 
a Justiça degrade 

a fake news 
em crime...   



O governador João Aze-
vêdo anunciou ontem, em 
suas redes sociais, três proje-
tos culturais que serão lança-
dos ainda no mês de junho. Os 
editais dos concursos Cultura 
PB Web e Arte em Cena, que 
devem ser publicados na pró-
xima segunda-feira, dia 8, e a 
parceria com a Associação Ba-
laio Nordeste, que realizará o 
São João na Rede, no próximo 
dia 18. 

O projeto Cultura PB na 
Web, realizado pela Secreta-
ria de Estado da Cultura, que 
terá edital publicado na pró-
xima semana, irá credenciar 
artistas paraibanos para se 
apresentar de forma on-line. 
O material enviado será veicu-
lado nas redes sociais oficiais 
do Governo do Estado e da 
Secretaria de Cultura. Entre as 
categorias que poderão se ins-
crever está artistas com habi-
lidades na área de dança, mú-
sica, teatro, circo, entre outras. 

Com cerca de R$ 180 mil 
investidos, o principal obje-
tivo é ajudar essa categoria, 
que tem sido uma das mais 
afetadas pela pandemia da 
covid-19. Os artistas selecio-
nados, irão receber cachês 
que variam de acordo com a 
especialidade. O secretário 

de Estado da Cultura, Damião 
Ramos Cavalcanti, explicou 
que esse será o segundo edital 
publicado do projeto, dessa 
vez, realizado de forma me-
lhorada, com ainda mais in-
vestimentos. “Houve o primei-
ro edital que foi sustado para 
não haver dois, então esse 
agora vem, três vezes maior 
que o anterior, para favorecer 
os artistas nesse período de 
isolamento social”, disse. 

Dando continuidade às 
programações do “Ano Sivu-
ca”, também na próxima se-
mana será publicado o edital 
do Festival Arte em Cena. Uma 
junção de cultura e educação, 
alunos e professores da Rede 
Estadual de Ensino poderão 
se inscrever para realizar pe-
ças teatrais, músicas, prosas, 
entre outros materiais que, de 
forma artística, conte a histó-
ria de Sivuca. Os melhores tra-
balhos serão publicados, além 
de serem oferecidas bolsas de 
estudos entre outros prêmios. 

O presidente da Funda-
ção Casa de José Américo  e 
coordenador da Comissão Or-
ganizadora Ano Cultural Mes-
tre Sivuca, Fernando Moura, 
explicou que a ideia é envolver 
professores e alunos da Rede 
Estadual com profissionais 
fora da rede, mas que tenham 
vinculação com as artes histó-
ricas e produção artística. Jun-
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Governador divulgou editais para o Cultura PB Web e o Arte em Cena; ele também apresentou o São João na Rede

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

João Azevêdo anuncia três 
projetos para a área cultural

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Ontem, Ana Cláudia Vital do 
Rêgo (Podemos) se disse in-
comodada por ter de sair da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to e Articulação Municipal em 
meio à pandemia da covid-19. 
E justificou-se: “O prazo [de 
desincompatibilização] não 
foi suspenso pela Justiça Elei-
toral”. Ou seja: ou ela saía ou 
não poderia concorrer à Pre-
feitura de Campina Grande.

Por imPosição de Prazo
Na prática, a proposta de Ve-
neziano retira ‘poderes’ do pre-
sidente da Câmara Federal, na 
medida em que lhe impõe prazo 
para decidir se acata ou não uma 
denúncia contra o presidente da 
República. Quer mais uma pro-
va? No caso de o presidente da 
Câmara não apresentar decisão 
no prazo definido pela proposta, 
caberá ao Plenário receber ou 
indeferir a denúncia.

A proposta do senador Veneziano es-
tabelece que o presidente da Câmara 
dos Deputados terá prazo de dez dias 
para acatar ou indeferir o recebimen-
to da denúncia, após esta ser proto-
colada. Caso o presidente indefira o 
pedido, existe a possibilidade de que 
um décimo dos deputados interpo-
nha recurso ao Plenário, a quem ca-
berá a decisão sobre o caso.

Prazo de dez dias   

Veneziano: “não Podemos aceitar que ele tenha a

PrerrogatiVa ilimitada de não decidir sobre a matéria”

Plenário soberano

É impressionante observar que um processo tão relevante num estado democrático de direito, 
como o impedimento de um presidente da República, por conta de crime de responsabilida-
de, ainda não tivesse regulamentação definida quanto ao prazo para que o presidente da 
Câmara Federal se pronunciasse acerca desse tipo de denúncia. A legislação vigente – Lei 
nº 1.079, de 10 de abril de 1950 – é omissa quanto a esse prazo, o que permite a ocor-
rência de situações como a que vivenciamos na atualidade, em que mais de 30 pedidos 
de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram protocolados na 
Câmara Federal, mas nenhum deles teve andamento na casa – estão, como se diz, ‘enga-

vetados’. Isso deverá mudar. Agora, tramita no Senado projeto de lei de Veneziano Vital do 
Rêgo (foto), do PSB, que estabelece um regramento normativo específico no que tange ao 

prazo que o presidente da Câmara terá para se pronunciar sobre a denúncia protocolada. “Se 
é razoável atribuir ao presidente, num momento inicial, a decisão sobre o recebimento ou não 

da denúncia, não podemos aceitar que ele tenha a prerrogativa ilimitada de não decidir 
sobre a matéria, ou de apenas decidir à sua vontade, sem qualquer prazo definido”, 

argumenta o senador, ao justificar a apresentação da proposta.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Ana Cláudia falou de algumas medidas que 
pretende adotar caso vença a eleição em Cam-
pina Grande: “Concurso público para acabar 
com a prática do nepotismo que vemos na atual 
gestão; disponibilizar medicamentos que faltam 
nas unidades de saúde. E retirar a cidade das 
páginas policiais, como foi o caso do desvio de 
recursos da merenda comprovado pela ‘Opera-
ção Famintos”.  

Vou acabar com o nePotismo
e os desVios, diz ana cláudia

em 1º lugar

Prazo estiPulado

Dados do Conselho Nacional de Justiça, dis-
ponibilizados pelo Painel de Produtividade Se-
manal – CNJ/Covid-19, mostram que o TJPB 
destinou mais de R$ 4,6 milhões para ações de 
contenção dos efeitos da pandemia da covid-19, 
na Paraíba. Assim, o TJPB ocupa o 1º lugar en-
tre os tribunais de pequeno porte que mais en-
caminharam recursos para esta finalidade.

“No máximo, em 15 dias vou tomar essa decisão”. Do 
ex-senador Cícero Lucena (PP), em entrevista a uma 
emissora de TV, reportando-se ao prazo que se impôs 
para decidir se vai ou não ser candidato a prefeito de 
João Pessoa. Por que o senhor não permaneceu no 
PSDB? “Entendi que o partido já tinha seu candidato”, 
disse, referindo-se ao deputado Ruy Carneiro.  
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Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

 Desde que o isolamento social 
foi implantado na Paraíba, do pe-
ríodo de março a maio de 2020, as 
perdas acumuladas do ICMS, IPVA e 
ITCD somaram R$ 214,4 milhões. Já 
na 4ª semana de maio, o percentual 
da arrecadação dos três impostos es-
taduais permaneceu negativo, com 

queda de 29,47%, apresentando um 
índice discretamente menor que o 
da 3ª semana. Esses dados, divulga-
dos ontem, fazem parte da 6ª edição 
do Boletim Informativos dos Impac-
tos da Covid-19, publicado semanal-
mente pela Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB).

O repasse do Fundo de Partição 
dos Estados (FPE) ao Governo da Pa-
raíba, incluindo os valores de Apoio 

Financeiro pela União aos Estados 
Federativos, apontou uma retração 
de 18,46% do dia 1º a 20 de maio, 
em comparação com o mesmo perío-
do do ano passado. Em valores abso-
lutos, o repasse apresentou uma di-
ferença negativa de R$ 84,4 milhões. 
No acumulado de 1º de janeiro a 29 
de maio, a retração foi de 2,14%, so-
bre igual período de 2019. 

Em relação aos três impostos es-

taduais, o ICMS continuou mantendo 
percentual negativo na 4ª semana de 
maio, mas com o índice discretamen-
te menor, passando de 28,75% para 
27,98%. Assim como o ITCD, que 
passou de 91,16% para 90,88% em 
variação negativa. Já o IPVA continua 
apresentando um comportamento 
de queda, aumentando a variação 
negativa para 28,60%. 

Do período de 1º a 20 de maio, 

quatro segmentos somaram 86,21% 
das perdas do ICMS, que acumula 
92,26% de participação na recei-
ta do Estado. O segmento Petróleo, 
Combustíveis e Lubrificantes redu-
ziu R$ 59 milhões (47,31%); o setor 
Secundário (indústria) gerou dife-
rença negativa de R$ 24,3 milhões 
(37,11%); o Atacadista perdeu R$ 16 
milhões (18,83%) e o Varejista redu-
ziu R$ 17,1 milhões (18,64%).

PB perde R$ 214,4 mi em impostos na pandemia

tos, eles deverão desenvolver 
uma biografia histórica e cultu-
ral do Mestre Sivuca. “O objeti-
vo é que ao final a gente tenha 
um perfil biográfico técnico e 
artístico de Sivuca a partir da 
própria sociedade. A ideia é 
que as pessoas sejam provo-
cadas e tragam à tona novos 
ângulos. Será uma experiência 
inédita a termo de Nordeste, a 
gente acredita nessa nova con-
figuração das relações e estu-
dos”, disse. 

São João na Rede
O projeto São João na Rede, 

que envolve cerca de 14 estados 
brasileiros, ganhou o patrocínio 
do Governo do Estado da Pa-
raíba, através de uma parceria 
com a Associação Balaio Nor-
deste. O objetivo é ajudar os 
artistas forrozeiros do país, que 
no período de pandemia terão 
seu principal período de traba-
lho prejudicado, o São João. 

Durante os dias 12 a 29 
de junho os estados irão dis-

ponibilizar um dia online, em 
rádios, redes sociais, com um 
material de divulgação do for-
ró onde a população poderá 
realizar doações que serão 
destinadas aos forrozeiros 
mais necessitados. Na Paraíba, 
esse momento ocorrerá no dia 
18 de junho, com a participa-
ção de Flávio José e diversos 
outros artistas e trios de forró. 

A presidente da Associa-
ção Balaio Nordeste e coor-
denadora nacional do Fórum 

do Forró de Raiz, Joana Alves, 
ressaltou que esse será um 
momento para contar com a 
generosidade da população. 
“A gente vai ter programas de 
rádio, uma série de atividades 
durante o dia e à noite uma lis-
ta imensa de artistas. É muito 
importante que a gente tenha 
essa sensibilidade e reconheci-
mento, o ato de solidariedade. 
Porque os forrozeiros não vão 
ter São João e não tem como 
eles receberem nada”, disse.

Projetos anunciados pelo governador João Azevêdo ontem vão divulgar a cultura paraibana e atender à classe artística, uma das mais afetadas pela pandemia

Foto: Roberto Guedes



Projeto, que agora vai à sanção presidencial, prevê a aplicação dos recursos para beneficiar a classe artística durante a pandemia

O Senado Federal apro-
vou ontem, por unanimida-
de, projeto de lei que destina 
R$ 3 bilhões para o setor cul-
tural durante a pandemia do 
novo coronavírus. A propos-
ta seguirá para sanção presi-
dencial.

Durante a tramitação 
no Congresso, a proposta foi 
apelidada de “Lei de Emer-
gência Cultural Aldir Blanc”, 
em homenagem ao compo-
sitor brasileiro que morreu 
após ser diagnosticado com 
covid-19.

Os recursos serão repas-
sados para estados e muni-
cípios e poderão ser usados 
para pagamento de renda 
emergencial para trabalha-
dores do setor, na manuten-
ção de espaços culturais e 
para aplicação em editais e 
no financiamento de chama-
das públicas, editais e aquisi-
ções de bens e serviços.

O projeto define o pa-
gamento de três parcelas de 
R$ 600 a trabalhadores sem 
vínculo formal na área de 
cultura. O benefício poderá 
ser prorrogado no mesmo 
prazo do auxílio emergen-

cial do Governo Federal aos 
informais. Também poderão 
ser repassados de R$ 3 mil a 
R$ 10 mil para manutenção 
de espaços artísticos.

Em seu relatório, o se-
nador Jaques Wagner (PT
-BA) afirmou que os efeitos 
da pandemia no setor foram 
mais graves no país pois, nos 
últimos anos, houve uma in-
terrupção de políticas cultu-
rais. Há, no entanto, preocu-
pação de que o presidente 
Jair Bolsonaro vete a medida.

“Eu tenho certeza abso-
luta (que o presidente) será 
sensível a um setor que por 
ele também é admirado”, 
disse o líder do governo no 
Congresso, senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO).

Paraíba
O secretário  de Estado 

da Cultural, Damião Ramos 
Cavalcanti, explicou que a 
pasta já possui um grupo de 
trabalho para executar o pro-
jeto assim que ele entre em 
vigor, logo após ser sancio-
nado. Ele lembrou ainda que 
três representantes parai-
banos participam do grupo 
nacional que pretende dar 
uma uniformização na dis-
tribuição dos recursos para 

as diversas áreas da cultura.  
Ele acredita que isso ocor-
rerá sem problemas porque 
o projeto de ajuda emer-
gencial recebeu o apoio de 
parlamentares da base go-
vernaista tanto nas votações 
da Câmara dos Deputados 
quanto no Senado Federal. 

Damião Ramos Caval-
canti considerou fundamen-
tal a aprovação do projeto. 
“A área da cultura sempre 
foi destinatária de poucos 
recursos e a situação se agra-
vou com a pandemia. Os ar-
tistas ficaram sem ter como 
produzir e garantir sua so-
brevivência. Esse projeto é 
fundamental para o setor 
cultural”.

O secretário ressaltou a 
mobilização da classe artísti-
ca no país e a sensibilização 
dos parlamentares, citando 
que manteve contato com 
os deputados e senadores 
paraibanos em defesa da 
aprovação da ajuda emer-
gencial. Ele frisou o traba-
lho das deputadas Benedita 
da Silva (PT-RJ) e Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ), autoras 
do projeto, como do sena-
dor Jacques Wagner (PT-BA), 
para garantir a aprovação do 
texto.

Marlla Sabino 
Agência Estado

Senado Federal aprova ajuda 
de R$ 3 bi para a área cultural
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Combate à covid-19

Estudo da ‘Lancet’ sobre 
cloroquina é retirado do ar

O controverso estudo 
publicado em 22 de maio na 
revista The Lancet com mais 
de 96 mil pacientes interna-
dos que havia concluído que 
o uso da cloroquina ou da 
hidroxicloroquina em pacien-
tes com o novo coronavírus, 
mesmo quando associados a 
outros antibióticos, aumenta 
o risco de morte e de arritmia 
cardíaca nos infectados pela 
covid-19, foi retirado de circu-
lação ontem, por três de seus 

quatro autores.
O estudo havia motiva-

do a suspensão, por parte da 
Organização Mundial de Saú-
de, de uma pesquisa global 
com a droga. Mas logo após 
a publicação, uma série de 
questionamentos e suspeitas 
foi levantada sobre a base de 
dados utilizada no trabalho, 
o que fez a OMS retomar na-
quarta os testes clínicos com 
a substância. Ainda na terça, 
a Lancet havia divulgado um 

“manifesto de preocupação” 
a respeito do estudo. E agora 
os cientistas se manifestaram 
publicamente afirmando que 
não tiveram condições de con-
firmar a veracidade dos dados 
apresentados.

A pesquisa publicada na 
Lancet tinha sido apresentada 
como a maior já realizada so-
bre os efeitos que a cloroquina 
e a hidroxicloroquina têm no 
tratamento do coronavírus, de 
modo observacional. 

A Paraíba confirmou, 
nessa quinta-feira, 1.561 no-
vos casos e 24 novos óbitos 
pela covid-19. Agora o Estado 
soma 17.579 confirmações 
e totaliza 438 falecimentos 
em decorrência da doença. O 
boletim diário divulgado pela 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) registra ainda 3.633 
pessoas recuperadas. A doen-
ça atinge 203 dos 223 muni-
cípios do Estado chegando a 
91,03%. O índice de ocupação 
de leitos de UTI em todo o Es-
tado é de 81%.

Mesmo com medidas 
restritivas de isolamento so-
cial mais rígidas desde o início 
da semana, na Região Me-
tropolitana de João Pessoa, a 
média de isolamento social no 
Estado segue de 42%. O secre-
tário executivo da SES, Daniel 
Beltrammi, informou que a 
Paraíba só poderá sair dessa 
situação de isolamento quan-

do a contaminação for redu-
zida e isso só será possível a 
partir da adesão às medidas 
restritivas. Em live, o secretá-
rio informou que o índice pro-
jetado é de pelo menos 55%.

“Mudar de fase nesse 
momento é seguir as medidas 
de isolamento social. Se os 
indicadores não caírem, nós 
não vamos sair. Não tem como 
mudar a realidade se a mu-
dança não é possível”, relatou. 

A ocupação de leitos de 
UTI em todo o Estado chegou 
a 81%. Na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, área mais 
atingida pelo coronavírus, a 
ocupação chegou à marca de 
81%. Já em Campina Grande 
a ocupação segue em 67% e o 
Sertão registra 59%.

Pelo segundo dia conse-
cutivo, o Estado registrou um 
grande número de falecimen-
tos confirmados. Dos 24 casos 
divulgados nessa quinta-feira, 
todos ocorreram em hospitais 
públicos. Sete deles ocorre-
ram no intervalo entre a quar-

ta-feira e a quinta-feira. Doze 
mortes ocorreram em Cam-
pina Grande, quatro em João 
Pessoa, dois em Santa Rita e 
um em Alagoa Nova, Areial, 
Cabedelo, Mataraca e Santa 
Luzia. A faixa etária dos óbitos 
foram entre 22 e 96 anos. Sete 
vítimas não tinham nenhum 
tipo de comorbidades. 

Daniel Beltrammi ava-
liou que a crescente nos nú-
meros “é reflexo da ocupação 
dos leitos de UTI no Estado. 
Esses pacientes [que estão 
morrendo] são os mais graves 
e infelizmente não conseguem 
resistir ao novo coronavírus. 
Este é também o terceiro dia 
que temos mais de mil casos 
confirmados e esse é o alerta 
para que a gente possa desa-
celerar essa curva, especial-
mente nesse momento, para 
ficar em casa se cuidando, 
pelo menos até o dia 14 para 
virarmos o jogo de vez”. Até o 
momento, 56.796 testes para 
diagnosticar covid-19 foram 
realizados.

PB registra alto número de 
mortes pelo segundo dia

Uso e eficácia 
da cloroquina no 
combate à covid-19 
é centro de 
discussões na área 
médica e científica

Foto: Alexandre Durão|Agência Estado

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

CMJP aprova antecipação de 
feriados durante a pandemia

Em sessão remota reali-
zada ontem, a Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMJP) 
aprovou 382 matérias. Entre 
elas, a criação de um comi-
tê de crise multidisciplinar 
para atuar nas ações de com-
bate ao novo coronavírus 
(covid-19) e a antecipação 
dos feriados durante a pan-
demia. 

Um dos destaques foi 

para a aprovação, por maio-
ria dos parlamentares, da 
Indicação 394/2020, de au-
toria do vereador Leo Bezer-
ra (Cidadania), que pede um 
comitê de crise multidisci-
plinar para atuar enquanto 
houver a crise sanitária. A 
ideia é que o colegiado seja 
composto por membros do 
Executivo e do Legislativo 
municipais, além do Tri-

bunal de Contas do Estado 
(TCE), do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) e da so-
ciedade, com paridade entre 
os seus componentes.

Já os vereadores João 
Corujinha e Damásio Fran-
ca, ambos do Progressistas, 
tiveram aprovadas matérias 
solicitando a antecipação 
dos feriados durante o pe-
ríodo de pandemia.
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Mulher trabalha mais
Na Paraíba, mulheres trabalham quase 11 horas a mais 
que homens quando se trata de afazeres domésticos. O 
levantamento é da PNAD do IBGE.  Página 7
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No bloqueio do Acesso Oeste, cerca de 50 veículos retornaram pois não justificaram saída considerada essencial
A fiscalização mais rígida nas 

ruas de João Pessoa, impedindo que 
pessoas saiam de casa sem uma 
real necessidade, começou ontem 
e continuará até o próximo dia 14, 
de acordo com os decretos estadual 
e municipal que endureceram as 
medidas restritivas no combate ao 
coronavírus.

Bloqueios instalados em dez 
pontos fixos, além de um volante, 
vão parar e orientar as pessoas a 
retornarem às suas casas se não 
comprovarem necessidade de es-
tar na rua. Ontem, somente no blo-
queio do Acesso Oeste, cerca de 50 
veículos retornaram porque as pes-
soas não comprovaram justificati-

va para circulação como atividade 
considerada essencial, previstas 
nos decretos.

As barreiras funcionam das 
7h às 10h e das 16h às 19h, com 
agentes fazendo uma triagem, libe-
rando a passagem apenas de quem 
está autorizado pelo decreto, sendo 
avaliados também quesitos como a 
regularidade do veículo e o uso de 
máscaras. Além de João Pessoa, o 
decreto está em vigor nas cidades de 
Cabedelo, Santa Rita, Bayeux, Conde, 
Caaporã, Alhandra e Pitimbu.

Cada ponto é composto por in-
tegrantes da Semob, Guarda Muni-
cipal, Sedurb, BPTran, Polícia Mili-
tar e Bombeiros e Detran. A Semob 

fica responsável pela sinalização 
viária, organização do fluxo e auxí-
lio nas abordagens, e priorizando 
a passagem de viaturas do Samu, 
Bombeiros e ambulâncias. Além do 
cumprimento ao decreto, as opera-
ções também verificam infrações 
de trânsito previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

 
Redução da frota
Durante os três primeiros dias 

da semana, entre segunda e quarta-
feira, a fiscalização ocorreu em ca-
ráter educativo e constatou a dimi-
nuição de pelo menos 13% da frota 
de veículos na capital, segundo in-
formou a Prefeitura de João Pessoa. 

Toda a ação, realizada pela Prefeitura 
em parceria com o Governo do Esta-
do, antecede um plano de reabertura 
gradual das atividades na cidade.

“O nosso objetivo não é cercear 
o direito de ir e vir de ninguém, 
mas de preservar a proteção das 
pessoas em relação à doença. É 
uma maneira de diminuir a pressão 
sobre o sistema de saúde, para que 
todos que precisem tenham direito 
de ser tratados dignamente” disse 
o secretário de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb), Zennedy Bezerra. 
“Muito positivo, acredito que va-
mos melhorar o isolamento social 
para planejar o retorno das ativida-
des gradativamente”, concluiu.

Barreiras tentam aumentar 
isolamento social na capital

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Paraíba – 42,6%
João Pessoa – 44,4%

Melhores índices
- Cabo Branco (56,8%)
- Penha (56,8)
- Bairro das Indústrias (56,5%)

Piores índices
- Distrito Industrial (25,6%)
- Tambiá (34,8%)
- Costa e Silva (35%)

Fonte: Painel Covid-19

Isolamento social

Em Santa Rita

Metropolitano recebe doações contra covid-19
O Hospital Metropolitano 

Dom José Maria Pires recebeu 
da empresa Etiquetas Baptistella 
nessa quarta-feira (3), 200 litros 
de álcool em gel a 70%, que serão 
destinados ao uso diário dos co-
laboradores, bem como demais 
pessoas que comparecem à uni-
dade hospitalar, favorecendo o 
combate ao novo coronavírus. Ao 
todo, a empresa doou ao Estado 1 
mil litros de álcool em gel, que se-
rão também destinados à UPA de 
Santa Rita e à Polícia Militar.

