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Governo revoga portaria 
que tira recursos do NE
Após pressão dos governadores, Bolsonaro desiste de transferir R$ 83,9 milhões do Bolsa Família para comunicação. Página 14

Produção paraibana será 
ambientada na ditadura

Prestação de contas 
deflagra crise no Belo

André da Costa Pinto faz os últimos ajustes no 
roteiro de ‘Glicemia’, filme que o diretor paraibano 
pretende rodar após a pandemia. Página 9

Clima anda quente nos bastidores do Botafogo da 
Paraíba com troca de acusações entre o conselheiro 
Breno Morais e o atual presidente Sérgio Meira. Página 16

Cultura

Políticas

Esportes
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Presidente da OAB faz 
críticas a Bolsonaro
Em entrevista à Rádio Tabajara, Felipe Santa Cruz 
avalia as atitudes de Jair Bolsonaro: 
“É ignorante, mas não é burro”. Página 13

Corpus Christi Celebração será feita pela internet, sem os tradicionais tapetes de 
serragem, nem procissões. Dom Delson (foto) pede que padres evitem desfiles. Página 7
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Alcoólicos Anônimos completa 85 anos e, na Paraíba, 
segue realizando reuniões pela internet. Página 8

Sebrae vai orientar micro e pequenas empresas na 
retomada das atividades econômicas do país. Página 12

Voltada à alimentação saudável, a Semana de Orgânicos é realizada 
por meio das redes sociais até sexta-feira. Página 12
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NA PARAÍBA

A crise em números
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CASOS

Opinião

O vírus tem um período de incubação de 
2 a 14 dias. Durante esses dias a pes-
soa não tem sintomas, mas não pode ser 
considerado um caso assintomático, já 
que durante a incubação o vírus já está 
nas vias aéreas, iniciando a sua resposta 
inflamatória. Página 14

Assintomáticos não 
transmitem? 

Emmanuelle Lira Cariry

Enem inscreve mais de 21 mil 
estudantes da Rede Estadual
Número faz da Paraíba o Estado com o maior 
percentual do Brasil de alunos da 3ª série do Ensino 
Médio inscritos no exame deste ano. Página 3

Geral

Paraíba

HISTÓRICO Assembleia Legislativa da PB suspende 
o recesso do meio do ano. Página 13

Após ser desaconselhado pelo Ministério Público,  prefeito volta atrás e anula decreto que retomaria as atividades do comércio e reabriria igrejas a partir de hoje.  Página 5

Prefeitura de Patos desiste de relaxar isolamento

Foto: Roberto Guedes



O Governo do Estado da Paraíba continua lançando frentes de 
combate à pandemia do novo coronavírus, de maneira a proteger a 
saúde da população e, ao mesmo tempo, apoiar setores sociais mais 
vulneráveis aos efeitos econômicos da situação de crise. Ações so-
lidárias, portanto, somam-se aos investimentos na área da saúde, 
como a construção de hospitais.

Um dos segmentos bastante atingindos pelo estado de emergên-
cia provocado pela covid-19, por exemplo, é a cultura. De uma hora 
para outra, homens e mulheres, envolvidos de diferentes formas 
com as cadeias produtivas relacionadas às várias manifestações ar-
tísticas, ficaram impedidos de executar suas artes por meio do con-
tato presencial direto com o público.

As imposições sanitárias da pandemia acarretou prejuízos não 
só para empreendimentos artísticos, como grupos de teatro e de 
música, por exemplo, como também para muitos artistas individu-
almente. Sem a mão institucional, seria muito difícil, para eles, so-
breviver a tempos tão difíceis, pela escassez ou até mesmo a com-
pleta inexistência de faturamento financeiro.

O Governo do Estado não poderia ficar indiferente aos 
graves problemas que se abateram sobre o universo da cul-
tura, e logo tratou de elaborar e lançar, ainda neste mês, um 
conjunto de editais especificamente direcionados ao setor, 
em um investimento que totaliza mais de R$ 800 mil, haja 
vista que um projeto com a mesma finalidade, o Meu Espaço, 
já estava em andamento.

O novo apoio governamental à cultura veio na forma de três 
editais, a saber: Cultura PB na WEB, para propostas culturais 
destinadas a plataformas digitais; São João na Rede, destinada 
a manter viva a chama das festas juninas, por meio de shows 
musicais online, e Arte em Cena: Festival de Arte e Cultura 
na Escola, voltado para alunos da Rede Estadual de Ensino da 
Paraíba.

Com os novos editais, artistas de diversas áreas, impossibilita-
dos de trabalhar por conta da pandemia, encontrarão formas dignas 
de obter renda, ao mesmo tempo que a população continua tendo 
acesso a entretenimento e demais benefícios gerados pela arte. Se a 
pandemia é um grave problema, justamente por isso deve ser com-
batida com coragem e criatividade.
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Talento

Artigo Anne k
anne@institutok.cc | Colaboradora

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Quando eu tinha 17 anos, eu era ativa nos grupos de jovens da Igreja Ca-
tólica, e em um dos eventos eu inovei: estruturei dinâmicas de grupos para 
serem feitas nos encontros. Foi um sucesso. Fui convidada para liderar mais 
de 30 encontros similares em um ano. Em uma dessas reuniões, um partici-
pante me chamou num cantinho e falou: Essa dinâmica é estruturada. Você 
pensou em tudo: na música, nos textos, na atmosfera, até na organização do 
tempo. Isso é um dom.

Eu gostei do elogio, e na época não entendi o significado mais profundo 
daquela fala. A