A instituição de saúde tam-
bém recebeu a doação de 40 mil 
máscaras da Fábrica Alpargatas. 
O diretor administrativo do Me-
tropolitano, José Flor, ressaltou a 
relevância dessa corrente de doa-
ções, que beneficiam tanto os pa-
cientes como os profissionais. “Es-
tes são os principais insumos que 

carecemos nesse período: empatia 
e solidariedade. E temos visto a 
prova do comprometimento social 
de todos os setores e da popula-
ção. Estamos unidos, no sentido 
de vencer essa batalha contra o 
coronavírus”, concluiu, agradecen-
do a doações recebidas.       

Há cerca de um mês, o Hos-
pital Metropolitano vem rece-
bendo doações, que auxiliam na 
prevenção ou combate da co-
vid-19. O Grupo Cavalo Marinho 
doou 2 mil litros de óleo diesel 
para os geradores do complexo 
hospitalar e do Hospital Solidá-
rio. Já o Manaíra Shopping doou 
cápsulas que evitam a intubação 
dos pacientes e permite a prote-
ção dos profissionais de saúde 
que atuam nas Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTI). 

A Justiça Federal na Paraíba 

realizou a doação de 331 másca-
ras de proteção facial (tipo ‘Face 
Shield’), reutilizáveis e ajustáveis. 
O diretor assistencial do Me-
tropolitano, Gilberto Teodósio, 
ressaltou a importância desses 
protetores faciais. “Esse EPI é 
fundamental para os nossos pro-
fissionais, que estão submetidos a 
uma carga viral extensa, por lidar 
diretamente com os pacientes in-
fectados. Isso contribui para me-
lhores condições de trabalho, e 
diminui o risco de contaminação”, 
pontuou, agradecendo a doação.     

Além das citadas, a empresa 
Dore doou 6 mil litros de suco de 
laranja para os pacientes e profis-
sionais, e o grupo ‘Ação Cuidando 
de Quem Cuida’ doou 500 prote-
tores faciais para as equipes que 
estão atuando na assistência aos 
pacientes acometidos pelo vírus.

Foto: Secom-PB

Ao todo, foram doados 1 mil litros de álcool em gel, que vão também para a UPA  e  PM

Ação conjunta de órgãos do 
governo e das prefeitura 
buscam conter avanço do 

novo coronavírus

Foto: SECOM/PMJP
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Droga vinda do estado do Rio Grande do Norte foi localizada nos municípios de Bayeux e Santa Luzia

PM apreende mais de 100 kg 
de maconha em duas ações

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto:  PMPB

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

A maconha apreendida em Bayeux estava escondida dentro de uma carcaça de eletrodoméstico e seria repassada para ser revendida em bocas de fumo

A Polícia Militar da Pa-
raíba conseguiu, em menos 
de 12 horas, apreender mais 
uma grande quantidade de 
droga na Paraíba. Depois de 
interceptar 22 kg de maco-
nha numa barreira policial 
montada na cidade de Santa 
Luzia, no Sertão do estado, 
outra apreensão aconteceu 
na cidade de Bayeux, Região 
Metropolitana de João Pes-
soa. Foram cerca de 80 kg 
da droga, totalizando mais 
de 100 quilos no mesmo dia.

A apreensão da carga 
de 80 kg de maconha acon-
teceu, segundo o major 
Targino, comandante da 4ª 
Companhia Independente 
da PM, após informações 
levantadas pela Coorde-
nadoria de Inteligência da 
corporação. A droga, disse 
o oficial, veio do Rio Grande 
do Norte para abastecer o 
tráfico em Bayeux. Na ação, 
quatro suspeitos de integrar 

o esquema criminoso foram 
presos em flagrante.

O major Targino disse 
que com a informação foi 
feito um cerco no Bairro Má-

rio Andreazza, em Bayeux, 
e dois dos acusados foram 
presos no carro que tinha 
sido usado para trazer a 
droga. “Eles tinham feita a 

entrega em uma casa, no 
mesmo bairro, onde foram 
apreendidos os tabletes de 
maconha, dentro de um ele-
trodoméstico velho, escon-

dido no quintal da residên-
cia”, contou.

Os quatro presos têm 
19, 24. 30 e 46 anos. Dois de-
les, o de 46 e 24 anos, já têm 

Um homem de idade en-
tre 30 e 35 anos foi preso em 
flagrante na manhã de ontem 
(4) suspeito de assaltar uma 
farmácia na Avenida Josefa Ta-
veira, em João Pessoa. Segun-
do o tenente Dieggo Rodolpho, 
que participou da ação, esta foi 
a terceira vez que o suspeito 
invadiu o mesmo estabeleci-
mento para furtar.

O tenente Rodolpho in-
formou que o homem é apon-
tado como autor de vários 

roubos a farmácias da Zona 
Sul da Capital, neste período 
de isolamento social. A prisão 
dele aconteceu durante a Ope-
ração Alvorada.

As equipes do 5º Bata-
lhão que estavam na operação 
conseguiram interceptar a 
fuga dele e recuperaram vá-
rios produtos da farmácia, a 
exemplo de desodorantes do 
tipo aerossol e outros mate-
riais de higiene pessoal, que 
possivelmente seriam vendi-

dos por um preço bem abaixo 
do mercado.

De acordo com o tenente 
Dieggo Rodolpho, o suspeito 
agia ameaçando os funcio-
nários e tomava ‘a força’ os 
produtos, sendo esta a tercei-
ra vez que ele pratica crime 
contra o mesmo estabeleci-
mento, segundo os funcioná-
rios. “Desta vez, conseguimos 
interceptar a fuga dele e recu-
peramos todos os produtos”, 
disse o oficial.

Um homem de 35 anos, 
que estava sendo procurado 
pela Justiça foi recapturado 
por agentes da Delegacia de 
São João do Cariri. Segundo 
a Polícia Civil, o homem tem 
mandado de prisão por cri-
me de estelionato. A prisão 
ocorreu na comunidade Bom 
Sucesso, zona rural do de So-
ledade, onde o suspeito esta-
va trabalhando. “Ele estaria 
foragido e era procurado há 
alguns anos, tendo ao longo 
desse período, praticado cri-
mes de estelionato em várias 

cidades da região. O man-
dado de prisão foi expedido 
pela Vara Única do município 
de São João do Cariri”, reve-
lou o delegado Jorge Luiz.

“A ação foi realizada de 
forma integrada, contando 
com policiais civis das dele-
gacias de São João do Cariri e 
Gurjão, Serra Branca, Soledade 
e Juazeirinho, sendo que nes-
sas últimas duas cidades, já 
havia registro de ocorrências 
com outras vítimas do mesmo 
indivíduo”, acrescentou.  

Ainda segundo o delega-

do, o êxito da operação se deu 
pela colaboração da população, 
pois além do serviço de dis-
que denúncia da Polícia Civil, 
através do número 197, sendo 
também disponibilizado o te-
lefone da unidade (83) 3355-
1136, para que a população 
possa também colaborar de 
forma direta para elucidação 
de crimes e responsabilização 
de autores, sendo assegurado 
o anonimato do denunciante. 
Ele está na cadeia pública de 
Serra Branca, onde permanece 
à disposição da Justiça.

Uma ação rápida de po-
liciais militares terminou na 
prisão de seis suspeitos de in-
vadirem uma casa, ameaçarem 
moradores e praticarem roubo 
de dinheiro e celulares no Ser-
tão. O crime aconteceu na cida-
de de Santa Helena, município 
distante 48 quilômetros de dis-
tância de Cajazeiras.

Segundo o tenente-coro-
nel Nicolau Terceiro, coman-
dante do 6º Batalhão da PM, 
com sede em Cajazeiras, logo 
após serem informados da 

invasão a residência, foram 
iniciadas as diligências os po-
lilciais chegaram a dois sus-
peitos na cidade de Uiraúna, 
que estavam com um celular 
de uma das vítimas, dinheiro e 
as motocicletas usadas para o 
grupo chegar na casa. “Fomos 
informados que os demais sus-
peitos estavam em um carro, 
fugindo para a cidade de Ale-
xandria, no Rio Grande do Nor-
te. Com a ajuda da Polícia Mili-
tar do vizinho estado, fizemos 
um cerco frustrando o grupo”, 

explicou o oficial.
Quatro integrantes foram 

presos no cerco da fuga, e o 
grupo foi reconhecido pelas 
vítimas. Ao todo, entre os seis 
suspeitos, um deles era adoles-
cente e os demais integrantes 
do bando eram das cidades de 
Marizópolis, Bom Sucesso e Ui-
raúna. O grupo foi apresentado 
na Delegacia da Polícia Civil 
em Cajazeiras onde todos os 
adultos foram autuados pelos 
crimes de roubo e associação 
criminosa.

passagens pela polícia, sen-
do o primeiro por homicídio 
e o segundo por tráfico de 
drogas. O grupo teria atua-
ção também nas cidades do 
Litoral Norte da Paraíba. 

O delegado de Repres-
são ao Entorpecente, Bruno 
Germano, confirmou que 
vai investigar o grupo que 
foi autuado em flagrante na 
Central de Polícia, em João 
Pessoa. 

Sertão
A droga apreendida na 

cidade de Santa Luzia tam-
bém era proveniente do es-
tado do Rio Grande do Norte 
e os três são da cidade de 
Caicó, no vizinho estado, que 
seria o destino do entorpe-
cente apreendido. Dois veí-
culos foram apreendidos na 
operação da PM e parte do 
dinheiro estava no veículo 
da frente e a outra parte, no 
carro de trás, totalizando R$ 
9 mil em espécie, que possi-
velmente seria dinheiro tam-
bém do tráfico de drogas.

Roubado

Suspeito é preso ao comprar 
veículo em feira de Solânea

Procurado por estelionato é 
localizado em Bom Sucesso

Desarticulada quadrilha que 
realizava assalto e ameaças

Homem flagrado pela terceira 
vez roubando em farmácia

A Polícia Rodoviária 
Federal na Paraíba recu-
perou, ontem (04), um veí-
culo roubado em Campina 
Grande em fevereiro deste 
ano que estava circulando 
clonado nas rodovias fede-
rais do estado. O homem 
que estava com a caminho-
neta Saveiro disse ter ad-
quirido o veículo na feira 
livre de Solânea por R$ 14 

mil, quando o preço médio 
no mercado é de R$ 25 mil.

A apreensão aconte-
ceu na BR 104, município 
de Esperança. Na fiscali-
zação realizada pelos poli-
cias ficou constatada quea  
identificação veicular esta-
va com indício de adultera-
ção, sendo constatado que 
se tratava de um clone e 
que na verdade o automó-

vel havia sido roubado em 
Campina Grande. 

O condutor, um ho-
mem de 31 anos, também 
apresentou um documen-
to do veículo falsificado. 
Diante das informações, o 
homem foi detido e deverá 
responder pelos crimes de 
receptação de veículo rou-
bado e uso de documento 
falso. 

O balanço de ativida-
des do Complexo Hospi-
talar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro de Pa-
tos (CHRDJC), relativo ao 
período do dia 1º a 31 de 
maio, no que diz respeito 
aos serviços de Urgência 
e Emergência de vítimas 
de acidentes de trânsi-
to, registrou queda nos 
atendimentos em relação 
ao mês de abril. Mesmo 
com um dia a mais, o mês 
de maio teve 35 acidentes 
a menos que abril, regis-
trando 174 ocorrências, 
enquanto o mês anterior 
teve 209. A diretoria da 
unidade de saúde analisa 
que essa diminuição dos 
casos é reflexo das medi-
das de isolamento social 
que reduziram a circula-
ção de pessoas e veículos 
nas ruas e estradas. 

Referência para 86 
municípios do sertão 
do estado, o Complexo 
continua, mesmo com a 
redução dos casos, rece-
bendo um grande núme-
ro de acidentados por 

motocicletas, liderando 
nesta modalidade de aci-
dente os atendimentos 
na urgência e emergên-
cia da unidade. Dos 174 
registros de acidentes 
em maio, 149 foram de 
vítimas que se envolve-
ram em acidentes com 
motos. Os acidentes com 
automóvel e bicicleta 
registraram 11 ocor-
rências cada um e ainda 
houve dois atendimen-
tos por atropelamento e 
um com veículo de tra-
ção animal.

Os dados referen-
tes a atendimentos com 
vítimas de violência em 
maio totalizaram 36 ca-
sos, sendo 19 de agres-
sões físicas diversas, 14 
por ferimentos causados 
por arma branca e mais 
três ocorrências com ví-
timas de arma de fogo. 
Neste caso, comparando 
os dados de abril com 
maio, também houve re-
dução com três ocorrên-
cias a menos.

A diretora geral do 

Complexo, Liliane Sena, 
destaca que a redução 
nos atendimentos de ví-
timas de acidentes de 
trânsito, de fato, coinci-
dem com as medidas de 
isolamento social ado-
tadas na Paraíba e que 
a tendência é que em ju-
nho os números também 
se mostrem reduzidos 
em função das medidas 
de combate à pandemia 
que ainda estão em vi-
gor. “A diminuição da 
circulação de pessoas 
nas ruas e também nas 
estradas, de fato, teve 
destacada interferência 
nestes dados de maio”, 
reitera Liliane. 

A diretora do Com-
plexo, que também é re-
ferência para casos de 
Covid-19, aproveita e faz 
um lembrete à popula-
ção: “É preciso manter 
o isolamento social para 
diminuirmos os casos de 
contágio da Covid-19 e 
com isso, de quebra, ain-
da reduzimos os casos 
de acidentes”.

Hospital de Patos registra queda 
em número de vítimas de acidentes
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Dados fazem parte do levantamento do PNAD/IBGE ‘Outras Formas de Trabalho’ sobre afazeres domésticos

As mulheres dedicaram 
mais horas aos afazeres do-
mésticos do que os homens 
na Paraíba em 2019. Essa 
diferença de tempo foi ve-
rificada por módulo da Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
Anual “Outras formas de 
Trabalho 2019”, divulgada 
ontem,  pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). O levantamento 
informou que elas trabalha-
ram quase o dobro de horas 
dos homens nos serviços da 
casa e cuidado de pessoas 
no último ano.  Essa diferen-
ça foi percebida, tanto entre 
homens e mulheres que tra-
balhavam fora de casa, como 
entre aqueles que estavam 
desocupados.

A pesquisa indicou que 
as mulheres que trabalha-
vam fora de casa dedicaram 
cerca de 22,4 horas semanais 
às atividades domésticas e 
ao cuidado de pessoas, en-
quanto a média dos homens 
foi de 11,5 horas. Isto signi-
fica uma diferença de 10,9 
horas entre os grupos. Este 
dado foi maior que o obser-
vado nacionalmente, de 8,1.  

Entre as pessoas não 
ocupadas, as paraibanas con-
tinuam trabalhando mais, 
pois destinaram semanal-
mente 26,6 horas aos afaze-
res domésticos enquanto os 
homens nessa condição utili-
zaram menos da metade des-
se tempo (12,1 horas)para a 
mesma ação.

No Estado, essas ativi-
dades eram desempenhadas, 
em casa ou em domicílio de 
parente, por 90,8% das mu-
lheres e por 69,4% dos ho-
mens. Se essa comparação 
entre os sexos for realizada 
tendo em vista a condição 
da pessoa na família, a maior 
desigualdade na realização 
das tarefas foi constatada na 
categoria “cônjuge ou com-
panheiro”.

A PNAD do IBGE estu-
dou sete afazeres domésti-
cos e apenas os pequenos 
reparos ou manutenção (do 
domicílio, automóvel, eletro-
domésticos ou outros equi-
pamentos) é que tiveram 
uma participação do sexo 
masculino maior que a do 
feminino. Essa mesma situa-
ção foi percebida em todo o 
Brasil. 

Além disso, as menores 
diferenças na Paraíba ocor-
reram em atividades como 
cuidar de animais domésti-
cos; fazer compras, pesqui-
sar preços de bens para o 
domicílio e organização do 
lar, que envolve pagar contas, 
contratar serviços e orientar 
empregados. 

Voluntariado
O módulo “Outras For-

mas de Trabalho” apresenta 
informações sobre afazeres 
domésticos (no próprio do-
micílio ou de parente), cui-
dado de pessoas ( crianças, 
idosos, enfermos ou com ne-
cessidades especiais) nesses 
dois ambientes; a produção 
para o próprio consumo e o 
trabalho voluntário.

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Mulheres trabalham quase 
11 horas a mais que homens

Editoração: Joaquim IdeãoEdição:Rogéria Araújo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO- USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL nº 01/2020
                                                 Marilene de Melo Silva, Oficiala do Registro de Imóveis                      

(Zona Sul) do Segundo Serviço de Notase Registros,
desta cidade e Comarca de Cuité, Estado da Paraíba, em virtude da   Lei, etc.

FAZ SABER, a tantos quantos este EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que foi proto-
colado nesta Serventia em 03/06/2020, o requerimento pelo qualJOSÉ ALLYSSON DE MEDEIROS 
LINS e sua cônjuge  MARIA  ERICELMA GOMES LINS, brasileiros, casados, ele advogado,  ela 
funcionária pública, residentes e domiciliados à Rua Pedro Ferreira dos Santos, nº. 905-B, Bairro 
Jardim Paulistano, Campina Grande-PB, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade 
através daUSUCAPIÃO EXTRAJUDICIALnos termos do Artigo 216 A da Lei nº. 6.015/1973, au-
tuado sob protocolo 7.254  de  03/06/2020doTERRENO   localizado na Rua  Governador Pedro 
Moreno Gondim, nº  500, centro, Nova Floresta-PB, desta Comarca, medindo 5,53 m de frente, 
igual dimensão na linha de fundos,  por 21,82 m  de comprimento  de ambos os lados, perfazendo 
um total de 120,56 m², confrontando-se  ao norte, com o imóvel nº 90, pertencente a José Lins de 
Araújo e  Rosalita de Medeiros Lins; ao sul,  com a Rua Governador Pedro Moreno Gondim; ao leste,  
com o imóvel nº 496, pertencente aos herdeiros do espólio de Donato Valdivino José Gonçalves e 
Julieta dos Santos Gonçalves  e ao oeste, com o imóvel nº 78,  pertencente ao requerente  José  
Allysson de Medeiros Lins, tudo conforme Mapa e memorial descritivo elaborados pelo Arquiteto e 
Urbanista Francisco Pereira de Araújo Neto-inscrito no CAU sob o nº. A70079-7,sob Anotação de 
Responsabilidade Técnica 0000009505613. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente 
interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando 
impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância 
em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que,caso não contestado 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, sendo reconhecida 
a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Cuité-PB, 03 de 
Junho de 2020. A Oficiala, Marilene de Melo Silva.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 832/2020 em João Pessoa, 01 de junho de 2020 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Conjunto Habitacional popular com 208 unidades contemplado por rede pública 
de coleta de esgotos, do Residencial Pedra do Reino. Na(o) – Sede do município, Município: João 
Pessoa, UF: PB. Processo: 2019-006473/TEC/LO-9795.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU 
A LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 707/2020 em João Pessoa, 15 de maio de 2020 – Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: Conjunto Habitacional com 30 unidades com sistema de esgotamento 
composto por tanque séptico e filtro anaeróbio, Município: Condado – UF: PB. Processo: 2019-
008324/TEC/LI-7134.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU 
A LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 706/2020 em João Pessoa, 15 de maio de 2020 – Prazo: 720 
dias. Para a atividade de: Conjunto Habitacional com 120 unidades com sistema de esgotamento 
sanitário através de solução individual, Mangabeira, Residencial Carlos Mariguella Município: João 
Pessoa – UF: PB. Processo: 2020-002126/TEC/LI-7279.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 703/2020 em João Pessoa, 15 de maio de 2020 – Prazo: 1.825 dias. 
Para a atividade de: Conjunto Residencial com 20 unidades e sistema de esgotamento sanitário 
composto por fossa séptica e sumidouro. Na(o) – Sede do município, Município: Bonito de Santa 
Fé, UF: PB. Processo: 2020-001781/TEC/LO-0464.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 702/2020 em João Pessoa, 15 de maio de 2020 – Prazo: 1.825 
dias. Para a atividade de: Conjunto Habitacional Popular com 64 unidades, dotada de sistema de 
esgotamento sanitário- Residencial Vista Bela I. Mangabeira, Município: João Pessoa, UF: PB. 
Processo: 2020-002122/TEC/LO-0521.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU A 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 700/2020 em João Pessoa, 15 de maio de 2020 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Conjunto Habitacional popular com 42 unidades com sistema de esgotamento 
sanitário ligada à rede pública da Cagepa- Residencial Esperanza, Boa Esperança, Município: João 
Pessoa – UF: PB. Processo: 2019-006476/TEC/LI-7020.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 687/2020 em João Pessoa, 11 de maio de 2020 – Prazo: 1.825 
dias. Para a atividade de: Conjunto Residencial com 10 unidades com sistema de esgotamento 
sanitário composto por tanque séptico e sumidouro, Sede do município., Município: Gurjão, UF: 
PB. Processo: 2020-001780/TEC/LO-0463.

A empresa WELLINGTON SOARES DA SILVA – ME (FERREIRA APOIO PORTUÁRIO), CNPJ: 
27.722.960/0001-11, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambiental para prestação de serviço de 5232-0/00 Atividade de 
Agenciamento Marítimo, situado à Rua Cleto Campelo nº 188, Centro, Cabedelo PB, CEP: 58100-130.

Com relação a este últi-
mo aspecto, observou-se que 
o número de voluntários na 
Paraíba com 14 anos ou mais 
de idade diminuiu 15,2% em 
2019, em relação a 2018. De 
acordo com a PNAD Contí-
nua, o total caiu de 121 mil 
pessoas para 102 mil, no úl-
timo ano pesquisado.

O estudo considera tra-
balho voluntário como aque-
le realizado de forma não 
compulsório, por pelo menos 
uma hora na semana de refe-
rência, sem receber nenhuma 
remuneração em dinheiro ou 
benefícios. O trabalho volun-

tário aceito pela pesquisa é 
uma ação que deve ter o ob-
jetivo de produzir bens ou 
serviços para terceiros, ou 
seja, pessoas que não são mo-
radoras da residência, nem 
parentes.

A taxa de realização do 
voluntariado na Paraíba tam-
bém reduziu, passando para 
3,2% nesse ano. Segundo o 
IBGE, essa mudança foi in-
fluenciada principalmente 
por uma retração dessa ati-
vidade entre as pessoas não 
ocupadas, já que entre a po-
pulação ocupada a proporção 
permaneceu estável. 

No Brasil
No Brasil, as pessoas 

acima de 14 anos dedica-
vam, em média, 16 horas 
semanais para afazeres do-
mésticos ou cuidado de pes-
soas. A maior parte delas 
eram as mulheres com mais 
de 20 horas por semana. Já 
os homens tinham aproxi-
madamente 11 horas sema-
nais. Entre 2016 para 2019, 
essa diferença entre as mé-
dias masculina e feminina 
aumentou de 9,9 para 10,4 
horas semanais. A região 
Nordeste teve a maior di-
ferença entre as taxas para 

afazeres domésticos por 
sexoe o Sul, a menor.

Para o sexo masculino, 
a realização de afazeres do-
mésticos é mais alta entre 
homens com curso supe-
rior completo e menor entre 
aqueles sem instrução ou 
com o Ensino Fundamental 
incompleto.

Além disso, mais brasi-
leiros cuidaram dos idosos 
da família, em 2019. O salto 
foi de 3,7 milhões em 2016 
para 5,1 milhões de pessoas 
que cuidavam de pessoas 
com 60 anos ou mais, no ano 
passado.

A pesquisa indicou que as mulheres que trabalhavam fora de casa dedicaram cerca de 22,4 horas semanais às atividades domésticas e homens, 11,5

Foto: Lícia Rubinstein/IBGE

Projeto de lei

Idosos e pacientes crônicos poderão 
receber medicamentos em domicílio

Idosos e pessoas com 
doenças crônicas vão con-
tar com a entrega domici-
liar de medicamentos du-
rante a pandemia do novo 
coronavírus. É o que prevê 
o Projeto de Lei Ordinária 
1821/2020, do vereador 
Leo Bezerra (Cidadania) 
aprovado em sessão remo-
ta na Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), no dia 
27 de maio, e que aguarda 
a sanção do prefeito. O PLO 
beneficia ainda pacientes 
com dificuldade de locomo-
ção e em tratamento contra 
o câncer, evitando o risco 
de contágio da doença. 

“O projeto foi aprova-
do na Câmara e vai para 
aprovação do prefeito Lu-
ciano Cartaxo (PV). No 
projeto, trata da entrega, 
ou pelos Correios, que já 
têm a liberação da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) para fazer, 
ou pelos agentes de saúde. 
Cabe ao secretário definir 
a forma. Esse projeto já 
foi colocado em prática na 
gestão do ex-secretário de 

Saúde Hervázio Bezerra, 
e beneficiava muitas pes-
soas”, ressaltou o vereador.
Ele afirmou que vai tentar, 
inclusive, manter o serviço 
após a pandemia.

A aposentada Edna Be-
nevides, de 77 anos, é dia-
bética e sempre foi buscar 
sozinha a insulina. Agora, a 
idade avançada e alterações 
sérias na visão a impedem 
de sair. Para a idosa, a en-
trega domiciliar da medi-
cação durante a pandemia-
garante proteção à saúde 
sem parar o tratamento. 
“Vejo como uma coisa boa. 
Muitos não têm condição 
de ir até o posto de saúde, 
principalmente idosos. Mi-
nha irmã é diabética e pega 
para mim, para ela e a filha 
dela. Se for para eu sair, é 
complicado. Acho que vai 
beneficiar muito quem não 
pode sair de casa”, elogiou. 

Para o promotor do Ci-
dadão, Valberto Lira, o pro-
jeto é digno de aplausos, 
mas é preciso observar 
alguns pontos. “O projeto 
é de muita utilidade, mas 
para sua aplicabilidade 
seria interessante o pare-
cer de um químico ou far-

macêutico, verificar se, no 
transporte, por conta do 
sol, pode ocorrer alguma 
alteração na composição. 

Mesmo assim, na pande-
mia, é uma alternativa e 
não podemos ser contra”, 
declarou. 

Acompanhamento
De acordo com a geriatra Fátima Carta-

xo, é preciso que haja um acompanhamento 
médico regular, mesmo que o paciente tenha 
o acesso à medicação em sua casa. “É teme-
roso a longo prazo porque ficamos sem con-
tato com o paciente, sem saber se a pressão 
está controlada, enfim. Temos que ter um 
acompanhamento trimestral. Do contrário, 
perdemos o controle de como está evoluindo, 
se o remédio está 
fazendo efeito, se 
tem que aumen-
tar ou diminuir 
a dosagem. Em 
alguns casos, até-
suspendemos o 
remédio”, expli-
cou a médica. 

Segundo ela, há receitas de alguns me-
dicamentos que têm seis meses de validade, 
a exemplo da Losartana, para hipertensão 
arterial. “Nesse caso de pandemia, é muito 
válido, mas depois pode acabar fazendo 
com que o paciente se acomode em casa, 
atrapalhando o tratamento”, observou. 

É necessário ter 
avaliação médica 

contínua e paciente não 
pode se acomodar

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com
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Fumaça pode ser prejudicial para pessoas que tenham doenças respiratórias e também para pacientes com covid-19

Fogueiras e fogos seguem 
proibidos até 14 de junho

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Dina Melo 
dinapereirademelo@gmail.com

O endurecimento das 
restrições de circulação de 
pessoas e atividades comer-
ciais atingiu em cheio o mês 
junino. Para os fãs dos fes-
tejos, ao que tudo indica, a 
fogueira e os fogos de arti-
fício não são certeza para 
esta edição da festa mais 
característica do Nordeste. 

A Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP) publicou na 
edição do Semanário Ofi-
cial da terça-feira (3) uma 
recomendação contraindi-
cando tais práticas tradi-
cionais, tendo em vista o 
agravamento dos sintomas 
respiratórios decorrentes 
da covid-19. A medida en-
dossa o decreto estadual 
número 40.289, válido até 
o dia 14, que trata do isola-
mento social nos municípios 
da Região Metropolitana e 
proíbe também o comércio 
não essencial.

“As barracas de fogos 
estão enquadradas na ca-
tegoria de comércio não es-
sencial, por isso não podem 
abrir até o dia 14. A depen-
der da evolução dos casos 
de covid, a restrição pode 
ser prorrogada por uma 
questão de saúde”, informa 
Joubert Fonseca, diretor de 
Serviços Urbanos da Secre-

taria de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb). 

“Nossa esperança é de 
que o poder municipal li-
bere as vendas pelo menos 
para o dia de São João”, es-
pera Paulo Sorrentino, 61 
anos, que trabalha no ramo 
desde os 7, segundo ele, e 
amarga o prejuízo de ver o 
estoque parado desde janei-
ro, quando comprou 90% 
das mercadorias. Junto com 
ele trabalhavam outros 25 
vendedores até o ano pas-
sado, às margens do Está-
dio Almeidão, no bairro do 
Cristo Redentor.

Para o secretário de 
Meio Ambiente (Semam) 
de João Pessoa, Abelardo 
Jurema Neto, “Não faz sen-
tido acender fogueira num 
período em que precisamos 
manter o distanciamento 
social e respeitar as pes-
soas que estão em casa ou 
nos hospitais. Nossos fiscais 
estarão atentos”, concluiu. 
A Polícia Militar só vai se 
pronunciar quanto às medi-
das de fiscalização quando 
novos decretos de regula-
mentação saírem.

“Já as equipes de fisca-
lização da Superintendên-
cia de Administração do 
Meio Ambiente (Sudema) 
seguem visitando os pon-
tos de venda de lenha para 
as fogueiras para exigir o 

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

Fotos: Teresa Duarte

A Vila Sítio São João, 
localizada na Avenida 
Floriano Peixoto, pró-
ximo ao Ginásio ‘O Me-
ninão’, é outro evento 
bastante esperado pelos 
forrozeiros durante a 
temporada junina. São 
três palcos, duas casas 
de farinha, três igrejas e 
4 restaurantes, montado 
em uma linda cenogra-
fia histórica na qual o 
visitante passa por uma 
ponte em cima de um 
lago para chegar até o 
restaurante. Alguns dos 
principais artistas do 
forró autêntico estão 
sempre presente na programação cultural da Vila Sítio São João. Este ano a vila per-
manecerá em silêncio por conta da pandemia causada pelo covid-19.

Por conta da pandemia causada pelo covid-19, cuja determinação é o isolamento 
social, o Restaurante Rural Vó Maria, localizado na Comunidade Chã de Jardim, no muni-
cípio de Areia, não realizará o “Esquenta do Arraiá da Vó Maria”. O espaço, que também é 
destinado para grupos que queiram agendar sua confraternização junina, este ano estará 
atendendo nesse período com entrega em domicílio, nas cidades de Areia e Remígio. Os 
pedidos são feitos durante a semana e entregues nos sábados e domingos. Os pedidos 

podem ser feitos por meio de um grupo de WhatsApp (83) 99998-2597.

Santa Luzia

Galante

Areia

Sítio São João 

CAmpinA GrAnDE

Todos os domingos o 
Jornal A União circula com 
a página “Giro nos Municí-
pios”. No próximo domingo 
(7) o município em desta-
que será Campina Grande, 
terra do Maior São João do 
Mundo.  Na matéria ,  nós 
destacamos os  diversos 
pontos turísticos no muni-
cípio que durante o mês de 
junho é transformado em 
um grande arraiá junino. 
Com a suspensão dos fes-
tejos do São João, por conta 
da pandemia causada pelo covid-19, durante esse mês, eu destacarei na coluna, 
momentos dessa festa que é esperada todos os anos pelos nordestinos.

Fagundes
O município de Fagundes, distante 120 km de João Pessoa, todos os anos se prepara 

para realizar a tradicional “Festa de Santo Antônio”, que acontece sempre nos dias 10 e 
12 de junho. Todos os anos o evento atrai milhares de turistas de diversos locais do país 
para conhecer a pedra do “Santo Casamenteiro”, que ganhou essa fama após ser cano-
nizado porque em suas pregações religiosas, o frei (português Fernando de Bulhões) 
sempre destacava a importância do amor e do casamento. A Pedra de Santo Antônio é 
muito procurada porque já ficou conhecida como a milagrosa para arranjar pretenden-
tes ao matrimônio. Reza a lenda que quem conseguir passar por baixo da pedra, através 
de uma estreita fenda que leva a visitante até o outro lado, basta ter muita fé e pedir ao 
“Santo Casamenteiro” que o seu pedido para o casamento será atendido. Evento religioso 
suspenso neste ano por conta da pandemia causada pelo covid-19.

nnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnn

O São João Tradição das Famílias e dos Amigos das Famílias de Santa Luzia já é tradição 
no município. O evento sempre traz de tudo um pouco para os participantes, com muito for-
ró pé de serra, até amanhecer o dia; festival gastronômico junino; cortejo junino; casamento 
matuto; feiras de artesanato e literatura de cordel; coco de roda; quadrilha para a população 
brincar; decoração junina; desfile de moda de chita; emboladores de coco; museu junino na 
Praça da Matriz de Santa Luzia e café junino nas calçadas ao som do trio pé de serra. O even-
to é realizado pela SATURA – Associação de Turismo e Cultura de Santa Luzia. Quando tudo 
passar você poderá reviver esse momento tão importante na cultura Nordestina.

O Arraiá de Cumpade iniciaria neste 
final de semana, a sua temporada 2020 
em grande estilo, com grandes nomes da 
música nordestina a convite do Cumpade 
João. Para não esquecer essa grande festa 
que  é esperada por muitos turistas, vamos 
relembrar a data que, no próximo ano será 
celebrada com muita alegria para o forro-
zeiro. O Arraiá de Cumpade se realiza na 
Fazenda Olho D’Água, em Galante, distrito 
de Campina Grande e a programação come-
ça às 11h, com a apresentação do anfitrião 
Cumpade João, que esquentará o pavilhão com um repertório que resgata a musicalidade do Nordeste 
e ainda contempla expressões culturais de outras regiões do Brasil. Trios de forró pé de serra também 
vão se revezar no palco principal e em ilhas. 

comprovante de origem da 
madeira, que tem de ser de 
reflorestamento. Do contrá-
rio, a carga é apreendida”, 
diz o superintendente Mar-
celo Antonio Carreira Caval-
canti de Albuquerque. “No 

entanto, se elas poderão ser 
acesas ainda não sabemos”, 
completa. 

“O grande problema 
das fogueiras, bem como 
das queimadas, é a libera-
ção de componentes tóxicos 

presentes na fumaça. Essas 
substâncias, como o monó-
xido de carbono e os óxidos 
de nitrogênio, irritam os pul-
mões e favorecem processos 
inflamatórios, que pioram o 
estado do paciente de covid 

e atrasam a sua recuperação. 
Atingem também os grupos 
de riscos, a exemplo dos por-
tadores de asma e de outras 
doenças pulmonares”, expli-
ca o otorrinolaringologista 
Adriano Sérgio Meira. 

Vendedores alegam que terão prejuízo com estoque de produtos, mas órgãos afirmam que os tempos são outros e é preciso manter o distanciamento social

Foto: Arquivo A União



Passeio virtual
A partir de hoje, Fundação Espaço Cultural da Paraíba
(Funesc) disponibiliza, no seu site oficial, um ‘tour’ pelo 
acervo do Museu José Lins do Rego. Página 11
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Promovido por EPC, API e ALPB, ‘live’ solidária será transmitida amanhã para auxiliar jornalistas em dificuldades pela pandemia 

Artistas se apresentam on-line 
para ajudar a imprensa da PB

Em meio à pandemia do 
covid-19, a Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC) 
se junta a Associação Parai-
bana de Imprensa (API) e a 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) e as três se 
solidarizam com os colegas 
jornalistas e transmitem, 
amanhã, uma programação 
cultural voltada enquanto 
auxílio para os profissionais 
de comunicação atingidos 
tanto pelo impacto da doen-
ça no Estado, quanto pelas 
consequências econômicas 
provocadas por outros as-
pectos. A transmissão ao 
vivo de ‘Juntos pela Impren-
sa’ acontecerá  a partir das 
19h, por meio das redes so-
ciais oficiais da Rádio Taba-
jara (no perfil do Instagram 
e no canal do Youtube), como 
também pela API, através da 
TV Assembleia, além da re-
transmissão pela TV Diário 
do Sertão, em Cajazeiras.

As doações poderão 
ser realizadas pela “vaqui-
nha virtual”, da qual terá 
a renda revertida para su-
primentos para os profis-
sionais, ou pela entrega 
pessoalmente de alimentos 
não perecíveis na sede da 
API, em João Pessoa, e aos 
representantes em Campi-
na Grande, Pombal, Sousa 
e Cajazeiras, que estarão 
recebendo até a próxima 
sexta-feira, dia 12 (confira 
os respectivos endereços 
e o número da conta para 
depositar qualquer quantia 
no box ao lado).

De acordo com Marcos 
Thomaz, gerente de jorna-
lismo da Rádio Tabajara, a 
sugestão foi realizada pela 
presidente do grupo EPC, 
Naná Garcez, após uma 
conversa com João Pinto, 
presidente da API. “A partir 
do que Naná trouxe, a gente 
trabalhou na construção do 
formato. Estão chegando, à 
API, muitos relatos da im-
prensa como dificuldades 
de natureza geral, como 
os meios de comunicação 
sofrendo modificação de 
novas tecnologias, e a pró-
pria dificuldade econômi-
ca. Pensamos em fazer algo 
com a preocupação de di-
vulgação dos nossos artis-
tas paraibanos, dos quais os 
cinco artistas participantes 
já trabalham com a gente”, 
comenta Thomaz.

No palco virtual, par-
ticipam da iniciativa os 
artistas Val Donato, Cín-
tia Peromnia (da banda 

Os Eloquentes), Adeildo 
Vieira, Arthur Pessoa (do 
Cabruêra), Sandra Belê e o 
DJ Brazinha.

“A gente espera poder 
ajudar os colegas que, além 
da identificação profissio-
nal, temos a dificuldade co-
mum diante da pandemia. 
Achamos importante con-
tribuir como puder, com o 
que der”, explica o gerente 
de jornalismo da Tabajara.

Solidariedade real
Entre os artistas par-

ticipantes, Adeildo Vieira, 
mestre em Jornalismo, re-
vela “não virar as costas 
para a condição de traba-
lhador”. Em suas palavras, 
enquanto apresentador da 
Rádio Tabajara, ele se sente 
no dever de ajudar.

“Se, de alguma forma, 
exerço a função de jorna-
lista em qualquer mídia, 
eu me sinto da categoria. 
Então, participo dessa live 
como mais um compa-
nheiro da lista e ativista da 
causa. É uma situação mui-
to complicada”, lamenta o 
cantor e compositor natu-
ral de Itabaiana.

Val Donato, que tam-
bém participa, reconhece a 
importância do movimen-
to. “É uma classe que está 
vivendo momentos difíceis 
junto com todo mundo, mas 
que está sofrendo ainda 

pela situação de fechamen-
to de algumas empresas de 
comunicação como jornais 
impressos, então há muitos 
desempregados. Todos que 
estão juntos com a impren-
sa entendem isso e resolve-
ram se mobilizar de alguma 
forma. Espero que a classe 
jornalística se una neste 
momento para que possa-
mos arrecadar algum valor 
representativo para uma 
classe fundamental, prin-
cipalmente neste momen-
to”, explica a compositora e 
apresentadora da Rádio Ta-
bajara. “Se tem algo positivo 
nisso tudo, é a prática real 
da solidariedade”.

As lives são, para Val, 
uma alternativa emergen-
cial de aproximação com o 
público e de disseminação 
da cultura. “Temos que ter 
o entendimento de que é o 
que a gente pode fazer ago-
ra. Não podemos nos desli-
gar, precisamos nos adap-
tar a esse novo momento 
que não sabemos até quan-
do vai durar, mas sabemos 
que não vai passar logo. 
Então é um momento de 
descoberta e de invenção 
de novas alternativas, mas 
toda mudança é difícil”.

Também presente no 
cast da Tabajara e integran-
te de Os Eloquentes, Cíntia 
Peromnia se apresenta com 
seu marido, Bira Magalhães, 

que normalmente ocupa o 
posto de vocal e de percus-
são do grupo, mas vai se 
aventurar no violão desta 
vez. “Gostamos muito de 
ajudar e se envolver mesmo. 
Acreditamos que, quando 
formamos parte de um todo, 
devemos contribuir. Era 
necessário um movimento 
deste tipo, e parabenizo os 
artistas e toda a equipe en-
volvida”, frisa Peromnia.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Em sentido horário, partindo da foto de cima: participam do projeto Adeildo Vieira, Cíntia Peromnia (da banda Os Eloquentes), DJ Brazinha, Val Donato, Arthur Pessoa (do Cabruêra) e Sandra Belê

Imagem: Ilustrativa

Como o PúBlICo PodErá ContrIBuIr PArA A InICIAtIvA:
 
n Conta da API para receber doações:  

Banco do Brasil
Ag.: 1636-5
C/C: 407. 744-X
CNPJ: 09.304.890/0091-08

n locais para doação de alimentos:

João Pessoa
Sede da API (Avenida Visconde de Pelotas, 149 – Centro), das 8h às 13h
Contato: (83) 99985-7714
Campina Grande
Banca da Suane (Praça da Bandeira, s/n – Centro)
Contato : (83) 98609-5114 (Astrogildo Pereira)
Cajazeiras
Edifício Diário do Sertão (Rua Geminiano de Sousa, 1º andar, número 1 – Centro)
Contato: (83) 98802-4576
Pombal
Rádio Liberdade FM (R. Cel. Cândido de Assis, 535 – Centro)
Contato: (83) 99628-0708 (Naldo Silva)
Sousa
Rádio Líder FM (Rua Manoel Gadelha Filho, Cotton Shopping – Centro)
Contato: Levi Dantas

Alimentos não perecíveis 
podem ser doados na sede 
da API, em João Pessoa, 
e aos representantes em 

Campina Grande, Pombal, 
Sousa e Cajazeiras até a 

próxima sexta-feira, dia 12

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil no Instagram 

da Rádio Tabajara

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no Youtube da 

Rádio Tabajara
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A cantora e composi-
tora carioca Letícia Novaes, 
resolveu adotar seu apelido 
Letrux e está lançando o se-
gundo disco solo, Letrux aos 
Prantos. Com 13 faixas, ela 
conserva a sonoridade ele-
tropop de Climão – seu pri-
meiro CD, lançado em 2017 
– e aposta na multiplicidade 
de estilos que vão do samba 
ao blues. Letícia afirma que 
outros produtores a abor-
daram para fazer o disco. No 
entanto, quis que o álbum re-
gistrasse a intimidade entre 
ela e os produtores Arthur 
Braganti e Natália Carrera.

O pranto no álbum não 
está relacionado ao desgosto. 
Também passa por chorar de 
rir. O disco tem selo da Natu-
ra Musical e está em todas as 
plataformas. A arte gráfica é 
de Pedro Colombo.

Letrux aos Prantos pode 
ser considerado uma pan-
cada em todos nós nesse 
momento de “brasis” desen-
contrados. ‘Dorme com essa’, 
segunda faixa do disco, é um 
recado. “Acho que todas as 
músicas são recados, explíci-
tos ou não. Sempre fui muito 
afetada, seja por ambiente 
próximo ou distante, sou 
sensível, me abalo, me afe-
to, e, felizmente, tive a arte 
como poder de cura, como 
poder de transformação. Eu 
me utilizei de todos os meus 
recursos, possíveis e até en-
tão impossíveis, para fazer 
esse álbum. ‘Dorme com 
essa’ é um grande consciente 
coletivo de pessoas que são 
apaixonadas e juram que já 
viram a pessoa desejada pas-
sar na rua, mas nem era. Era 
oásis, era delírio. A gente vê 
o que a gente quer, né? Delí-
rios, muitos delírios”, diz ela, 
em entrevista A União.

A faixa que abre o dis-
co, ‘Déjà-Vu Frenesi’, diz que 
“Se organizar direito / todo 
mundo chora”, e já ganhou 
videoclipe dirigido por Clara 
Cosentino. “Diz que a gen-
te não pode parar, que todo 
mundo cansa, mas nem todo  
mundo transa, nem todo 
mundo goza”. “‘Deja Vu Fre-
nesi’ foi feito em fevereiro 
desse ano, no Rio de Janeiro. 
Fomos às Ilhas Tijucas, um 
lugar belo do Rio. Um dia de 
muita luz, muito sol, muita 
beleza. Clara (Cosentino) é 
minha amiga há anos, mui-
to talentosa, ficou um clipe 
muito lindo pra inaugurar”.

Na semana passada, saiu 
o clipe de ‘Eu estou aos pran-
tos’, a quarta faixa. As grava-
ções aconteceram na serra do 
Rio, onde a cantora está des-
de 16 de março, com seu na-
morado e mais um casal. “O 
Julio Parente já tinha ilumina-
do meus shows, e ele subiu a 
serra com a câmera dele, e aí 
piramos numa ideia de clipe e 
fizemos, nesse clima bem oní-
rico e psicodélico”.

O disco é todo viajante. 
Já a terceira faixa, ‘Fora da 
Foda’, é bem dançante, tem 
uma batida eletrônica e pare-
ce que Letícia está  dialogan-
do com a música. Uma per-
formance maravilhosa junto 
a muitas risadas. De acordo 

com Letrux, o título da mú-
sica é uma expressão que 
Arthur Braganti, tecladista e 
um dos produtores do disco, 
junto com ela usam desde 
2015. “Já tínhamos tentado 
fazer uma música sobre, mas 
não desenvolveu”, explica. 
“Thiago Rebello, nosso bai-
xista, me mandou uma músi-
ca dele e eu amei. Lourenço 
Vasconcellos, nosso bateris-
ta, também me enviou uma 
música linda. Juntei as duas 
músicas e convoquei Arthur 
pra gente pirar na letra, so-
bre uma pessoa que fica de 
fora”.

Você já ficou de fora 
alguma vez? “As pessoas 
me veem hoje em dia e me 
acham sei lá o quê, mas uma 
pessoa ‘in’, e eu já fui tão, mas 
tão de fora, equivocada, não 
querida. Então, a gente se va-
leu desse lugar das pessoas 
deixadas de fora e foi brin-
cando com símbolos e ima-
gens. Não curto música de 
campeão, gosto do tropeço, 
da falha, do erro”.

A faixa tem a participa-
ção da cantora Lovefoxxx, 
ou Luísa LoveFoxxx, nomes 
artísticos de Luísa Hanaê 
Matsushita, líder do grupo 
paulistano de eletro pop/
rock Cansei de Ser Sexy. “A 
participação dela é muito 
perfeita e harmonizada com 
a música. A voz dela está su-
blime”, comenta.

Letrux aos Prantos re-
úne muitas colaborações e 
parcerias da própria banda, 
que está afinada desde o dis-
co anterior, e que novamente 
construiu uma sonoridade 
difícil de classificar, reple-
ta de referências dos anos 
1970, 80 e 90. Um álbum que 
fala de tudo: da natureza, do 
prazer, de estar bem, de en-
louquecer e passa pela dance 
music, abraça o rock, encon-
tra o blues, busca Mutantes 
e Raul Seixas, e encosta na 
música latina, em letras em 

português, inglês e uma até 
em espanhol.

Em ‘Eu estou em pra-
tos’, a letra diz: “Num dá pra 
ter bebê / Num dá pra ter 
um carro / Num dá pra ser 

no débito / Não dá pra ser / 
Num dá pra resistir / Num 
dá pra depender / Num dá 
pra acreditar / Não dá pra 
ser / Eu estou aos prantos, 
quem não?”. É uma agonia 

danada, não? “Sim, ter um 
filho, ter um carro, ser no dé-
bito, resistir, depender, acre-
ditar. A primeira estrofe des-
sa música é muito universal 
e são questões que até hoje 
me perturbam um bocado”, 
justifica a artista.

Nesse momento terrível 
que assola o mundo, o ci-
nismo a maldade e a ironia, 
estão disparados. Matam ne-
gros e triplica o feminicídio 
no Brasil. Esse disco é uma 
consequência disso, como 
uma resposta? “Fui sentin-
do o cinismo, a maldade e a 
ironia crescerem muito nos 
últimos anos. Eu e meus se-
melhantes comentando isso, 
e sentindo nossa sensibili-
dade sendo atacada muitas 
vezes por pessoas que, coi-
tadas, não tiveram a sorte, o 
privilégio, ou até mesmo o 
interesse, em ter uma vida 
de mais investigação psíqui-
ca, anímica”, explica Letrux. 
“As pessoas agem sem muita 
reflexão, sem se questionar, 

sem filosofar, é uma grande 
pena. Repetem comporta-
mentos paternos ou sociais e 
nem ao menos param pra re-
fletir e pensar pra onde que-
rem seguir. Estou ainda lon-
ge de ser quem gostaria em 
termos de equilíbrio, mas 
desde cedo me questiono e 
me investigo. Não há espaço 
pra cinismo em quem inves-
tiga. Ou vai ou não vai, o ci-
nismo atravanca o caminho, 
e meu caminho já tem muita 
treta, quero mais é desobs-
truir. Chega de racismo”.

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

Primeiro disco foi feito por financiamento coletivo
Climão,  o primeiro disco da 

cantora e compositora Letrux foi 
feito com financiamento coletivo 
pela internet (também conhecido 
como crowdfunding). O resultado 
a deixou muito emocionada, quan-
do conseguiu que 500 pessoas 
colaborassem. “O disco ganhou 
prêmios, os primeiros shows já 
eram lotados com pessoas can-
tando mais alto que eu”, relembra. 
“Foi tudo um grande choque, uma 
onda muito bonita de se surfar. Sur-
famos, encaramos tudo. Foi uma 
viagem linda fazer e lançar esse 
disco. Sou muito grata à banda e 
ao público que nos acolheu com 
tanto furor e tesão”.

De onde vem Letrux? “Eu uso 
o artigo ‘A’ mesmo. ‘A’ Letrux. Sou 

eu. Era meu apelido. Antes de 
Letrux, tive Letuce, uma banda 
aqui no Rio, por quase 10 anos. 
Letuce era meu apelido de épo-
ca de fotolog. Aí, quando fiz a 
banda, o nome da banda virou 
Letuce porque era como já me 
chamavam. Quando o grupo 
acabou, fui criar outro projeto, 
e acabei usando meu novo ape-
lido, que era Letrux, dado pelo 
Arthur (Braganti) mesmo. Gosto 
do meu nome, mas prefiro usar 
apelidos para projetos musicais. 
Acho mais divertido”.

Quem seria a Letícia No-
vaes? “Letícia é caçula de dois 
irmãos meninos, tijucana, teve 
muito acesso à música, poesia 
e espiritualidade graças a pai e 

mãe iluminados. Fez teatro, fez 
faculdade de letras, mas sempre 
teve o mundo do diário como 
subterfúgio. Uma hora abriu o 
diário, e, talvez para se livrar de 
alguma dor, começou a cantar o 
que estava escrito nele. Fez tan-
to sentido, que inventou de ser 
cantora. Mas acho que acima de 
tudo, é escritora”, fecha.

Vamos ouvir Letrux, que ain-
da traz músicas como ‘Contanto 
até que’, ‘Vai brotar’, ‘Cuidado, 
paixão’, ‘El dia que no me quei-
ras’, ‘Abalos sísmicos’, ‘Salve 
Posidon’, ‘Cry something awk-
ward’ e ‘Esse filme que passou 
F...’, que é a boa novidade que 
a Letícia Novaes apresenta em 
tempos de pandemia.

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

Youtube de Letrux

Repleto de referências dos anos 1970 aos 90, novo trabalho da artista carioca é uma resposta ao momento atual

Cantora e compositora Letrux 
lança seu segundo disco solo 

Foto: Divulgação

Novo projeto dialoga com a sonoridade eletropop de ‘Climão’, seu álbum de estreia

Foto: Ana Alexandrino/Divulgação

Letrux aposta na multiplicidade de estilos 
que vão do samba ao blues, e passam pela 
dance music, o rock, busca os Mutantes e 
Raul Seixas, e encosta na  música latina
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Funesc lança um ‘tour virtual’ pelo 
acervo do Museu José Lins do Rego

A partir de hoje, a Fun-
dação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) vai dis-
ponibilizar a oportunida-
de de se fazer um tour vir-
tual pelo Museu José Lins 
do Rego. A presidente da 
instituição, Nézia Gomes, 
informou que a previsão é 
de que o acesso comece no 
final da manhã desta sex-
ta-feira, por meio do site 
oficial da instituição.

A iniciativa integra a 
programação de encerra-
mento da 38ᵃ edição da 
Semana Cultural José Lins 
do Rego. Durante a visita, 
o internauta poderá ob-
servar, por exemplos, a 
mobília, objetos pessoais 
e livros que pertenceram 
ao escritor paraibano, 
cujo os 119 anos de seu 
nascimento foi celebra-
do na última quarta-feira, 
início do evento no qual 
houve uma transmissão ao 

vivo com pesquisadores e 
a filha de Zé Lins, Maria 
Christina Veras. 

“A nossa intenção é, 
posteriormente, disponibi-
lizar de forma virtual outras 
áreas da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba. Nós 
estamos começando pelo 
Museu José Lins do Rego 
porque, assim, podemos 
permitir que o mundo todo 
tenha acesso e conheça o 
acervo que ali existe”, disse 
Nézia Gomes. 

A gerente do Museu, 
Maria do Carmo Diniz, an-
tecipou que os visitantes, 
orientados pela voz em 
áudio de um guia, poderão 
observar, durante cerca de 
cinco minutos, algumas 
peças do acervo como a 
mobília – inclusive o ga-
binete onde Zé Lins traba-
lhava quando morava em 
sua casa, no Rio de Janei-
ro –, uma máquina dati-
lográfica do romancista, a 
espada que usou quando 
foi empossado, em substi-

tuição a Ataulfo Paiva, na 
Cadeira 25 da Academia 
Brasileira de Letras (ABL), 
na capital fluminense, em 
1956, além da sala de es-
tar, oratório e relógio que 
ficavam no Engenho Cor-
redor, na cidade de Pilar, 
onde o escritor nasceu. 
Faz parte do acervo tam-
bém alguns documentos e 
um salão com mesas expo-
sitoras de livros, inclusive 
alguns traduzidos para 
outros idiomas. 

“A duração da visita 
é rápida. É só para que o 
internauta conheça uma 
parte do que existe no 
museu. Para que se tenha 
uma ideia, só de livros são 
cerca de cinco mil obras, 
além de documentos pes-
soais, correspondências e 
fotografias. Mas esse tour 
virtual é importante por-
que a intenção é atrair a 
população para um autor 
que elevou o nome da Pa-
raíba no Brasil”, justificou 
Maria do Carmo.

A gerente do museu ain-
da ressaltou que o passeio 
através da internet pretende 
atrair o interesse não só de 
pesquisadores, mas também 
de estudantes e tornar, cada 
vez mais, a obra de José Lins 
do Rego conhecida. “Espera-
mos que, depois de passada 
a pandemia do covid-19, 
as pessoas passem a visitar 
ainda mais o museu. O tour 
virtual deverá continuar 
sendo disponibilizado, mes-
mo após a crise sanitária”, 
adiantou Diniz.

Pela web

Acordei com o pão de Saora passando na 
rua. Mais um déjà vu. Estive na capital nos úl-
timos dias e, de fato, não há nenhuma despe-
dida, mesmo momentânea, mesmo pensada, 
mesmo que por meia hora, que não te traga 
emoção e as lágrimas. Seja tristeza, seja alí-
vio, seja alegria. Lá passei quase 20 minutos 
para entrar no supermercado. A cidade não é 
a mesma nem eu. Mas ainda guardamos uma 
íntima relação de estranhamento e os olha-
res diziam “forasteira”. É isso o que nos tor-
namos, desde o dia que botamos o pé nesse 
mundo. E sempre me conforta lembrar as pa-
lavras cristãs “nosso reino não é aqui”.

Quando me perguntam qual a minha reli-
gião, brinco que ela é customizada, um pacht-
work. Sobre acreditar em Deus, a melhor 
definição que tenho é a mesma que Ariano 
Suassuna disse certa vez em uma entrevista: 
“Deus pra mim é uma necessidade. Se eu não 
acreditasse em Deus, eu era um desespera-
do”. Mas, tal qual a felicidade é, o desespero 
também paira de vez em quando, como um 
véu que encobre as possibilidades que estão 
bem à frente do nariz. Vivemos nessa duali-
dade luz-sombra.

O que me deixa mais próxima de Deus 
não é a religião e sim a arte em suas mais 
variadas formas, é a vida. Sinto ele quando 
escuto ‘Yo-Yo Ma’ tocando Bach, quando es-
cuto Yann Tiersen e tantas outras músicas. 
Quando leio os maiores poemas/orações que 
são os Salmos: “Senhor tu me sondaste, e me 
conheces”. É na dança dos pássaros. É no tea-
tro e no susto: “Valha-me Deus!” Quando ad-
miro a serenidade das pessoas mais simples 
e humildes onde são a própria arte.

Na estrada, voltei escutando Castello 
Branco. “Não há porque viver / Se não pra 
crer e ser crescendo sendo”. E, mais adiante, 
essa outra que toca de vez em quando na mi-
nha vitrola interna: “Não procure mais irmão 
/ não procure mais irmã / Deus está no ato de 
assumir a si”. É um conforto temporário para 
esse serzinho inflado que insiste em doer e 
chamar a atenção. Falando nisso, li, para além 
dos julgamentos, um livrinho pequeno, mas 
um verdadeiro tratado Ego Transformado, de 
Timothy Keller. O autor inicia sua abordagem 
com duas perguntas: “Quais são as marcas de 
um coração radicalmente transformado pela 
graça de Deus?” e “Se confiamos em Cristo, 
como deve ser o nosso coração?”.

Admiro muito o cristianismo e essa “sim-
plificação” do crer que Jesus foi morto para 
nos substituir e nos livrar da condenação de 
viver uma vida sem Deus. Não gosto das pa-
lavras “pecado/condenação” e entendo essa 
celeuma mais pelo lado do “plantar/colher”, 
de acordo com nossas ações. Mas bem sei que 
seria mais fácil internalizar esse lado cristã e 
esquecer de mim e desse eterno julgamento, 
mas o buraco é fundo e o mundo não se aca-
ba, ainda bem.

Crer sendo

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Teólogo norte-americano Timothy Keller, autor de ‘Ego Transformado’

Foto: Divulgação

Foto: Thercles Silva

Durante a visita on-line, o internauta vai 
poder apreciar mobília, objetos pessoais 
e livros que pertenceram ao autor de 
‘Menino de Engenho’

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmil.com

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial

da Funesc

Mais uma sexta-feira 
incentivada pela exibição do 
‘Meu Espaço’. A iniciativa da 
Funesc está em sua penúlti-
ma semana de programação 
que abrange diversas lingua-
gens das artes produzidas 
por paraibanos. A partir das 
17h, o projeto conta com 
apresentações de BBoy Invic-
tus (dança), Eulina Barbosa 
(teatro) e Mari Oliveira (poe-
sia falada).

A cantora e compositora 
Sandra Belê encerra a pro-
gramação de hoje, às 18h45, 
com a apresentação de Daqui 
de casa, o São João da gente. 
A ideia parte de uma pos-
sibilidade diferente para se 
comemorar a data. “Montei 
um cenário com bandeirolas 
e balões a partir da alternati-
va de se passar o período em 
casa”. Para a apresentação, 
Sandra pensou em um reper-
tório inédito, entre canções 
autorais que ainda não gra-
vou e composições voltadas 

para os ritmos juninos, como 
xote, baião e xaxado. Por isso, 
ela optou por contemplar 
composições de outros parai-
banos, como Chico Limeira, 
Seu Pereira, Renata Arruda e 
Marco di Aurélio.

Sozinha em sua grava-
ção, Belê canta e toca percus-
são. “O meu posto é cantar 
mesmo, mas, nessas condi-
ções, pensei nessa alternati-
va. Também farei a leitura de 
um texto rimado entre uma 

música e outra, das quais está 
inclusa uma autoral inédita, 
que já cantei em shows, mas 
nunca foi gravada”.

A compositora está vol-
tada para os planejamentos 
internos, incluindo o lança-
mento do seu álbum, Cantos 
de Cá. “Nessa pandemia, eu 
me descobri como uma ar-
tista que não faz tantas lives, 
mas que organiza mais a 
vida, os documentos e plane-
ja os próximos trabalhos”. 

“O artista precisa traba-
lhar e as pessoas que estão 
em casa precisam de arte”, 
defende Belê, sobre as inicia-
tivas on-line para promover a 
cultura. “A arte está presente 
todos os dias na vida de todo 
mundo, seja ao ligar uma rá-
dio, seja ao assistir a um filme. 
É muito importante que ini-
ciativas deste tipo aconteçam 
porque a gente não está po-
dendo sair. Mas precisamos 
de mais, sempre mais. Ainda 
há muito a ser feito, pois a 
situação é muito grave, mas 
vamos caminhando”.

‘Meu Espaço’

Programação promove prévia junina

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Sandra Belê montou um vídeo com bandeirolas, balões e músicas inéditas



Objetivo é apoiar o extrativismo de forma sustentável, gerando oportunidade de emprego e renda aos produtores rurais

Governo promove recuperação 
da cultura do umbu na Paraíba

Na Semana do Meio 
Ambiente, a Empresa Parai-
bana de Pesquisa, Extensão 
Rural e Regularização Fun-
diária (Empaer), vinculada 
à Sedap, anuncia estudos 
para a recuperação da cul-
tura do umbu na Paraíba, 
o que vai criar renda para 
famílias de produtores. Os 
custos das pesquisas vêm 
de um convênio com o Fun-
do de Combate e Erradica-
ção da Pobreza (Funcep), 
autorizado pelo Governo 
do Estado.

Os trabalhos de diag-
nósticos tecnológico, socio-
econômico e ambiental do 
extrativismo do umbuzeiro 
na Paraíba serão condu-
zidos pela pesquisadora 
Christiane Mendes Cassi-
miro Ramires, da Empaer, 
em uma ação que tem o 
acompanhamento do dire-
tor de Pesquisa Agropecuá-
ria, Manuel Duré. Atividade 
é apoiada pelo secretário 
Efraim Morais, da Secreta-
ria de Estado do Desenvol-
vimento Agropecuário e da 
Pesca.

Benefício
O presidente da Em-

paer e da Associação Brasi-
leira das Entidades Estadu-
ais de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Asbraer), 
Nivaldo Magalhães, disse 
que a inovação desse pro-
jeto é um avanço tecnológi-
co em benefício de famílias 
residentes no semiárido, 
contribuindo para o desen-
volvimento econômico, a 
geração de novos postos de 
trabalho e de renda para as 
famílias.

Segundo a pesquisa-
dora, os estudos serão dis-
ponibilizados para a comu-
nidade técnico/científica, 
gestores públicos e priva-
dos e a sociedade em geral  
sobre a real situação do 
umbuzeiro na caatinga pa-
raibana, região de ocorrên-
cia natural dessa espécie 
vegetal. “Dessa forma, vai 

ser possível desenvolver 
projetos técnico-sociais e 
ambientalmente sustentá-
veis voltados para a produ-
ção e preservação da espé-
cie no seu habitat natural”, 
comentou Cristiane Rami-
res.

Políticas agrícolas
Outro benefício desta-

cado é o de que o governo 
poderá elaborar políticas 
agrícolas visando a defi-
nição da cadeia produtiva 
do umbuzeiro na Paraíba. 
“O desenvolvimento dessas 
ações, de forma racional 
e sustentável, certamente 
contribuirá na disponibi-
lidade de mais emprego e, 
consequentemente, no au-
mento da renda familiar”, 
destacou a pesquisadora.

Pesquisas
As pesquisas vão acon-

tecer em municípios do Ca-
riri Ocidental e no Seridó 
Oriental, aonde têm ocor-
rência natural de umbuzei-
ros e consequente extra-
tivismo, segundo o IBGE. 
“Será possível conhecer 
melhor a realidade das co-
munidades nos aspectos so-
cioeconômico e ambiental, 
levantar o número de agri-
cultores e famílias envolvi-
dos nas coletas de umbu e 
a influência do extrativismo 
no aumento da renda dos 
produtores”, disse.

Cadeia produtiva
A meta é apoiar a ca-

deia produtiva do um-
buzeiro, viabilizando o 
extrativismo de forma sus-
tentável, gerando oportu-
nidade de emprego, renda 
e, principalmente, criando 
a consciência para a pre-
servação dos recursos na-
turais. Cristiane Ramires 
também destaca a impor-
tância do associativismo 
na agricultura familiar e 
o agronegócio, conforme 
as circunstâncias locais de 
cada microrregião.
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As pesquisas vão acontecer em municípios do Cariri e Seridó, aonde têm ocorrência natural de umbuzeiros e consequente extrativismo, segundo o IBGE 

Réplicas de dinossauros ganham 
máscaras de proteção em Sousa

A Prefeitura de Sousa, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo, vestiu 
máscaras de proteção nas 
réplicas de dinossauros, 
como forma de chamar a 
atenção da população so-
bre o momento de pande-
mia do novo coronavírus e 
a conscientização da popu-
lação sobre o uso de más-
cara.

Conforme a diretora 
da Secretaria Municipal de 
Turismo, Kátia Gonçalves, 
a ideia surgiu para chamar 
atenção sobre a luta con-
tra a pandemia com sinal 
de alerta para aqueles que 
diariamente fotografam e 
apreciam os monumentos.

Para também o dire-
tor da secretaria, Nilde-

mar Dantas, é fundamental 
conscientizar. “Se houver 
necessidade de sair para 
a rua, pedimos que o ci-
dadão utilize a máscara e 
evite aglomerações. Esta 
ação reforça a exigência da 
prática, seguindo normas 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e Secretaria 
Municipal de Sousa (SMS)”, 
ressaltou.

Se houver necessidade 
de sair para a rua, 

pedimos que o cidadão 
utilize a máscara e evite 

aglomerações
As máscaras chamam a atenção da população sobre o novo coronavírus

Foto: Divulgação

Nada afasta-me da 
lembrança da tarde em 
que olhei para o céu e vi 
uma nuvem formando 
traços de familiares ros-
tos sobrepostos. 
         Vivos e mortos su-
cediam-se numa confra-
ternização de hologramas 
projetados por minha men-
te. Há vivos agonizantes 
e mortos ressuscitados, 
consolidando um mistério 
que a raça humana atual 
não conseguirá resolver. 
Precisaríamos da concreti-
zação de um mito seme-
lhante à fonte da juventu-
de: a máquina do tempo.

nnnnnnnnnn

Entusiasmo foi algo nascido em mim 
quando, adolescente, vi “A máquina do tempo”, 
primeira adaptação cinematográfica da obra 
de H. G. Wells, dirigida por George Pal. Lembro 
que a crítica gostou muito, pois li um artigo de 
Linduarte Noronha sobre o filme.

Não conheço a segunda adaptação, 

Um viajante do tempo
nnn  Raramente 
precisei de médiuns, 
padres, psicanalistas e 
pastores.
         O trecho que mais 
gosto na Bíblia é o que 
aconselha ao cristão 
entrar no quarto e 
fechar a porta para 
rezar. Quem tem fé, 
assim o faz. Quem “fala” 
com Deus não preci-
sa recorrer a inter-
mediários. Esse diálogo 
silencioso, telepático, 
dispensa agentes, 
atravessadores.
         O primeiro sinal da 
ausência de fé é a falta 
de coragem em ficar só. 
É ter de apelar a outra 
pessoa para tentar 
chegar a Deus Pai-Mãe. 
Não chegará e, entre 
paredes de ilusões, a 
realidade da queda vai 
superar a miragem da 
ascensão.           
          

nnnnnn

        O dia em que come-
cei a me sentir livre da 
“certeza” dos que me 
traduziam como “peca-
dor” foi belo. Era noite 

de chuva torrencial, 
com relâmpagos cru-
zando  o céu. Senti ser a 
hora. Corri por entre ár-
vores até o meio de uma 
praça, onde pude olhar 
para o céu que me me 
olhava e, no momento 
de um trovão mais forte, 
gritei: “Deus, sei que me 
escutas e tens o poder de 
me matar com um raio, 
mas não o farás, porque 
de ti não tenho medo, 
pois sou tua imagem e 
semelhança”.
         Logo a seguir, a 
chuva demonstrou 
amor em me molhar, 
o corpo que uso sentia 
que não ficaria doente 
e éramos cúmplices: eu 
e os relâmpagos. A tro-
voada era uma sinfonia, 
a perfeita consonância. 
Me senti senhor de ab-
solutamente tudo den-
tro de mim, apesar da 
relatividade ao redor, 
incluindo dois amigos, 
abrigados a cerca de 
cem metros e perplexos 
pelo que achavam ser 
loucura. Na verdade, 
tinha recuperado a 
minha inteireza.

Minha inteireza

realizada por Gore Verbinski 
e Simon Wells. Dizem ser bem 
inferior à primeira. Acho que a 
avaliação crítica é muito mais 
para Bráulio Tavares, especia-
lista em ficção científica.

O intenso desejo do homem 
viajar através do tempo não nas-
ceu com o livro de Wells. Existia 
há séculos. Quem acredita que a 
Atlântida existiu, supõe que os 
sobreviventes do continente sub-
merso cuidaram de transmitir a 
idéia para a humanidade. Afinal, 
sonhar é permitido. Inclua-se o 
sonho de que nada é proibido.

Numa inversão do que 
ocorre, o filme de George Pal é 
que me levou ao livro de Wells. 
Nele, o personagem que não 
tem nome - é conhecido como 

“o viajante do tempo” - concretiza, a partir 
de conceitos bem elaborados na Matemática, 
uma máquina capaz de viajar pela Quarta 
Dimensão. Com ela, vai até o ano de 802701,

Este texto, no entanto, não propõe-se a re-
sumir a história elaborada por Wells. É apenas 
o resgate de uma memória pessoal relativa aos 
instantes em que meus olhos passearam pelo 
céu. Outros olharam e viram coisas diferentes - 
algumas, bem mais significativas.

     

       Não exatamente 
um cidadão a fazer 
permanentemente da 
atividade a essência 
da realidade. Não 
tem esse perfil. Sindi-
calista? Nem pensar. 
Religioso? Não gosta 
de cumprir deveres 
escrupulosamente. 
Democrata? Sempre 
disse que os poderes 
equivalem-se em 
qualquer dos regimes. 
Que cidadão é esse? 
       Habitante num 
bairro de classe 
média, gosta de 
responder com outra 
pergunta: que país é 
esse? Ressurge a voz 
de Renato Russo: 
“No Amazonas, no 
Araguaia, na Baixada 
Fluminense, no Mato 
Grosso, nas Gerais 
e no Nordeste, tudo 
em paz. Na morte 
eu descanso, mas o 
sangue anda sol-
to, manchando os 
papéis, documentos 
fiéis ao descanso do 
patrão”...

       Será preciso ler 
“Em berço esplêndido”, 
de Meira Penna, para 
compreendermos não 
somente Renato Russo, 
mas também Antônio 
Conselheiro, Glauber 
Rocha, Darcy Ribeiro, 
Oswald de Andrade, 
Cazuza e Tiradentes? 
Entender os desafios, 
mistérios e enigmas 
de uma terra caotica-
mente colonizada, para 
que escapemos de um 
futuro desagradável? O 
cidadão que conheço 
- pessoa anônima -, 
que não é ativista, 
sindicalista, religioso 
e democrata, disse 
que “ninguém escapa 
àquilo que não é a sua 
essência”.
       Ele afirmou não 
ter destino ditado pe-
los versos de Affonso 
Romano de Sant’An-
na: “Este é o país que 
pude, que me deram 
e ao que me dei, e é 
possível que por ele, 
imerecido, - ainda 
morrerei”.

Será preciso ler 
“Em berço esplêndido”?
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Sem aval da Saúde
Se depender da avaliação e posicionamento do secretário 
estadual da Saúde, Geraldo Medeiros, o futebol do Campeonato 
Paraibano não retorna neste mês de junho.   Página 16 Fo
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Após autorização do TSE, as legendas terão liberdade de definir regras e escolher os procedimentos para os eventos

A autorização por parte 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ontem, da realização de 
modo virtual das convenções 
partidárias para a escolha dos 
candidatos nas eleições muni-
cipais deste ano, vai exigir cria-
tividade por parte das legendas 
políticas. Essa é a avaliação de 
dirigentes partidários no Estado, 
que também reconhecem a ne-
cessidade da mudança em fun-
ção da pandemia de coronavírus 
(covid-19).

É o caso do vereador de João 
Pessoa Bruno Farias, que preside 
o Cidadania no município. “Essa 
decisão se trata de uma adequa-
ção à realidade que estamos vi-
vendo. A Justiça Eleitoral, assim 
como todas as demais institui-
ções, têm que buscar na criati-
vidade – com suporte na tecno-
logia – mecanismos necessários 
para que as convenções partidá-
rias possam ser realizadas. En-
tão eu vejo como uma saída cria-
tiva a realização das convenções 
de maneira virtual”, opinou.

A decisão do TSE estabelece 
que os partidos terão liberdade 
de definir as regras e escolher os 
procedimentos para a realização 
das convenções virtuais, desde 
que garantam ampla publicidade 
a todos os filiados e atendam a 
todas as exigências da legislação 
eleitoral em vigor.

O presidente do MDB de 
João Pessoa, Aberto Gomes, 
avaliou que a decisão é a mais 
prática neste momento. “Acho 
muito importante encontrar-

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Convenções virtuais vão exigir 
mais criatividade dos partidos

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende
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Exoneração do cargo
O agora ex-auxiliar da Prefeitura de Cam-
pina Grande Lucas Ribeiro (Progressistas) 
pediu exoneração do cargo de secretário de 
Ciência e Tecnologia na última quarta-feira 
(3). Sem dar detalhes do seu futuro políti-
co, ele divulgou uma carta agradecendo ao 
prefeito Romero Rodrigues (PSD). Lucas 
Ribeiro deixou a administração no prazo
-limite definido pela Justiça Eleitoral para 
quem queira disputar um cargo no Poder 
Executivo nas eleições municipais deste 
ano e tem que pedir exoneração de um car-
go de secretário de governo, por exemplo.

Irmão e filho
Dois secretários da Prefeitura de Cabedelo 
se desincompatibilizaram de suas funções 
para cumprir o prazo estabelecido pela 
Justiça Eleitoral para quem vai concorrer 
às eleições deste ano. George Morais, da 
Mobilidade Urbana, e Mercinho Lucena, 
da Articulação Política, são cotados para 
vice-prefeito do atual prefeito Vitor Hugo 
(DEM), na disputa pela reeleição. George 
Morais é irmão do deputado federal Efraim 
Filho (DEM). Mercinho Lucena é filho de 
Cícero Lucena (Progressistas), ex-prefeito 
de João Pessoa.

Contas reprovadas
Descaso com o patrimônio público, insu-
ficiência financeira e ações que aumenta-
ram as despesas do município no final de 
mandato foram as principais irregulari-
dades apontadas pelo Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (TCE-PB), na repro-
vação das contas da Prefeitura de Areial, 
no exercício de 2016. Rejeitados também 
os processos de contas dos municípios de 
Emas e Caldas Brandão, relativos a 2018. 
Do mesmo exercício. A sessão ordinária, 
por videoconferência, foi realizada na 
quarta-feira (3).

Pré-candidatura certa
O ex-deputado estadual Raoni Mendes, pré-
candidato pelo DEM à Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP), nas eleições deste ano, rea-
firma que sua pré-candidatura é pra valer. 
“Mais certo do que o ar que eu respiro é a 
certeza de que vou disputar essas eleições. 
Eu vou ofertar a João Pessoa o melhor pro-
jeto para os próximos quatro anos construí-
do por áreas profissionais, técnicas, não em 
gabinete, mas ouvindo as pessoas que estão 
sofrendo com a ineficiência da máquina ad-
ministrativa”, garante.

Audiência criminal
A Justiça Federal na Paraíba (JFPB), em 
Patos, realizou sua primeira audiência 
criminal totalmente virtual durante o 
período de isolamento social ocasionado 
pelo novo coronavírus. A iniciativa, ocor-
rida no último dia 1º, ressalta a continui-
dade dos trabalhos da JFPB mesmo em 
época de crise sanitária. O fato analisado 
na 14ª Vara Federal, localizada em Patos, 
está relacionado a um assalto registrado 
no dia 16 de dezembro de 2019 na Agên-
cia dos Correios e Telégrafos de Cacimba 
de Areia.

Álcool glicerinado
Professores e estudantes do Departamen-
to de Química do Instituto Federal da Pa-
raíba (IFPB) do Campus de Sousa estão 
produzindo álcool glicerinado a 80% para 
ser distribuído junto com os kits de limpe-
za que serão doados pela instituição. Ape-
nas no primeiro dia, foram produzidos 37 
litros de álcool, que foram armazenados 
em 74 embalagens com 500ml. A ideia foi 
desenvolvida pelo professor e coordena-
dor do Curso de Química do Campus Sou-
sa, Higo de Lima Bezerra Cavalcanti.

mos soluções viáveis e seguras 
para definição de desafios. Inte-
ligente o TSE quando, com obje-
tividade, define com sabedoria e 
segurança em decorrência desta 
pandemia, dar continuidade e li-
berdade para que o cidadão bra-
sileiro cumpra seu dever consti-
tucional de participação da festa 
democrática”. O partido ainda vai 
avaliar como fazer uso das ferra-
mentas, mas o dirigente sustenta 
que será “plataforma compatível 
para atender aos filiados”.

O partido Progressistas na 
capital paraibana também in-
formou que vai avaliar as ferra-
mentas a serem adotadas para 
viabilizar as convenções. Vaule-
ne Rodrigues, presidente da si-
gla, explicou que a legenda con-
siderou a medida acertada. “É 
a melhor decisão. Importante 
que o processo político se atua-
lize e acompanhe as mudanças 
da sociedade”, disse, acrescen-

tando a necessidade de respei-
tar as medidas sanitárias no 
combate à covid-19. Vaulene 
lembrou que o Progressistas já 
havia inovado ao permitir que 
as filiações fossem realizadas 
de forma online desde o início 
da pandemia no país.

“Nós acreditamos que, com 
a extensão do prazo para o dia da 
eleição, poderemos vir a fazer as 
convenções de forma presencial. 
Acredito que, como os demais 
prazos também poderão ser al-
terados, até lá tudo estará um 
pouco mais normalizado”, ainda 
demonstra otimismo o presiden-
te do PSDB pessoense, deputado 
federal Ruy Carneiro. “Mas se 
não estiver, já estamos com a es-
trutura organizada para fazer a 
convenção virtual e nos adequar 
à nova realidade”.

De acordo com a legislação 
eleitoral, as convenções que de-
finem a escolha dos candidatos 

devem ser realizadas por todos 
os partidos entre 20 de julho e 5 
de agosto. Para o vereador Bru-
no Farias, o único prejuízo ob-
servado está na festa cívica que 
é própria de convenções parti-
dárias “com congraçamento de 
militantes, com a vibração das 
pessoas” o que, “provavelmen-
te, não será possível este ano 
em razão das medidas de isola-
mento e distanciamento social”. 
Mesmo assim, o parlamentar 
enfoca que a prioridade  neste 
momento deve ser evitar os ris-
cos à saúde pública.

Por sua vez, o Tribunal Su-
perior Eleitoral informou que 
formará um grupo de trabalho 
para estabelecer regras de envio 
virtual dos resultados das con-
venções para a Justiça Eleitoral. 
Uma norma sobre o tema deve 
ser votada ainda neste mês, se-
gundo o presidente da Corte, mi-
nistro Luís Roberto Barroso.

Foto: Secom-CMJPFoto: Agência Câmara

Ruy Carneiro, do PSDB, ainda acredita nas convenções presenciais; já Bruno Farias diz que o Cidadania está pronto para o desafio

A partir deste mês, os 
servidores estaduais pode-
rão contar com a suspensão 
de pagamentos de parcelas 
de empréstimos consigna-
dos. A Lei 11.699/20, que 
prevê o benefício, foi sancio-
nada pelo governador João 
Azevêdo (Cidadania) e pu-
blicada na edição de ontem 
do Diário Oficial do Estado 
(DOE).

Em suma, a legislação 
garante que os pagamentos 
possam ser adiados por um 
período de 120 dias. O se-
cretário estadual de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 
Gilmar Martins, explicou que 
as parcelas que ficarem em 
aberto durante este período 
“deverão ser acrescidas ao 
final do contrato, sem a inci-
dência de juros ou multas”, 
nos termos da lei.

A lei é de autoria dos 
deputados estaduais Wall-
ber Virgolino (Patriotas) e 
Wilson Filho (PTB) e, segun-
do os autores, “busca trazer 
um mínimo de segurança 
financeira aos aposentados, 
pensionistas, reformados e 
inativos paraibanos” neste 
período de enfrentamento ao 
coronavírus (covid-19). Pela 

norma, ficam suspensas as 
cobranças, por instituições 
bancárias, de todos os em-
préstimos consignados con-
traídos por essas categorias 
no período especificado.

A legislação, contudo, 
não detalha como ocorre-
rá a comunicação entre as 
instituições bancárias e os 
clientes sobre a decisão de 
suspender empréstimos, 
mas Gilmar Martins avaliou 
que, em tese, não será preci-
so ir ao banco resolver o as-
sunto. “A lei é silente sobre 
este aspecto, mas, a priori, 
entendo que Secretaria de 
Estado da Administração 
deverá dar cumprimento 
ex-ofício. Salvo, alguma de-
cisão legal em contrário”, 
ponderou o gestor.

Para os autores da nor-
ma, ela vai beneficiar, espe-
cialmente, os idosos, público 
que mais vem sofrendo com 
a pandemia da covid-19, 
além de não gerar despesas 
ao Poder Executivo. “Ela vai 
permitir a injeção de dinhei-
ro no mercado através dos 
rendimentos da população 
de terceira idade, que poderá 
utilizar esses recursos para o 
incremento das necessidades 
básicas primordiais que au-
mentaram exponencialmen-
te nos dias atuais”, concluem.

Os titulares das Secre-
tarias da Habitação, Socorro 
Gadelha, da Educação, Edilma 
Freire, do Desenvolvimen-
to Social, Diego Tavares, e do 
Planejamento, Daniella Ban-
deira, solicitaram ontem a de-
sincompatibilização dos seus 
cargos na Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP). Dessa forma, 
eles cumpriram uma exigência 
legal para que estejam aptos 
a disputar as eleições munici-
pais deste ano.

Segundo o secretário de 
Gestão Governamental e Ar-
ticulação Política, Hildevânio 
Macêdo, o prefeito Luciano 
Cartaxo (PV). acatou os pe-
didos, compreendendo como 
legítimas as postulações dos 
gestores e a “imperiosa neces-
sidade de obediência aos pra-
zos ainda vigentes”.

De acordo com o secre-
tário, o prefeito alegou que o 
tema eleição entrará na pau-
ta oportunamente, mas que o 
atual momento aponta uma 
só prioridade para a gestão: 
o enfrentamento à pandemia 
da covid-19, ficando para um 
momento posterior qualquer 
discussão e decisão que não 
esteja nessa esfera, da saúde e 
da retomada econômica.

“O prefeito Luciano Car-
taxo afirmou ser natural que 
gestores públicos compro-
metidos com a cidade, com as 
conquistas dos últimos anos, 

defendam este trabalho e se 
coloquem à disposição do seu 
avanço”, disse Hildevânio, que  
completou: “Para isso, exige-se 
o rigoroso cumprimento da lei, 
sendo o afastamento da função 
uma imposição formal, previs-
ta na legislação eleitoral”.

O gestor fez questão de 
agradecer aos colaboradores. 
“Eles têm dado uma enorme 
contribuição à nossa capital, 
ajudaram a fazer deste traba-
lho uma referência e, por isso, 
são todos nomes capacitados 
para representar um avanço 
nesta caminhada; quando for a 
hora adequada e possível, um 
deles assumirá esta missão, 
com os demais até podendo 
reassumir o importante papel 
que desempenham hoje”.

Hildevânio registrou ain-
da que, na opinião do prefeito, 
todos eles certamente estarão 
como voluntários, nestas pró-
ximas semanas, na linha de 
frente do combate à pandemia. 
“Nas secretarias, o plano de 
ação foi traçado e vem sendo 
cumprido à risca, não haverá 
descontinuidade, ao contrário, 
contamos com a dedicação re-
dobrada de cada equipe para 
nos levar adiante no maior 
desafio do momento: vencer 
a pandemia e começar a fazer 
valer os parâmetros da nova 
normalidade. É disso que es-
tamos cuidando, 24 horas por 
dia”, concluiu.

Governador sanciona lei 
que beneficia servidores

Quatro secretários deixam 
a PMJP de olho nas eleições

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com
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Funeral de George Floyd reúne 
centenas de pessoas nos EUA
Assassinato em Minneapolis colocou em destaque o problema do racismo e da brutalidade policial contra negros no país

Centenas de pessoas em 
Minneapolis se lembraram 
ontem de George Floyd, o ho-
mem negro cuja morte sob 
custódia policial desenca-
deou uma onda de protestos 
em todo o país e um debate 
sobre raça e justiça.

“Todo mundo quer jus-
tiça, nós queremos justiça 
para George, ele vai conse-
guir”, disse Philonise Floyd, 
um dos irmãos de Floyd, 
em um memorial em uma 
capela na North Central 
University, na cidade de 
Minnesota.

“É louco, todas essas 
pessoas vieram ver meu ir-
mão, é incrível que ele te-
nha tocado tantos corações”, 
disse Philonise, vestindo um 
terno escuro e um crachá 
com uma foto de George e as 
palavras “Não consigo respi-
rar” na lapela.

A morte de Floyd em 
maio se tornou o mais re-
cente caso de brutalidade 
policial contra os afro-ame-
ricanos, levando a questão 
da raça ao topo da agenda 
política cinco meses antes da 

eleição presidencial dos EUA, 
que deve acontecer em 3 de 
novembro.

Derek Chauvin, 44 anos, 
foi demitido e acusado de 

assassinato em segundo 
grau depois de ter sido fil-
mado ajoelhado no pesco-
ço de Floyd por quase nove 
minutos, enquanto a vítima 

ofegava e alertava que não 
conseguia respirar. A polícia 
diz suspeitar de que Floyd, 
46 anos, usou uma nota falsa 
para comprar cigarros.

Agência Estado

Desde a morte de Floyd,as ruas de Minnesota e outras cidades norteamericanas vêm sendo tomadas por protestos

Foto: Steven Ramaherison/Agência Estado

Combate à corrupção

Lei da Ficha Limpa
completa dez anos

Nessa quinta-feira 
(4) marca a passagem 
dos dez anos de assina-
tura da Lei Complemen-
tar nº 135, mais conhe-
cida como Lei da Ficha 
Limpa, que proíbe a elei-
ção a cargos públicos de 
candidatos condenados 
por decisão transitada 
em julgado ou por órgãos 
colegiados da Justiça.

A lei foi criada com 
grande apoio popular, a 
partir da iniciativa de ju-
ristas, e chegou a somar 
1,6 milhão de assinatu-
ras. A proposta come-
çou a ser articulada no 
fim da década de 1990 
pela Comissão Brasilei-
ra de Justiça e Paz, liga-

da à Igreja Católica, e foi 
apresentada ao Congres-
so Nacional em setembro 
de 2009.

“Foi uma das poucas 
propostas de iniciativa 
popular que consegui-
ram se concretizar em 
uma legislação. O pro-
cesso de coleta de assi-
naturas foi uma mobili-
zação da sociedade civil 
bastante importante, 
em resposta aos escân-
dalos de corrupção que 
iam acontecendo com 
a reiterada tentativa de 
pessoas condenadas em 
concorrer a cargos ele-
tivos”, lembra Guilherme 
France, coordenador de 
pesquisa da organiza-
ção não governamental 
(ONG) Transparência In-
ternacional.

Benefício por mais dois meses 

Maia aguarda proposta do governo 
para debater prorrogação de auxílio

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia, disse ontem esperar 
uma proposta oficial do 
governo sobre a prorro-
gação do auxílio emergen-
cial de R$ 600 por mais 60 
dias, para então dar início 
ao debate sobre o tema no 
Parlamento.

O projeto aprovado no 
Congresso e sancionado 
pelo presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, no 
início de abril, prevê o pa-
gamento da renda mínima 
por três meses para traba-
lhadores informais, inte-
grantes do Bolsa Família e 

pessoas de baixa renda.
“A gente sabe das difi-

culdades, entende a preo-
cupação do governo e gos-
taria de ter uma posição 
oficial do governo. Que 
ele encaminhe a matéria 
ao Parlamento para que a 
gente possa fazer o debate 
transparente”, disse Maia.

O governo já sinalizou 
a possibilidade de esten-
der mais duas parcelas do 
benefício, mas com valor 
reduzido. Durante coleti-
va, Maia disse que há um 
sentimento favorável por 
parte dos parlamentares 
para a prorrogação do au-
xílio, mas que precisa de 
uma proposta oficial do 
governo para iniciar os 

debates em torno dos re-
cursos para a prorrogação 
do auxílio. Segundo Maia, é 
preciso debater o impacto 
fiscal da prorrogação junto 
com a equipe econômica.

“Se dependesse dos 
parlamentares teria ao 
menos mais duas ou três 
parcelas no mesmo valor 
de R$ 600. Mas tem o im-
pacto, ninguém está ne-
gando o impacto, nem o 
governo a necessidade de 
prorrogação do benefício”, 
disse. “Sabemos que existe 
um custo e a construção da 
manutenção do valor por 
algum período precisa es-
tar baseada também em 
construir as condições de 
forma coletiva com a equi-

pe econômica e com o par-
lamento”, acrescentou.

Reforma tributária
Maia disse ainda que o 

debate sobre a reforma tribu-
tária deve ser retomado em 
julho e defendeu que também 
se discuta, em conjunto com 
a proposta, o refinanciamen-
to de dívidas de empresas, o 
chamado Refis, que não con-
seguiram pagar impostos du-
rante a pandemia.

Segundo Maia, o refi-
nanciamento não seria o 
melhor instrumento, uma 
vez que sinaliza a possibili-
dade de incentivo à inadim-
plência, mas disse que essa 
seria uma saída em razão 
do momento de pandemia.

Comsefaz pede derrubada de veto 
de R$ 8,6 bi para combate à covid-19

O Comitê Nacional de 
Secretários de Fazenda, 
Finanças, Receita ou Tri-
butação dos Estados e do 
Distrito Federal (Comsefaz) 
encaminhou um ofício ao 
Congresso Nacional pedin-
do urgência na apreciação e 
derrubada do veto do presi-
dente Jair Bolsonaro à des-
tinação de R$ 8,6 bilhões 
aos Estados e municípios 
para a compra de equipa-
mentos e materiais para 

o combate à pandemia da 
covid-19. Nesta quarta-fei-
ra, 3, Bolsonaro impediu a 
destinação ao sancionar lei 
que extingue o fundo de re-
servas monetárias formado 
pelas receitas do Imposto 
sobre Operações Financei-
ras (IOF).

No ofício, o presidente 
do Comsefaz, Rafael Fonteles, 
argumenta que no momento 
em que os Estados e municí-
pios enfrentam quedas subs-
tanciais de receita e aumento 
de despesas em decorrência 
da crise sanitária, os repasses 

garantidos na lei são de fun-
damental importância para 
preservar o fluxo financeiro 
dos entes e para ajudar a ga-
rantir a normalidade da pres-
tação dos serviços públicos à 
população.

O Comsefaz também 
alerta para as incertezas 
quanto ao período neces-
sário à recuperação da eco-
nomia. “Vale ressaltar que o 
adequado e eficaz enfrenta-
mento da pandemia confe-
rirá segurança para que os 
Estados e municípios pro-
porcionem condições para 

a reabertura de sua econo-
mia”, observa.

A destinação do dinheiro 
tinha sido aprovada em maio 
pelo Congresso Nacional du-
rante a análise de medida 
provisória editada por Bolso-
naro e que extinguiu o fundo.

Os itens vetados previam 
que neste ano os R$ 8,6 bi-
lhões, em vez de ficarem com 
o Tesouro Nacional, seriam 
repassados integralmente 
aos Estados, Distrito Federal 
e municípios para ações de 
prevenção à propagação do 
novo coronavírus.

Ao deixar a sede da 
Polícia Federal, em Brasília, 
na tarde de ontem, a depu-
tada federal Carla Zambelli 
(PSL-SP) disse que não res-
pondeu às perguntas dos 
investigadores e que está 
sendo a deputada ‘mais 
perseguida’. A parlamentar 
afirmou que preferiu ficar 
em silêncio, porque sua 
defesa não teve acesso aos 
autos da investigação. “Até 
o momento, eu não tenho 
nem a informação se estou 
aqui na condição de teste-
munha, na condição de in-
vestigada, em que condição 
eu estou”, disse.

Zambelli foi chamada 
a prestar esclarecimen-
tos no âmbito do inquéri-
to das fake news, aberto 
em março do ano passado 
para apurar notícias falsas, 
ameaças e ofensas dirigidas 
a autoridades, incluindo 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e seus 
familiares. A deputada clas-
sificou o inquérito como 
inconstitucional e defendeu 
ele seja suspenso. Ela disse 
ainda que as perguntas dos 
investigadores ‘foram feitas 
sem contextualização de 
data’.

Ao contrário de outros 
suspeitos intimados pela 
Justiça, como o blogueiro 
Allan dos Santos e a ativis-
ta de extrema-direita Sara 
Winter, que não compare-
ceram aos depoimentos, 
a deputada se apresentou 
aos policiais. “Estou fazen-
do questão de vir aqui hoje 
para mostrar que eu não 
tenho nada a esconder”, de-
clarou.

A Polícia Federal mon-
tou um esquema para ouvir 
os 29 alvos da investigação 
durante esta semana, mas 
não teve sucesso. A maioria 
deles se recusou a falar ale-
gando que seus advogados 
não tiveram acesso ao teor 
completo das acusações. 
Em despachos proferidos 
na sexta, 29, e na segunda, 
1º, o ministro Alexandre 
de Moraes, que conduz o 
inquérito, determinou que 
as defesas dos investigados 
agenciassem horários junto 
a seu gabinete para retirar 
cópias do processo, que não 
foi disponibilizado on-line 
em razão do sigilo da inves-
tigação.

Na semana passada, 
o inquérito fechou o cerco 
contra apoiadores do presi-
dente Jair Bolsonaro. Depu-
tados, blogueiros, ativistas 
e outros bolsonaristas tive-
ram documentos, celulares 
e computadores apreen-
didos pela PF. O Planalto, 
através do Ministro da 
Justiça, André Mendonça, 
enviou ao STF habeas cor-
pus em favor dos aliados. O 
pedido deve ser analisado 
pelo plenário da Corte na 
próxima sexta-feira (12).

Antes disso, na quarta, 
10, o Supremo deve ana-
lisar outra manifestação, 
esta do Procurador-Geral 
da República, Augusto Aras, 
pela suspensão temporária 
das investigações. Desde 
o início, o inquérito sofreu 
forte oposição do Ministé-
rio Público Federal (MPF), 
então chefiado por Raquel 
Dodge, por ter ter sido ini-
ciado de ofício (sem provo-
cação de outro órgão) pelo 
presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli. 

Carla Zambelli fica 
em silêncio ao depor
Rayssa Motta
Agência Estado

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Camila Turtelli
Agência Estado

Gilberto Costa
Agência Brasil
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Para técnico do Palmeiras, o fato de um Estado liberar e outro não cria uma situação de desigualdade no futebol

Luxemburgo critica falta de 
unificação na volta dos treinos

Longe da área técnica e 
do gramado, o técnico do Pal-
meiras, Vanderlei Luxembur-
go, mantém contato com os 
jogadores só por videoconfe-
rência. E foi graças a essa tec-
nologia que o treinador con-
cedeu entrevista ao Estadão 
para comentar sobre o perío-
do de quarentena em São Pau-
lo e a expectativa de retorno 
dos jogos no Brasil.

Para o treinador, o futebol 
só deveria voltar a ser prati-
cado com autorização dos ór-
gãos de saúde. Além disso, Lu-
xemburgo acredita que a volta 
à pratica tinha de ser unifica-
da em todo o país  para evitar 
vantagens para os clubes que 
já retomaram os treinamentos 
no campo. Ele entra na po-
lêmica que toma conta dos 
Estados Unidos e se espalha 
pelo mundo sobre racismo e 
diz que no futebol, sua área, 
há muitas provocações e que 
elas deveriam ser deixadas 
de lado.

Como tem sido traba-
lhar a distância? Já se acos-
tumou?

Temos de nos adaptar 
às coisas, é uma realidade. O 
treinamento virtual tem sido 
bom. Demos um programa 
para eles treinarem durante 
essa paralisação, para todos 
se manterem em atividade. 
Os jogadores treinam forte, 
três vezes por semana. Só 
que está se tornando cansa-
tivo. Estão cansados de ficar 
em casa treinando em uma 
sala, na varanda. Agora, tem 
de começar a mudar.

Teme que os seus joga-
dores tenham perdas téc-
nicas?

Eles estão treinando 
forte. Liberamos para con-
tratarem personal trainer, 
mas orientados pelo nosso 
pessoal da preparação física. 
O futebol não pode estar fora 
da pandemia. A pandemia 
faz parte de uma totalidade. 
Então, não pode um Estado 
liberar o futebol e o outro, 
não. Temos competições que 
exigem diversas situações di-
ferentes e a condição física é 
primordial. Tem de tratar a 
pandemia de uma maneira 
geral para todos, mas aqui no 
Brasil cada Estado toma sua 
decisão de acordo com seus 
interesses. Tem clubes trei-
nando já há bastante tempo 
e nós estamos respeitando os 
órgãos de saúde. Acho que foi 
equivocada a liberação para 
alguns clubes do país treina-
rem e outros não. Acho que 
isso não é legal.

Você acha que o fute-
bol pode voltar mais por 
pressão política do que por 
questões de saúde?

Não quero entrar na 
parte política. O futebol tem 
de voltar dentro daquilo que 
for feito para a sociedade. 
Liberou para a sociedade, li-
bera o futebol. Não pode ser 
diferente. Não deixamos de 
ser cidadãos por sermos pro-
fissionais de futebol. Não po-
demos ser tratados de outra 
forma. O erro é este.

O Palmeiras sempre se 

posicionou contrário ao re-
torno. Como se formou esse 
consenso?

Coerência. O Palmeiras 
sempre foi contestado, mas 
apresentou um equilíbrio com 
todos os seus setores para 
entender o momento. O pre-
sidente (Mauricio Galiotte) 
sempre falou que o Palmeiras 
vai voltar quando os órgãos 
de saúde autorizarem. Nós es-
tamos preparados, mas só va-
mos voltar quando liberarem.

Sente que quem já co-
meçou a treinar estará em 
vantagem?

Você treinar em uma va-
randa de dez metros e em um 
campo é muito diferente. Acho 
que vai fazer uma diferença, 
sim.

Os jogos no Brasil vão 
ser com portões fechados. 
Acha que isso tira a força 
dos mandantes?

A torcida é importante. 
Digo sempre que é o centroa-
vante da equipe. Quando vou 
jogar contra um adversário 
que é muito forte com seus 
torcedores, eu aviso meus jo-

gadores: “Vamos ter de ganhar 
da torcida e deles”. Vamos ter 
de fazer um trabalho para co-
locarmos o torcedor do Pal-
meiras em campo com a gen-
te de alguma maneira. Estou 
pensando nisso, mas ainda 
não posso falar.

Os jogadores do Pal-
meiras aceitaram a redução 
salarial. Negociar esse tipo 
de tema é muito diferente 
hoje em dia?

O perfil desse grupo é 
muito bom. Tenho 68 anos e 
54 de futebol. Quando você 
fala que vai ajudar os funcio-
nários, acabou. Os caras vão 
lá e colaboram. Todos os me-
ses compram cesta básica. Os 
jogadores estão muito com-
prometidos com o Palmeiras. 
Eles querem conquistar algu-
ma coisa.

Vários atletas se mani-
festaram contra o racismo 
dias atrás. Você acha impor-
tante atletas e entidades se 
posicionarem?

Essa questão aflorou mui-
to nos Estados Unidos. É uma 
discussão bem doida para se 

chegar ao consenso. O que 
houve lá (o norte-americano 
George Floyd foi morto pelo 
policial Derek Chauvin duran-
te uma abordagem) foi brutal, 
foi uma covardia. Eu discuto 
muito no futebol, que é a mi-
nha área. Acho que os atos de 
racismo no futebol são provo-
cados e eu achava que deve-
riam ser deixados de lado. Dão 
muito prestígio, muito moral 
à maneira como se trata o ra-
cismo no futebol. Aquilo, sim, 
que o cara fez (nos Estados 
Unidos) é racismo puro. Mas 
no futebol o cara brincar com 
o outro, gozar o outro para 
desestabilizar o camarada, e 
dizer que aquilo ali é ato de 
racismo, não sei. Mas é uma 
discussão longa.

Há 20 anos você dirigia 
a Seleção Brasileira. Gos-
taria de voltar e ter outra 
chance?

Minha preocupação é 
hoje com o Palmeiras, fazer o 
Palmeiras vitorioso e ganhar. 
Sou um profissional prepa-
rado para o que acontecer no 
futebol. O meu foco agora é o 
Palmeiras.

Ciro Campos
Agência Estado

Pandemia. Novo coronavírus. Racismo. Tem 
sido difícil acompanhar o noticiário ultimamente 
sem se preocupar com os temas. Não bastasse um 
vírus ainda sem cura que ameaça vidas pelo mundo 
inteiro como uma catástrofe sobre a qual não temos 
controle, pois não há remédio com eficácia compro-
vada ou vacina, emerge nos Estados Unidos a neces-
sária luta antirracista, que promete ganhar força. 

No Brasil, além de todos os problemas que afe-
tam outras nações e respingam aqui de forma ine-
vitável, o país ainda precisa enfrentar os surtos de 
fascismo que surgem a partir de grupos ultracon-
servadores, insuflados por simpatizantes de um go-
verno que flerta com o autoritarismo e acena para 
manifestações antidemocráticas. 

Ante a ameaça à liberdade democrática con-
quistada após a ditadura militar, eis que a resposta 
não veio das instituições, do Poder Judiciário, da 
Suprema Corte ou do Congresso Nacional. Estas, 
que deveriam zelar pela tão jovem Constituição Fe-
deral de 1988, se limitam a emitir notas de repúdio. 
A ofensiva contra a semente do fascismo no Bra-
sil veio da expressão cultural que mais mexe com 
a nossa identidade enquanto nação: o futebol. Não 
aquele gerido pelos cartolas, que protegidos em 
suas casas, discutem a volta do esporte mesmo sob 
crescente curva de contágio da covid-19 em todas 
as regiões. A resposta veio de quem verdadeira-
mente faz o futebol no Brasil: as torcidas. 

Desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, 
tem crescido pelo país o número de alas antifas-
cistas das torcidas organizadas. O princípio é simi-
lar: postura crítica dentro dos estádios, defesa por 
direitos humanos, princípios fundamentais e pela 
democracia. No último domingo de maio houve re-
gistro de conflitos das torcidas organizadas con-
tra grupos que protestavam em defesa do governo 
federal e pediam ações antidemocráticas, como o 
fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal 
Federal. 

Em São Paulo, cidade onde o confronto aconte-
ceu de forma mais intensa, em plena Avenida Paulis-
ta, a ofensiva contra os fascistas reuniu as alas an-
tifas das torcidas de São Paulo, Santos e Palmeiras, 
e foi liderada pela torcida do Corinthians. É preciso 
ressaltar que no caso dos corinthianos, não foi um 
braço da torcida, e sim a Gaviões da Fiel, que en-
quanto instituição e de forma majoritária, assumiu 
a postura em defesa da democracia no Brasil e foi 
às ruas, mesmo sob os riscos da covid-19, enfrentar 
aqueles que de forma criminosa tentam derrubar o 
estado democrático de direito. 

Não foi a primeira vez que a Gaviões se posicio-
nou contra o governo do presidente Jair Bolsonaro 
e em defesa da democracia. Aliás, pesa na Gaviões a 
influência do movimento Democracia Corinthiana, 
e também do ídolo Sócrates, meia do clube que teve 
papel importante como voz ativa durante o proces-
so de saída dos anos de chumbo para o período da 
redemocratização no país. Doutor Sócrates foi um 
ícone dentro de campo, vestindo as camisas do Co-
rinthians e da Seleção Brasileira, e também fora 
dos gramados, na luta pelas Diretas Já.

No momento em que surgem representantes 
eleitos democraticamente saindo em defesa de uma 
ruptura social com a derrocada da democracia, 
como fez Eduardo Bolsonaro, filho do presidente 
da República, é de extrema importância que a so-
ciedade se oponha em seus mais diversos segmen-
tos. Além dos movimentos sociais, as torcidas de-
ram um recado claro no último domingo: não estão 
para brincadeira e não aceitarão tão facilmente que 
os avanços sociais conquistados sob o sangue dos 
mortos e torturados pelo regime militar retroce-
dam. A Gaviões da Fiel foi gigante. Provou que o fu-
tebol, além de esporte, é paixão, religião, cultura e 
frente em defesa da cidadania.

Torcidas contra
o fascismo

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

A EnTrEvisTA

 Você treinar em 
uma varanda de dez 

metros e em um campo é 
muito diferente. Acho 

que vai fazer uma 
diferença, sim. O futebol 
não pode estar fora da 

pandemia. 

Luxemburgo com o zagueiro Felipe Melo em descontraída conversa, bem antes da parada do Paulistão de 2020

Fotos: Cesar Greco/Palmeiras

Luxemburgo diz que o clube sempre se posicionou contra a volta do futebol
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Federação quer a volta no próximo dia 15 e, hoje, se reúne com os médicos dos clubes para definir o protocolo

Para autoridades de saúde, é 
prematuro retomar o futebol

Após mais uma reu-
nião com os presidentes 
da maioria dos clubes da 
primeira divisão do Cam-
peonato Paraibano, na úl-
tima quarta-feira, a FPF 
fará hoje outro encontro, 
desta vez com os médicos 
dos clubes, para tentar 
discutir um protocolo a 
ser adotado numa possí-
vel volta dos treinos, já 
a partir do dia 15 deste 
mês, como gostaria que 
fosse alguns dirigentes 
e a federação. Após isso, 
a própria FPF vai levar o 
que ficou acertado para 
as autoridades de saúde, 
para ver se será possível o 
retorno ainda este mês. Se 
depender do desejo da Se-
cretaria de Saúde do Esta-
do, o futebol não retorna 
este mês.

“Nós achamos que é 
prematuro a volta das ati-
vidades esportivas. Neste 
momento, ainda temos pi-
cos de incidência de no-
vos casos no Estado e nós 
precisamos, ao final de 14 
dias, analisar todas essas 
possibilidades”, disse o se-
cretário estadual de Saú-

de, Geraldo Medeiros.
Para o secretário de 

Saúde do município de 
João Pessoa, Adalberto 
Fulgêncio, é preciso anali-
sar muito bem este proto-
colo que a FPF vai enviar.

“Nós estamos abertos 
a receber a proposta e ana-
lisar. Sabemos das vontade 
dos dirigentes, jogadores e 
torcedores, mas antes de 
tudo, tem que passar pelas 
autoridades de saúde, do 
controle epidemiológico. 
Graças a Deus, João Pessoa 
e a Paraíba estão de para-
béns, que com um contro-
le rígido que nós estamos 
fazendo, não temos, como 
em outros estados, falta de 
leitos e pessoas morren-
do por falta de assistência 
médica. No momento, nós 

estamos intensificando as 
barreiras e mantendo o 
isolamento, para que todo 
o nosso esforço para sal-
var vidas não venha a ser 
em vão. Então, temos que 
ter muita calma neste mo-
mento com este retorno 
gradativo das diversas áre-
as de trabalho”, afirmou.

Clubes divididos
Apesar da vontade da 

maioria dos dirigentes em 
seguir o que deve aconte-
cer, e já até está acontecen-
do, em alguns estados, a 
volta dos treinos este mês 
não é uma unanimidade 
entre os clubes. Isto deve-
rá ficar evidente nas pró-
ximas reuniões, inclusive 
na desta sexta-feira, envol-
vendo os médicos. 

O médico do Campi-
nense, Fábio Gondin, por 
exemplo, é totalmente 
contra a volta dos treinos 
este mês. Ele entende que 
ainda estamos atravessan-
do o pico do coronavírus 
na Paraíba. “Se depender 
de minha opinião, sou con-
tra essa volta no momen-
to. É correr muito risco, e 
os clubes paraibanos não 
têm condições de cumprir 
protocolos rígidos e neces-

sários neste momento com 
os atletas”, disse o profis-
sional. 

Segundo o próprio 
presidente da Raposa, 
Paulo Gervany, é o diretor 
médico do clube que dá a 
palavra final nesta questão 
de saúde. “Eu particular-
mente gostaria muito que 
o Campeonato Paraibano 
retornasse o mais rápido 
possível, mas temos que 
obedecer os protocolos 
médicos, para não colocar-
mos a saúde e até a vida de 
pessoas em risco”, disse o 
dirigente cartola.

Se depender do Na-
cional de Patos, os treinos 
não vão começar neste 
mês. O presidente Cleodon 
Bezerra tem muito medo 
do que pode acontecer 
e do clube vir a assumir 
responsabilidades com 
pessoas infectadas. “Se for 
para cumprir o protocolo 
que a CBF divulgou, posso 
adiantar que o clube não 
tem condições financei-
ras para cumprir. E a mi-
nha pergunta é a seguinte: 
quem vai assumir essas 
despesas? quem vai assu-
mir a responsabilidade se 
algum atleta adoecer e até 
morrer? O clube não pode 

arcar com isso”, acrescen-
tou Cleodon.

O Nacional é um dos 
clubes que não esteve 
presente na reunião dos 
dirigentes com a FPF, na 
quarta-feira. Os clubes do 
Sertão foram representa-
dos pelo diretor de futebol 
do Atlético, Alisson Lira. O 
presidente do Sousa, Al-
deone Abrantes, disse que 
nem compareceu e nem vai 
mandar médico para a reu-
nião desta sexta-feira, por-
que o clube só participará 
do restante do campeona-
to, se receber o dinheiro 
do programa de incentivo 
ao esporte.

O presidente do CSP de 
João Pessoa, Josivaldo Al-
ves, foi outro que também 
não participou do encon-
tro para discutir a possível 
volta do futebol no Estado.

“Eu não fui porque tive 
um problema de saúde, um 
torcicolo que incomodou 
bastante. Mas não acredi-
to nesta volta no dia 15, 
como estão falando. Tive-
mos uma reunião parecida 
com esta, há algum tempo, 
e ficou a expectativa dos 
treinos recomeçarem em 
15 de maio, isso não acon-
teceu”, disse. 

Entre os otimistas que 
os treinos vão recomeçar 
agora em junho está o pre-
sidente do Treze, Walter 
Junior. “Tivemos uma reu-
nião bastante produtiva na 
FPF. Nossa expectativa é 
que possamos retornar os 
treinos, a partir do dia 15 
de junho, logicamente, que 
com todas as precauções 
necessárias. Só desta for-
ma, acreditamos que em 
breve devemos ter o retor-
no do futebol em nosso Es-
tado, o retorno do Galo aos 
gramados”, afirmou.

O presidente do Bota-
fogo, Sérgio Meira, é outro 
otimista. Ele torce para 
que tudo dê certo e o fu-
tebol retorne o mais breve 
possível.

“A expectativa é que 
possamos retornar os trei-
nos, a partir deste mês de 
junho, com todas as pre-
cauções necessárias. É 
aguardar o comportamen-
to da curva da infecção, e 
tomarmos a decisão. Acre-
dito que, até o final de ju-
nho, isso será resolvido, aí 
depois definiremos o rei-
nício do Campeonato Pa-
raibano, que acredito que 
será em meados de julho”, 
disse o presidente do Belo.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br  Nós achamos que é 

prematuro a volta das 
atividades esportivas. 
Neste momento, ainda 

temos picos de 
incidência de novos 

casos no Estado e vamos 
ver até o dia 14. 

Foto: Roberto GuedesFoto: Roberto Guedes

O secretário de saúde do Estado, Geral-
do Medeiros (E), e o de João Pessoa, 
Adalberto Fulgêncio (D), ainda estão 

cautelosos em relação à volta do futebol

Diego paga multa para não ser preso

Flu já lucra com a contratação de Fred

Cássio já pensa
em se aposentar

Ruy Scarpino é anunciado como o novo técnico do Campinense

O atacante brasileiro naturalizado 
espanhol Diego Costa foi condenado, 
ontem, a seis meses de prisão por se 
ter declarado culpado de um crime 
fiscal que lesaria o Fisco espanhol 
em 1,1 milhão de euros (R$ 6,32 
milhões). O jogador do Atlético de 
Madrid foi ouvido e recebeu a sen-
tença em uma audiência no Tribunal 
de Madri. Segundo o Fisco espanhol, 
o atacante de 31 anos cometeu uma 

eventual fraude contra o Ministério 
da Finanças da Espanha relativo 
ao pagamento do imposto sobre 
o rendimento de pessoas físicas, 
avaliada em mais de um milhão de 
euros (mais de R$ 5,75 milhões). Na 
sentença anunciada, ontem, Diego 
Costa se declarou culpado. Assim, os 
seis meses de prisão foram substitu-
ídos por uma multa de 36 mil euros 
(aproximadamente R$ 207 mil). 

O Fluminense apresentou um ba-
lanço dos efeitos financeiros para o 
clube provocados pela contratação 
de Fred, anunciada pelo clube no 
último domingo. De acordo com o 
comunicado divulgado, a confir-
mação do retorno do ídolo histórico 
rendeu receita de R$ 800 mil.
O anúncio de Fred se deu em uma 
ação conjunta com a exibição pela 
Rede Globo da partida em que o 

time conquistou o título do Campe-
onato Brasileiro de 2012. O clube 
vendeu ingressos solidários para o 
jogo, com a intenção de pagar sa-
lários de funcionários. Além disso, 
o clube contabilizou a adesão de 
1.210 sócios em menos de 24 ho-
ras. Nas contas da diretoria, esses 
novos colaboradores vão repre-
sentar R$ 400 mil anuais para os 
cofres do Fluminense.

No Corinthians desde 2012, o go-
leiro Cássio revelou que pensa em 
se aposentar no clube. Além disso, 
tem como meta superar Ronaldo 
como o goleiro que mais vezes 
vestiu a camisa do clube. São 463 
jogos até agora, contra 602 do an-
tigo ídolo alvinegro, que defendeu 
o time entre 1988 e 1998.
“Eu penso, sim, em me aposentar 
no Corinthians. São nove tempora-
das pelo clube. Em 2016, eu che-
guei a perder minha posição, mas 
aprendi com meus erros ali e espe-
ro que nunca mais aconteça. Estou 
chegando a 500 jogos e tenho a 
meta de passar o Ronaldo em nú-
mero de jogos. O Fábio, o Marcos, 
o Rogério Ceni, que ficaram muito 
tempo em seus clubes são inspira-
ção para mim, com certeza. Mas 
quero pensar ano a ano e buscar 
mais conquistas”, declarou Cássio 
para a ESPN Brasil.

O capixaba Ruy Scarpino, 58 anos, é o novo técnico do Campinense, em substituição a Oliveira Canindé, demitido na semana passada. 
Ele já comandou a Raposa na temporada 2018. O clube fez o anúncio pelas redes sociais. Na primeira passagem, Scarpino dirigiu o 
Campinense em 19 partidas, sendo 12 vitórias, um empate e 6 derrotas. Um aproveitando de 63,1%. O experiente treinador estava no Rio 
Branco-ES, e tem vasto currículo em clubes do Nordeste e do interior paulista. O Campinense também comunicou a chegada do Gerente 
de Futebol, Marcos Paiva. O paulista, de 53 anos, tem passagem pelo Gama-DF. Ambos, já iniciaram o planejamento para a sequência 
da temporada com reuniões remotas e com participação da diretoria rubro-negra. O Campinense lidera o Grupo B do Paraibano de 2020.

Curtas
Foto: Samy Oliveira/Campinense



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Telefonia móvel para o 
Conselho Tutelar - Areia/Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00050/2020.
VIGÊNCIA: até 29/05/2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00216/2020 - 29.05.20 - OI 

MÓVEL S.A - R$ 717,60.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00069/2020 decorrente do DISPENSA 
DE VALOR 00002/2020. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e ANDRE DE LIMA LOPES 
01036222411, CNPJ nº 27.980.840/0001-14. OBJETO: Alteração de Prazo contratual. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Art. 57. II, § 2º e suas alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de 
Albuquerque e ANDRE DE LIMA LOPES. DATA DA ASSINATURA: 03/06/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO N° 00296/2019, referente a TOMADA 
DE PREÇOS 00008/2019.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA eCOPEME Engenharia 
e Construções Eirelli, CNPJ. n° 24.414.236/0001-32OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZOE 
ALTERAÇÃO DE VALOR. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º e 2º DA LEI 8.665/93; 
art. artigo 65, II, b, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações–Construção: Praça do 
Estádio – Areia/PB.SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de Albuquerque e COPEME Engenharia 
e Construções Eirelli. DATA DA ASSINATURA: 29/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Telefonia móvel para Secre-
taria de Saúde.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00049/2020.
VIGÊNCIA: até 29/05/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00215/2020 - 29.05.20 - OI 

MÓVEL S.A - R$ 2.152,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO N° 00208/2019, referente a TOMADA 
DE PREÇOS 00002/2019.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA EMELO CONSTRUÇOES 
EIRELLI, CNPJ. n° 26.542655/0001-85; OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZO. FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93 –– Reforma da Praça João Cardoso–Repasse 
nº 1040.094/2017.SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de Albuquerque / e Melo Construções 
Eirelli. DATA DA ASSINATURA: 03/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de material de limpeza e saneantes destinados para limpeza do bloco cirúrgico 
conforme exigência da AGEVISA bem como materiais de limpeza comuns destinados a atender 
às demandas do Hospital Dr. Hercílio Rodrigues, UBS’s, CAPS e Secretaria de Saúde - Areia/PB. 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AERLISON CABRAL DE 
LIMA – ME - R$ 149.568,80; MERILUCIA DA SILVA ME - R$ 4.357,70;

Areia - PB, 03 de junho de 2020
Juliana Viegas de Albuquerque Baracho

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que o Recurso 

Administrativo interposto pela empresa CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, quanto ao 
resultado do julgamento da documentação de habilitação da Tomada de Preços nº 002/2020, foi 
julgamento PROCEDENTE, e reformada a decisão que, inicialmente, lhe inabilitou, ficando decidido 
pela HABILITAÇÃO da Recorrente para a fase de abertura das propostas de preços. 

A abertura dos envelopes das propostas de preços das empresas habilitadas, CONSTRUTORA 
ROCHA CAVALCANTE LTDA e CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, será no dia 05/06/2020 
às 10:30 horas. 

 Alagoa Grande(PB), 4 de junho de 2020.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
Nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93, ante os fundamentos da informação 

da CPL,DECIDO:
CONHECER o recurso formulado pela empresa CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, para, 

no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão da Comissão Permanente de Licitação 
que, inicialmente, INABILITOU a referida empresa, decidindo pela HABILITAÇÃO da recorrente para 
a fase de abertura das proposta de preços.

É comodecido.
Alagoa Grande(PB), 4 de junho de 2020.

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RECONHECIMENTO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados, que RECONHECE o recurso administrativo por parte da empresa 
POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA, CNPJ sob o nº 35.419.936/0001-36, foi julgado procedente, 
devendo a referida empresa ser considerada HABILITADA no referido certame. Demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar 
- PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar - PB,  04 de Junho de 2020.
Pregoeiro Substituto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 
AlcindoOlímpio Maia, 432 - Manoel Forte Maia - Belém do Brejo do Cruz - PB, às 10h00min horas do 
dia 02 de Julho de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: OBRA 
DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, 
CONFORME CONTRATO 1065940-74. 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 08h00min as 12h00min 
horas e das 14h00min as 17h00minhoras dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3447-1056. Edital: www.tce.pb.gov.br www.belemdobrejodocruz.pb.gov.br/. 

Belém do Brejo do Cruz - PB, 04 de Junho de 2020.
DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS –

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 00096/2019 PARTES: STTP 

/ TIM S.A.. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 
12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 02/05/2020, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS 
INALTERADAS, ORIUNDAS DA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2019/STTP, COM 
FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUJO NETO / 
TIM S.A.. ASSINATURA:02/05/2020. FELIX ARAUJO NETO/ Superintendente – STTP, REPUBLI-
CADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 00096/2019 PARTES: STTP 

/ TIM S.A.. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 
12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 02/05/2020, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS 
INALTERADAS, ORIUNDAS DA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2019/STTP, COM 
FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUJO NETO / 
TIM S.A.. ASSINATURA:02/05/2020. FELIX ARAUJO NETO/ Superintendente – STTP, REPUBLI-
CADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.072/2019. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA.OBJETO CONTRATUAL: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL PARA A SEMAS E SUAS UNIDADES.OBJETO DOADITIVO:PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO A PARTIR DE 03/06/2020, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
04.122.2001.2128 E OUTROS.ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS:10
01/1311FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. SIGNATÁRIOS: MAÉSIO TAVARES 
DE MELO E MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA.DATA DE ASSINATURA: 01/06/2020.

MAÉSIO TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PENALIDADE

A Prefeitura Municipal De Cuité/PB, comunica, aos que possam interessar, que após julgados os 
recursos foi decido pela MANUTENÇÃO INTEGRAL das penalidades aplicadas a pessoa jurídica 
ALMIR ZECA DA SILVA CNPJ nº 41.136.029/0001-82, sendo MULTA NO MONTANTE DE R$ 45,48 E 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, em razão do descum-
primento das obrigações assumidas no Contrato 018/2020 do Processo Administrativo nº 048/2019, 
Pregão Presencial 060/2019. Os autos do processo se encontram franqueados à interessada para 
consulta e cópia, das 08h às 12h, na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, centro, Cuité/PB, 
podendo ainda ser solicitado no protocolo geral no endereço www.cuite.pb.gov.br/protocolo-geral.

Cuité/PB, 04 de junho de 2020.
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PENALIDADE

A Prefeitura Municipal De Cuité/PB, comunica, aos que possam interessar, que após julgados os 
recursos foi decido pela MANUTENÇÃO INTEGRAL das penalidades aplicadas a pessoa jurídica 
ALMIR ZECA DA SILVA CNPJ nº 41.136.029/0001-82, sendo SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 
PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, em razão do descumprimento das obrigações 
assumidas no Contrato 022/2020 do Processo Administrativo nº 050/2019, Pregão Presencial 
062/2019. Informações, das 08h às 12h, na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, centro, Cuité/
PB, podendo ainda ser solicitado no protocolo geral no endereço www.cuite.pb.gov.br/protocolo-geral.

Cuité/PB, 04 de junho de 2020.
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: aquisição de medicamentos para cumprimento a decisão proferida no auto do pro-

cesso de n° 0800754-57.2017.8.15.0441, para atender o paciente MARCOS GABRIEL GOMES DA 
SILVA, por período de 6 meses sendo 3 por mês. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00032/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária de 
nº 00404 no valor de R$ 1.332,00 (UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS). Na seguinte 
Dotação Orçamentária: Órgão 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 SAÚDE 
Subfunção 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 0034 CIDADE UNIDA 
E SAUDÁVEL - SUS Ação 2056 MANUT. DAS ATIV. DO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
Natureza da Despesa 3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte 211 RECEITAS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT 
Nº 00124/2020 - 19.05.20 - CRUZFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 1.332,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00040/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Conde: Reserva Orçamentária de nº 00417 no valor de R$ 4680,00 (QUATRO MIL 
E SEISCENTOS E OITENTA REAIS) na seguinte Dotação Orçamentária: Órgão: 21500 Secretaria 
Municipal do Trabalho e da Ação Social Função: 08 Assistência Social Subfunção: 244 Assistência 
Comunitária Programa: 0033 Cidade Unida na Assistência Social Ação: 2042 Manutenção das ativ. 
da Sec. Municipal de Ação social Natureza da despesa: 3390390000 Outros serv. De terc. Pessoa 
Jurídica Fonte: 001 Recursos Ordinários Código Reduzido: 000140. VIGÊNCIA: até 17/11/2020. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Conde e: CT Nº 00126/2020 
- 21.05.20 - UPLINK INTERNET LTDA - R$ 4.680,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB 
CONTROLE DA PORTARIA Nº344/98 (PSICOTRÓPICOS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Ampla Participação). Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
08:00 as 14:00h, no endereço supracitado. 

Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.
Edital: http://cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp. 

Cabedelo - PB, 03 de Junho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 17 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE 
DA PORTARIA Nº344/98 (PSICOTRÓPICOS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE (Participação Exclusica ME/EPP). Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
08:00 as 14:00h, no endereço supracitado. 

Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.
Edital: http://cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp.

Cabedelo - PB, 03 de Junho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, 

CONVOCAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE PREÇO.
3° AVISO

PREGÃO PRESENCIAL: 003/2020.
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de Capim e para quem interessar possa que o resultado da 
análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes, tendo como objetivo: AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ESTIVAS, CEREAIS E PROTEÍNAS DESTINADOS À 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 
ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, decorrido o prazo 
para entrega das amostras a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME - CNPJ: 
24.059.658/0001-37 foi considerada DESCLASSIFICADA, nos itens 01, 04, 14, 20 e 28 por não 
apresentar as respectivas amostras, porém a referida empresa permanece vencedora dos demais 
itens, aqueles que foram apresentados na primeira fase das amostras. Já a empresa COMERCIAL 
ITAMBÉ LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02 na reunião para negociação de preços ocorrida em 
23/04, onde não teve representante presente, permanece com os mesmos itens vencidos anterior-
mente, não havendo alteração dos itens já apresentados em amostra. Ato contínuo, CONVOCAR, 
a empresa COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02; para negociação de preço 
dos itens 14 e 20, remanescentes da desclassificação das amostras da empresa COMERCIAL DE 
ALIMENTOS WSS EIRELI – ME, em reunião que ocorrerá na CPL no dia 09 de Junho de 2020 às 
11:00, tudo com esteio no item VII subitem 1.6 alínea e) do edital. Maiores informações na COPELI 
no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Capim, 04 de Junho de 2020.
Antônio José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

OBJETO: Aquisição de 01 (UM) VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, 
PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL E PSF’S) 
DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/
MATERIAL PERMANENTE Nº 12011.663000/1190-04-MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Processo Administrativo: 200529PE00001
Data da sessão: 18/06/2020.
Horário de Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL)
Recursos: Próprios e Federais.
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 981971
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br; www.cacimbadedentro.pb.gov.br 

Cacimba de Dentro - PB, 04 de Junho de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 18 
de Junho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de parelelepípedos e meio fio granítico, para atender as necessidades do Município de Cuité de 
Mamanguape - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99342-2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 04 de Junho de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Junho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo 
utilitário, 0 KM, para a Secretaria de Educação deste Município Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 1002. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 03 de Junho de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Contratação de veículo 
tipo passeio, com motorista e combustível por conta do licitante, para transporte de orientadores 
sociais (visitadores) do Programa Criança Feliz, deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MARIA DAS GRAÇAS VITERBINO DE LIMA - R$ 20.000,00.

Dona Ines - PB, 03 de Junho de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de veículo tipo passeio, com motorista e combustível por conta do licitante, 

para transporte de orientadores sociais (visitadores) do Programa Criança Feliz, deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de Dona Ines:16.160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- 08.243.0137.2097. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36/3390.39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA/JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00083/2020 - 03.06.20 - MARIA DAS GRAÇAS 
VITERBINO DE LIMA - R$ 20.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa para implantação de pavimentação em vias publicas Ruas Pedro Menezes 
Sobrinho e Zé Maia na sede do município de Imaculada. Homologo o correspondente procedimento 
licitatório e Adjudico o seu objeto a: ELF Teixeira Construções e Serviços Eireli EPP - R$ 216.765,16.

Imaculada - PB, 25 de maio de 2020.
ALDO LUSTOSA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para implantação de pavimentação em vias publicas Ruas 
Pedro Menezes Sobrinho e Zé maia na sede do município de Imaculada. Fundamento legal: Tomada 
de Preços nº 00003/2020. Dotação: Previsto no orçamento vigente. Recursos do Ministério das 
Cidades/Caixa com contra partido do Município: Vigência: 180 (cento e oitenta) até 23/11/2020. 
Partes contratantes: Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT Nº 00029/2020 - 27.05.20 - ELF Teixeira 
Construções e Serviços Eireli EPP - R$ 216.765,16.

Imaculada - PB, 27 de maio de 2020.
ALDO LUSTOSA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 112/2018. Processo Administrativo 
nº 048/2018 - Tomada de Preços nº 005/2018 – Execução de Obras: Serviços de adequação de 
estradas vicinais do Distrito de Palmeira até a cidade de Imaculada-PB. Objeto: Rescisão amigável 
do contrato nº 012/2018, com fundamento Art. 79, II, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c. cláusula décima 
segunda do contrato a pedido da RESCINDIDA e mediante anuência do RESCINDENTE após análise 
jurídica e parecer fundamentado acerca da legalidade da rescisão bilateral bem como do despacho 
fundamentado do Sr. Prefeito Municipal justificando a conveniência e a oportunidade da rescisão. 
Partes: Município de Imaculada e Setha Construções e Serviços Ltda. Data da assinatura: 25/05/2020.

Imaculada - PB, 04 de junho de 2020.
ALDO LUSTOSA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO

Processo Administrativo nº 048/2018 - Tomada de Preços nº 005/2018. O Município de Imacu-
lada-PB, através da comissão permanente de licitação, torna público que em face da RESCISÃO 
CONTRATUAL, com o primeiro colocado, da tomada de preços em epigrafe, e em conformidade 
com o art. 24, XI, da Lei n.º 8.666/93, CONVOCA o licitante remanescente, na ordem de classifica-
ção, MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 21.645.432/0001-20, classificada em 2º lugar no 
certame, para a assinatura do contrato. A contratação se dará nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 
convocatório, conforme art. 64, § 2.º da Lei de Contratos e Licitações. 

Imaculada - PB, 04 de junho de 2020.

GLEITON CARMO SILVESTRE
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.018/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (SECRETARIAS, ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS), 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012551.
Data da sessão: 18/06/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001, 1410, 1111, 1311, 1630, 1090, 1990, 1214, 1211).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 04 de junho de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09021/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/031627
CHAVE Nº 818787
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓ-

GICOS ADAPTADOS, QUE COMPORÃO O ACERVO PERMANENTE DAS SALAS DE RECURSO 
MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 08/06/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
22/06/2020, às 10h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-
-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 08 de junho de 2020.

João Pessoa, 04 de junho de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO (NOVA DATA)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.002/2019
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NO ABASTECIMENTO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO 
DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECIMENTO DE CARTÕES 
ELETRÔNICOS/VALES, BEM COMO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, 
COMO: GASOLINA COMUM OU ADITIVADA, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO E S10, 
LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO, LAVAGEM DE CARRO SIMPLES E COMPLETA, 
POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO 
DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, CONFORME CONDI-
ÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2018/124871 da SEAD.
DATA DA SESSÃO: 19/06/2020
Horário da Abertura das Propostas: 10h:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Fonte de Recurso: (1001)
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 04 de junho de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Brasil
NOME DO PROJETO: Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do 

Município de João Pessoa – “João Pessoa Sustentável”
NOME DO PROCESSO DE SELEÇÃO: Consultoria para o desenvolvimento dos serviços 

necessários à revisão do Plano Diretor Municipal de João Pessoa (PDMJP) e legislação correlata, 
conforme orientações do Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257/01, compreendendo a realização 
de levantamento de dados, elaboração do diagnóstico técnico e comunitário, definição de diretrizes 
e propostas, elaboração do Plano de Ação e Investimentos e a institucionalização do plano, além 
da organização, divulgação e execução de Reuniões Técnicas, Reuniões Comunitárias, Oficinas, 
Audiências, Conferência e Capacitação.

EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421)
REFERÊNCIA Nº SBQC Nº 91002/2020
O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA solicitou um financiamento ao BANCO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO - BID, para o PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO 
E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, e pretende utilizar parte dos recursos para 
a seleção e contratação de serviços de consultoria. 

O Plano Diretor do Município de João Pessoa será desenvolvido em 05 fases:  FASE I – Pac-
tuação da Metodologia e Mobilização; FASE II – Análise Temática Integrada; FASE III – Diretrizes 
e Propostas; FASE IV – Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do PDMJP e FASE 
V – Volume Final e Capacitação, por um período de 600 dias. 

Os serviços de consultoria incluem:
• Revisão do macrozoneamento e do zoneamento de todo o território municipal, que ordena o 

parcelamento, o uso e a ocupação do solo com vistas ao desenvolvimento sustentável, evitando a 
segregação social e o espraiamento urbano;

• Elaboração das cartas geotécnicas de aptidão do solo,conforme orientações da Lei Federal Nº 
12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil;

• Elaboração de minutas de anteprojetos de leis de revisão dos instrumentos jurídicos vincu-
lados ao planejamento territorial, em especial a lei de Parcelamento do Solo, lei de Condomínio, 
Código de Obras e Edificação, Código de Posturas, Código Ambiental lei do Sistema Viário, lei do 
Perímetro Urbano, lei de Uso e Ocupação do Solo e demais leis específicas dos instrumentos de 
política urbana, integrando-as ao Plano Diretor;

• Elaboração/revisão das leis municipais vigentes e minutar, em anteprojetos de leis específicos, 
os instrumentos do Estatuto da Cidade cabíveis, em função dos objetivos e das diretrizes de ação 
propostas para o plano (Outorga Onerosa do Direito de Construir; Parcelamento, Edificação e 
Utilização Compulsórios; Operação Urbana Consorciada; Transferência do Direito de Construir; 
Consórcio Imobiliário; Direito de Preempção; Estudo de Impacto de Vizinhança; Zonas Especiais 
de Interesse Social entre outros);

• Elaboração de diretrizes e propostas estratégicas de curto, médio e longo prazos para garantir 
o direito à cidade sustentável, indicando as ações necessárias e fundamentais para o fortalecimento, 
reequilíbrio e dinamização da estrutura urbana;

• Proposição de procedimentos para a integração entre o Plano Diretor, os Planos Setoriais, em 
especial o de Habitação de Interesse Social, de Mobilidade Urbana, de Saneamento Ambiental, de 
Desenvolvimento Econômico, de Baixo Carbono, de Contingências e Proteção da Defesa Civil, o 
Orçamento Plurianual e o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana, 
além dos projetos ações previstos no Programa João Pessoa Sustentável;

• Criação e implantação de uma estrutura permanente e participativa de planejamento e gestão 
territorial do município, que promova a implantação, monitoramento, avaliação e revisão das políticas 
e estratégias do PDMJP; 

• Elaboração do Plano de Ação e Investimentos, estabelecendo as ações e investimentos prio-
ritários para a implementação do PDMJP em curto, médio e longo prazo;

• Definição de um Sistema de Informação Municipal, com mecanismos e os instrumentos que 
possibilitem a implementação pelo município de sistema de atualização, acompanhamento, controle 
e avaliação constantes do processo de planejamento territorial;

• Criação de canais permanentes de comunicação e mobilização (página da internet, contatos 
etc.), assegurando a plena participação da comunidade nas políticas territoriais do município, além 
de garantir a ampla divulgação de eventos e de acesso a relatórios do plano;

• Organização, divulgação, realização e registro completo de Audiências Públicas, Reuniões 
Técnicas, Reuniões Comunitárias e Conferência;

• Realização de 05 dias de capacitação da legislação final do PDMJP, para a Equipe Técnica de 
Integração Municipal, Conselho de Desenvolvimento Urbano, Vereadores e técnicos da Secretaria 
Municipal de Planejamento;

• Elaboração de relatórios, Sumário Executivo e cartilha do PDMJP.
A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável (UEP) convida empresas de con-

sultoria elegíveis para apresentar sua manifestação de interesse em prestar os serviços citados. 
As empresas interessadas deverão fornecer informações que indiquem que são qualificadas e 
possuem experiência para executar os serviços (mediante a apresentação do portfólio por meio 
de folhetos, brochuras, devendo constar a descrição de serviços similares realizados, experiência 
em condições semelhantes, disponibilidade de profissionais da equipe técnica com conhecimentos 
necessários, em língua portuguesa do Brasil).

As empresas consultoras serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos 
nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento GN 2350-15, e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido 
nestas políticas e nos seguintes critérios:

• Possuir atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor da empresa 
proponente, cujo teor comprove que a mesma executou serviços de características semelhantes à do 
Objeto desta licitação (elaboração ou revisão de Plano Diretor, em conformidade com a Lei Federal 
n.º 10.257/2001, já concluído), em município com mais de 200 mil habitantes, pertencente a uma 
região metropolitana, com respectiva  Certidão de Acervo Técnico Profissional (CAT) com Registro 
de Atestado – Obra ou Serviço Concluído, para os profissionais vinculados ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA ou Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT-A, para 
os profissionais vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;

• Possuir equipe técnica de caráter multidisciplinar, composta, no mínimo, por profissionais 
comprovadamente habilitados para atuar nas seguintes áreas:

 Coordenador: Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro
 Uso do Solo: Arquiteto e Urbanista
 Habitação e Moradia: Arquiteto e Urbanista
 Mobilidade e Sistema Viário: Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil
 Meio Ambiente: Engenheiro Ambiental, Geógrafo ou Geólogo
 Legislação e questões institucionais: Advogado
 Aspectos Sociais e Processos Participativos: Sociólogo, Ciências Sociais ou Assistente Social
 Geoprocessamento: Engenheiro Cartógrafo, Arquiteto e Urbanista ou Geógrafo
 Economia e Finanças: Economista
 Infraestrutura e Serviços Públicos: Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro 

Ambiental.
Para maiores informações sobre o objeto, as interessadas poderão acessar o link: https://

transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4817, onde está disponível uma versão re-
sumida do TDR.

As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint venture ou por 
meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para efeito da formação da lista curta, a 
nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente constituída ou incorporada e, no 
caso de joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa designada como representante. 

A empresa consultora será selecionada de acordo com seleção baseada na qualidade e no custo 
(SBQC) definido nas Políticas do BID.

Maiores informações podem ser obtidas através do email celuep@joaopessoa.pb.gov.br.
As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em meio digital (formato “pdf”) por correio 

eletrônico/e-mail, para o destinatário: celuep@joaopessoa.pb.gov.br, até as 23:59 h do dia 25/06/2020 
(horário de Brasília/DF, Brasil).

UNIDADE DE PREPARAÇÃO DO PROGRAMA
Em atenção ao Coordenador Geral do Programa 
José Rivaldo Lopes
Avenida João Cirilo da Silva, S/N, Casa das Artes, Bairro Portal do Sol, CEP 58046-101, João 

Pessoa-PB BRASIL
E-mail: celuep@joaopessoa.pb.gov.br

JOSÉ RIVALDO LOPES
Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável

Prefeitura Municipal de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09039/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2020/007595
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E 

SECANTE PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA
O Pregoeiro oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 

das amostras do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Comissão de Avaliação de 
Bens e Serviços, ficou constatado que:

FOI APROVADA:
A amostra apresentada pela empresa SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR 

EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.294.882/0001-06, referente ao item 01 (DETERGENTE LAVA-
-LOUÇAS) por cumprir com as especificações técnicas contidas no Edital. 

João Pessoa, 04 de junho 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 5 de junho de 2020 17
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09023/2020   PROCESSO ADM. Nº. 2019/087111
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DES-

TINADOS ÀS TURMAS DE BERÇÁRIO, MATERNAL E PRÉ-ESCOLAR DOS CREIS E ESCOLAS 
COM EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

O Pregoeiro oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 
das amostras do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Comissão de Avaliação de 
Bens e Serviços, ficou constatado que:

FORAM APROVADAS:
As amostras referentes aos itens 02, 05, 08 e 30 apresentadas pela empresa DAMASCENO 

INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 02.301.160/0001-04; itens 
22 e 23, apresentadas por PATRÍCIA C. R. MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS – ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 09.335.657/0001-84; item 28, apresentado por ANDIVA COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.873.236/0001-26; itens 04, 18 
e 29, apresentados por O. E. PEREIRA BRINQUEDOS, inscrita no CNPJ sob o nº 33.966.390/0001-
08; itens 12 e 20, apresentados por BATISTA & LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI 
– ME, inscrito no CNPJ sob o nº 24.929.803/0001-93,  por cumprirem com as especificações 
técnicas contidas no Edital. 

FORAM REPROVADAS:
As amostras referentes aos itens 13 (mordedor cubos divertidos) e 16 (colchão color blocks), 

apresentadas pelo licitante BATISTA & LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI – ME, por 
não cumprirem com as especificações técnicas dispostas no Edital. 

João Pessoa, 04 de junho 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Junho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de solução para 
implantação de funcionamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC. 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 005-A/17; 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) 3382-1234. E-mail: juazei-
rinholicita@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 04 de Junho de 2020.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB
PUBLICAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 05/2020
Aquisição de fornecimentos de refeições, salgados, bolos, doces e lanches para atender as 

necessidades da secretaria de educação, secretaria de saúde e demais secretaria deste município
FUNDAMENTO: art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/2002
FONTE DE RECURSO: FUNDAMENTO: art. 3°, inciso IV, da Lei 10.520/2002
VENCEDOR:MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE 04550112492, CNPJ: 27.881.519/0001-82
VALOR GLOBAL: R$ 84.875,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais). HO-

MOLOGO, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de pregão, 
convoco o vencedor para assinatura do contrato em até 3(três) dias úteis.

Joca Claudino- PB, 01 de junho de 2020.
JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE

Prefeita Constitucional 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para execução dos serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas do Município 
de Juru PB. Recursos Próprios. Recursos: previstos no orçamento vigente. Valor R$ 264.551,40. 
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) 3484-1245. Edital: www.
juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juru - PB, 04 de Junho de 2020
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: contratação de empresa especializada 
para execução dos serviços de implantação de pavimentação asfáltica em vias públicas do Município 
de Juru PB. Contrato de Repasse Caixa Econômica Nº 1068998-28. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Valor R$ 957.458,51. 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) 3484-1245. Site: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juru - PB, 04 de Junho de 2020
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO 1º) ADITIVO DE PARAZO, REMANEJAMENTO E VALOR AO CONTRATO 

Nº 115/2019
Tomada de PreçosNº001/2019.Contratante:Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:Inova 

Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 19.420.845/0001-64.CONSIDERANDOo pedido 
de prorrogação do prazo para continuação dos serviços contratado, fica justificado por conta 
das alterações a pontadas na planilha de perde e ganha. Desta forma a prorrogação da vigência 
do contrato passa de 05/08/2019 a 05/04/2020, para a nova vigência que será de 05/04/2020 a 
31/12/2020, e ainda fundamentado parágrafo primeiro da clausula quarta.Considerando que houve 
acréscimo de quantitativos executado e não previstos na planilha base inicial contratada no valor 
total de R$ 248.348,99 (Duzentos quarenta e oito mil, trezentos quarenta e oito reais, noventa e 
nove centavos), contudo considerando ainda que houve diminuição de quantitativos previstos na 
planilha base inicial contratada e não executados no valor total de R$ 182.872,20 (Cento e oitenta 
e dois mil, oitocentos setenta e dois reais e vinte centavos), dito isso o acréscimo aqui solicitado 
nesta peça é o valor total de R$ 65.476,79 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis 
reais, setenta e nove centavos), conforme demonstrado na planilha orçamentária (Perde e Ganha). 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente 
termo aditivo.Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) ea Sra. Liliane Elias de Alencar 
(Pela Contratada).

Livramento/PB,06 de março de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
CANCELAMENTO DE MATÉRIA PUBLICADA

A Prefeitura de Livramento/PB, vem através de sua Gestora torna público o cancelamento 
das publicações do EXTRATO DO 1º ADITIVODE DECRÉSCIMOS DE VALOR AO CONTRATO 
Nº026/2020, nos seguintes meios de comunicação: Diário Oficial do Estado da Paraíba (Edição do 
dia 16/05/2020 Fl. 12), e no Jornal A União do Estado da Paraíba (Edição do dia 16/05/2020 Fl. 19).

Livramento/PB,04de junho de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO 1º ADITIVODE DECRÉSCIMOS DE VALOR AO CONTRATO Nº026/2020

Pregão Presencial Nº002/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Posto 
Novo Combustíveis Livramento Ltda-ME, CNPJ: 18.309.624/0001-50. Considerando o pedido do Sr. 
Felipe, próprio da empresaPosto Novo,  onde solicita um decréscimo no preço do litro de gasolina 
comum (Item 01) e do litro de Diesel S/10 (Item 2), e comprovam com as cópias das notas fiscais 
anexa de compras dos combustíveis junto a(s) distribuidor(as); Considerando que o Governo 
Federal através da Agencia Nacional do Petróleo (ANP), concedeu no início mês de abril de 2020, 
vários decréscimos nos preços dos combustíveis, desta forma o preço contratado por cada litro de 
Gasolina comum até esta data é de R$ 4,75 (Quatro reais, setenta e cinco centavos), portanto após 
uma análise das peças apresentadas entendemos que no preço do litro de Gasolina comum deve 
ser concedido um decréscimo no valor de R$ 0,10 (Dez centavos), desta forma o valor do litro de 
Gasolina comum passa a ser de R$ 4,65 (Quatro reais, sessenta e cinco centavos), que deverá 
ser fatura a partir da assinatura do termo aditivo;CONSIDERANDO ainda que da mesma forma 
houver o decréscimo no preço do litro de Óleo diesel S/10 até esta data é de R$ 3,92 (Três reais, 
noventa e dois centavos), portanto após uma análise das peças apresentadas entendemos que no 
preço do litro de Óleo diesel S/10 deve ser concedido um decréscimo no valor de R$ 0,07 (Sete 
centavos), desta forma o valor do litro de Óleo diesel S/10 passa a ser de R$ 3,85 (Três reais, oitenta 
e cinco centavos), que deverá ser fatura a partir da assinatura do termo aditivo;CONSIDERANDO 
os decréscimos acima citados, com isso o valor total dos decréscimos do 02 (Dois) itens do Con-
trato Nº 026/2020, será de R$ 19.240,00 (Dezenove mil, duzentos e quarenta reais), levando em 
consideração os quantitativos contatados inicialmente. levando em consideração os quantitativos 
contatados inicialmente. .Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
modificadas pelo presente termo aditivo. Contratantes:Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante)e o 
Sr. Felipe K. A. de Queiroz(Pela contratada).

Livramento/PB,12 de maio de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de Peças Automotivas para veículos automotores e serviços de mão de 
obra da frota municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2020. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento 
de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos e: CT Nº 00109/2020 – 25.05.20 - GRAN PEÇAS COMÉRCIO 
E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA - R$ 44.000,00; CT Nº 00110/2020 - 
25.05.20 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 
LTDA - R$ 224.250,00.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 08 de julho de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo Técnica e Preço, para: Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, organização e execu-
ção de concurso público para provimento de cargos efetivos. 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) 99167-0794. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pedro Régis - PB, 04 de junho de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020

O Município de Picuí torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônica, objetivando: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PICUÍ E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS 
PACTUADOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. No dia 25/06/2020, 
às 09:05 horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de 
Licitação Pregão Eletrônico nº 00018/2020, Processo Administrativo  Nº 200525PE00018. Informa-
mos que o Edital encontra-se disponível nos sites www.picui.pb.gov.br/licitacoes, www.tce.pb.gov.
br, www.bll.org.br. Maiores informações pelo telefone (83) 3371-2126 – ramal 26.

Picuí - PB, 04 de junho de 2020.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇAO 

Tomada de Preços nº 00004/2020
Objeto: Prestação de serviços administrativos. 
Vencedor: - FRANCIELDO SUZANA DA SILVA EIRELI - CNPJ 17.812.270/0001-08, valor mensal 

de R$ 50.649,75 (cinquenta mil seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e 
valor global de R$ 455.847,75 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e sete 
reais e setenta e cinco centavos).

Resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93.
Pedra Branca-PB, 14 de Abril de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00030/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00030/2020, por 

menor preços unitário, com objeto, Contratação de empresa especializada para serviços de con-
fecção de  Próteses: Total mandibular, Total Maxilar, Parcial Mandibular Removivel, Parcial Maxilar 
Removivel e Prótese  Coronarias/Intrarradiculares fixasas/Adesivas (por elemento), no Município 
de Pedra Branca-PB. Abertura dia 17/06/2020 às 13:00 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Cen-
tro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.   

Pedra Branca - PB, 02 de Maio de 2020
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca
Aviso de Licitação

Tomada de Preço Nº 0007/2020
Torna público a republicação da licitação na modalidade Tomada de Preço Nº 0007/2020, cujo 

objeto é a implantação de pavimentação nas ruas: Jonas Florentino, Getúlio Vargas, Bauduino de 
Carvalho, Francisco Claudino, Rua Rosalice Jose de Sousa, Av. Solidonio Leite no Município de 
Pedra Branca-PB, atendendo o CR nº 885459/2019, Operação 1064840-43. Abertura dia 23/06/2020 
às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: 
www.pedrabranca.pb.gov.br. A Comissão de licitação atendendo recomendações da consultora 
jurídica DECLARA que se abstenha de inabilitar as licitantes que apresentem o documento exigido 
no item 6.2.4 ‘b’ do instrumento convocatório relativo ao exercício social de 2018, cujo resultado 
do recurso publicado no DOU em 02/06/2020, no DOE em 30/05/2020 e no jornal A UNIAO  de 
grande circulação em 30/05/2020 

Pedra Branca - PB, 04 de junho de 2020
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

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

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 26/2020

HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019, PARA PROVI-
MENTO DE CARGOS PÚBLICOS EM CARÁTER EFETIVO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO o relatório de finalização do Concurso da Prefeitura Municipal de Piancó 
para o cargo de Terapeuta Ocupacional apresentado pela Comissão Permanente de Concursos 
da Universidade Estadual da Paraíba,

DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o resultado final do Concurso Público lançado através do Edital Normativo 

de Concurso Público nº 001/2019 para o Cargo em provimento efetivo de Terapeuta Ocupacional.
Art. 2º Fica determinado à Secretaria de Administração e Gestão Pública a tomada de todas as 

providências necessárias para a publicação definitiva do resultado final, dando ampla divulgação, 
conforme as necessidades da Administração Pública Municipal.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se 
 Registre-se. 

Paço da Prefeitura Municipal de Piancó, em 12 de maio de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
EXTRATO DE CONTRATO T.P 005/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ / FELIPE GURGEL COUTINHO – 
T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ Nº: 12.096.959/0001-51, VALOR GLOBAL DE 
R$ 76.016,48 (SETENTA E SEIS MIL, DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) 
- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 
DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CAMPO D’ANGOLA, CONTRATO Nº T.P 
02.05.1/2020,  - VIGÊNCIA 31/12/2020 – ASSINATURA 14/04/2020. LEGISLAÇÃO: TOMADA DE 
PREÇOS 005/2020. PUXINANÃ, 14 DE MAIO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO T.P 005/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ / FELIPE GURGEL COUTINHO 
– CONTRATADO: T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ Nº: 12.096.959/0001-51, 
VALOR GLOBAL DE R$ 76.016,48 (SETENTA E SEIS MIL, DEZESSEIS REAIS E QUARENTA 
E OITO CENTAVOS) - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CAMPO D’ANGOLA, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2020/CPL - LEGISLAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 005/2019. 
PUXINANÃ, 14 DE MAIO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 049/2020
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17 de 

junhode 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 pessoa física 
ou jurídica para prestação de serviços de marcenaria e ferragens suprindo as necessidades do 
município de Sousa/PB.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, 04 de junhode 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RI0 DO PEIXE
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO 00003/2020 DO CONTRATO 00004/2020, CELEBRADO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E A EMPRESA MUNDO NOVO 
COMERCIO DE PETROLEO – ME CNPJ 18.392.453/0001-76, QUE ALTERA OS VALORES DO 
COMBUSTIVEIS, (GASOLINA).

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 04 DE JUNHO DE 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RI0 DO PEIXE
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO 00003/2020 DO CONTRATO 00004/2020, CELEBRADO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E A EMPRESA MUNDO NOVO 
COMERCIO DE PETROLEO – ME CNPJ 18.392.453/0001-76, QUE ALTERA OS VALORES DO 
COMBUSTIVEIS, (DIESEL S500 E DIESEL S10).

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 04 DE JUNHO DE 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2020

 OBJETO Aquisição parcelada de material didático e de expediente, para atender as necessida-
des das Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB.  Foram considerados vencedores 
do certame, os licitantes C DE A FERREIRA E CIA LTDA - Valor: R$ 13.510,00; MAURILIO DE 
ALMEIDA MENDES - Valor: R$ 141.646,70; PAPELARIA ROCHA LTDA - Valor: R$ 73.202,40. 
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, a Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis

Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com
Solânea - PB, 02  de junho de 2020

JUSCELINO SOARES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2020
OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente para atender a Secretaria Municipal 

de Saúde de Serra Grande – PB de acordo com a PROPOSTA 11588.20200/1200-03, conforme 
especificações no edital.

CONTRATO N° 087/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CONTRATADO: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP, CNPJ n 09.560.267/0001-08
VALOR: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP, CNPJ n 09.560.267/0001-08
VALOR: Item 01 com o valor de R$ 10.050,00(dez mil e cinquenta reais)
DATA ASSINATURA: 03 de junho de 2020.
VIGENCIA: 31 de dezembro de 2020.
CONTRATO N° 088/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CONTRATADO: ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LDTA – EPP, 

CNPJ n 09.478.023/0001-80
VALOR: Item 06 com o valor de R$ 240,00(duzentos e quarenta reais)
DATA ASSINATURA: 04 de junho de 2020.
VIGENCIA: 31 de dezembro de 2020
CONTRATO N° 089/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CONTRATADO: MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430, 

CNPJ n 32.310.867/0001-30
VALOR: Item 05 com o valor de R$ 549,00(quinhentos e quarenta e nove reais)
DATA ASSINATURA: 04 de junho de 2020.
VIGENCIA: 31 de dezembro de 2020
CONTRATO N° 090/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CONTRATADO: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA – ME, CNPJ n 26.889.181/0001-42
VALOR: Itens 02,03,04,07,08 e 09 com o valor de R$ 20.300,00(vinte mil e trezentos reais)
DATA ASSINATURA: 04 de junho de 2020.
VIGENCIA: 31 de dezembro de 2020

Serra Grande, 04 de junho de 2020
JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 018/2020
Após concluir todas as etapas, HOMOLOGO, com base nas informações constantes do Processo 

de Licitação acima citado, e considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos 
do artigo 109, da Lei nº 8.666/93 os itens aos seus respectivos vencedores, com base no relatório 
apresentado pelo PREGOERIRO E EQUIPE DE APOIO, em consequência, ficam convocado o 
licitante vencedor:

 - DENTAL CAJAZEIRAS – PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, CNPJ n 
09.210.219/0001-90, vencedora dos itens 08 e 10 com o valor de R$ 650,00(seiscentos e cinquenta 
reais), ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LDTA – EPP, CNPJ n 
09.478.023/0001-80, vencedor dos itens 01,09 e 12 com o valor de R$ 1.255,00(mil duzentos e cin-
quenta e cinco reais), JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – ME, CNPJ n 26.690.173/0001-
72, com o valor de R$ 4.350,00(quatro mil trezentos e cinquenta reais), BETANIAMED COMERCIAL 
EIRELI – EPP, CNPJ n 09.560.267/0001-08, vencedor dos itens 02,04 e 05 com o valor de R$ 
11.350,00(onze mil trezentos e cinquenta reais), S D DE A FERREIRA & CIA LTDA – ME, CNPJ n 
26.889.181/0001-42 vencedor dos itens 06 e 11 com o valor de R$ 4.800,00(quatro mil e oitocentos 
reais) e CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA, CNPJ n 08.791.659/0001-15 vencedor dos itens 
07 e 13 com o valor de R$ 188.500,00(cento e oitenta e oito mil e quinhentos), com o valor global 
final de R$ 210.905,00(duzentos e dez mil novecentos e cinco reais). Convoca-se o vencedor para 
assinatura do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias úteis após publicação, nos termos do 
art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. O processo estáa disposição dos 

interessados em todos os dias úteis, das 08h00min ás 12h00min na sala de reuniões da CPL, da 
Prefeitura Municipal de Serra Grande, na Rua Vicente Leite Araújo, s/n, Centro, Serra Grande-PB.

Serra Grande-PB, 03 de junho de 2020.
Jairo Halley de Moura Cruz

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2020
OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente para atender a Secretaria Municipal 

de Saúde de Serra Grande – PB de acordo com a PROPOSTA 11588.20200/1200-02, conforme 
especificações no edital.

CONTRATO N° 091/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CONTRATADO: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA – ME, CNPJ n 26.889.181/0001-42
VALOR: Itens 06 e 11 com o valor de R$ 4.800,00(quatro mil e oitocentos reais)
DATA ASSINATURA: 04 de junho de 2020
CONTRATO N° 092/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CONTRATADO: ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LDTA – EPP, 

CNPJ n 09.478.023/0001-80
VALOR: Item 01 09 e 12 com o valor de R$ 1.255,00(mil duzentos e cinquenta e cinco reais)
DATA ASSINATURA: 04 de junho de 2020.
VIGENCIA: 31 de dezembro de 2020
CONTRATO N° 093/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CONTRATADO: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP, CNPJ n 09.560.267/0001-08
VALOR: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP, CNPJ n 09.560.267/0001-08
VALOR: Item 02,04 e 05 com o valor de R$ 11.350,00(onze mil trezentos e cinquenta reais)
DATA ASSINATURA: 03 de junho de 2020.
VIGENCIA: 31 de dezembro de 2020.
CONTRATO N° 094/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CONTRATADO: DENTAL CAJAZEIRAS – PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, 

CNPJ n 09.210.219/0001-90
VALOR: Item 08 e 10 com o valor de R$ 650,00(seiscentos e cinquenta reais)
DATA ASSINATURA: 04 de junho de 2020.
VIGENCIA: 31 de dezembro de 2020
CONTRATO N° 095/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CONTRATADO: CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA, CNPJ n 08.791.659/0001-15
VALOR: Item 07 e 11 com o valor de R$ 188.500,00(cento e oitenta e oito mil e quinhentos reais).
DATA ASSINATURA: 04 de junho de 2020.
VIGENCIA: 31 de dezembro de 2020
CONTRATO N° 096/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CONTRATADO: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – ME, CNPJ n 26.690.173/0001-72
VALOR: Item 03 com o valor de R$ 4.350,00(quatro mil e trezentos e cinquenta reais)
DATA ASSINATURA: 04 de junho de 2020.
VIGENCIA: 31 de dezembro de 2020

Serra Grande, 04 de junho de 2020.
JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ

PREFEITO

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

OBJETO: Aquisição de 5 (cinco) veículos de passeio para atender as Unidades de Saúde. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2020. DOTAÇÃO: 13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE; 10.302.2014.1081 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO; 2200000.03 - Transferências de Convênios 
ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (Capital - UNIÃO); 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00147/2020 - 02.06.20 
- CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 211.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que objetiva: Aquisições 
Parceladas de Pneus, Câmara Ar e Coletes, (novos) de fabricação nacional, não recondicionado, 
para suprir as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta 
Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SILVA & LUCENA 
LTDA - R$ 170.433,00.

Serraria - PB, 29 de maio de 2020
PETRÔNIO DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições Parceladas de Pneus, Câmara Ar e Coletes, (novos) de fabricação nacional, 
não recondicionado, para suprir as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/
ou locados a esta Edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAIF, FEP, PNATE, PAB, FMAS, PDDE, QSE, SUS, MDE, PDDE 
e FUNDEB: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00036/2020 - 01.06.20 
- SILVA & LUCENA LTDA - R$ 170.433,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Junho de 2020, por 
meio do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: Aquisição de sacos de lixo para limpeza urbana. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353-2274. E-mail: cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

Sumé - PB, 04 de Junho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 900302020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, 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 22/06/2020 às 9h (nove horas - horário 
de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, destinado à 
Secretaria de Estado da Saúde - SES, 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 20-00305-5
                                                                                                          João Pessoa, 04 de junho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Comarca de 1ª Vara Cível da Capital – PB. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 
0006043-19.2013.8.15.2001. Ação de Usucapião. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Capital, 
em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, 
que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, promovida por AUTOR: COMPANHIA 
DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA em face do INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO ÀS 
COOPERATIVAS HABITACIONAIS (INOCOOP-RN) CNPJ: 08.338.121/0001-50, que através do 
presente Edital manda o MM. Juiz de Direito da Vara supra citar o(a) promovido(a) acima referido(a), 
atualmente em local incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 
dias, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a). E para que 
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será afixado no local de costume e publicado no 
Diário da Justiça. 1ª Vara Cível da Capital-Pb, 1 de junho de 2020. Eu, Janayna de Fátima Marçal 
Vidal,Técnico/Analista Judiciário desta vara, o digitei. Josivaldo Félix de Oliveira, Juiz de Direito.

CARTÓRIO FIGUEIREDO DORNELAS – REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE CABEDELO/PB

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

A Ofíciala do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos do art. 26 
da Lei nº 9.514/97, INTIMAFERNANDO VILLAS BOAS e WAGNER VILLAS BOAS, portadores dos-
CPF nº 073.486.508-21 e 012.005.778-68, respectivamente, a comparecer a este Cartório, situado 
na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 09:00 e 12:00 horas (horário especial 
reduzido em função da pandemia de COVID-19), de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias, a contar da publicação desde edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos 
valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das 
despesas legais, relativas a operação de alienação fiduciária que tem por objeto o imóvel situado 
na AVENIDA MAR VERMELHO, 252, APARTAMENTO 601, EDIFIICO PIEMONT, INTERMARES, 
CABEDELO/PB, objeto da matrícula 16.988 deste Cartório, sob pena de vencimento antecipado 
de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata 
execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. O débito em atraso, posicionado em 
17/03/2020, monta em R$ 72.014,79, acrescido de encargos contratuais até a data da presente 
intimação. O não pagamento do débito importará em consolidação da propriedade em favor do 
credor fiduciário, BANCO BRADESCO S/A, tudo conforme determina a Lei 9.514/97.Dado e passado 
nesta cidade de Cabedelo/PB, em08/05/2020. Oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que fica adiada a licitação supracitada, para o dia22 

de junho de 2020 às 09:00 horaspor meio daplataforma Eletrônica do Banco do Brasil:www.licitacoes-
-e.com.br, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para prestar serviços técnicos, sob 
demanda, de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, incluindoa substituição 
integral de peças e insumos nos equipamentos de condicionadores de ar pertencentes ao Poder 
Judiciário do Estado da Paraíba, em conformidade com os termos e especificações constantes 
no anexo I do Edital, publicada na edição 22/05/20 pág. 10 do DOE, tendo em vista alteração no 
Edital.Demais esclarecimentos ou a obtenção do edital poderão ser atendidos na sala do Pregão 
instalada no 2º andar do Anexo Adm. João XXIII, situado na Rua Prof Batista Leite, nº 151- Bairro 
Róger, João Pessoa- PB, através do tel: (83) 3208-6018, ou pelo e-mail prege@tjpb.jus.br. ou no 
sítio do TJ-PB: www.tjpb.jus.br bem como pelo site  www.licitacoes-e.com.br. 

João Pessoa, 04 de junho de 2020.
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro

COMARCA DE GUARABIRA – 5ª VARA MISTA – EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (PJE) n. 0002372-50.2012.8.15.0181. A MM. Juíza de 
Direito da vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, 
dele conhecimento tiverem, ou a quem interessar possa, que perante este Juízo tramitam os autos 
da Execução supramencionada, interposta pelo exequente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
S/A e executada ZENILDA BRAGA DE OLIVEIRA e Outros, PELO PRESENTE cita A executada 
ZELÂNDIA BRAGA DA SILVA, CPF: 007.445.924-45, fundamentada em título extrajudicial, Nota de 
Crédito Comercial nº 20.2010.4127.2792, para a cobrança da quantia líquida, certa e exigível de 
R 50.546,29(cinquenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos), à época, 
acrescido das demais cominações legais, tendo a MM. Juíza de Direito, determinado a expedição 
deste EDITAL, pelo qual fica a executada, ZELÂNDIA BRAGA DA SILVA, devidamente CITADA, 
por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, para que pague a importância acima cobrada, 
no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora de bens. No caso de pagamento integral, no 
prazo fixado, os honorários advocatícios serão reduzidos a metade (Art. 827, § 1º), o prazo para 
embargar a execução será de 15 (quinze) dias, a contar do prazo de dilação inserto no edital (art. 
231, CPC c/c 219 CPC), advertindo-se de que será nomeado curador especial em caso de revelia, 
nos termos do inciso IV do art. 257 do CPC Tudo conforme previsões legais pertinentes a matéria 
e nos termos do despacho judicial. E, para que ninguém alegue ignorância, mando a MM. Juíza 
de Direito expedir o presente EDITAL, que sera publicado e afixado no local de costume. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Guarabira, Estado da Paraíba, aos 03 dias do mês de junho 
de 2020. Eu, Laise Onilda Cordeiro da Cruz Borba, Técnica Judiciária que o digitei. KÁTIA DANIELA 
DE ARAÚJO, MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Mista da Comarca de Guarabira/PB.
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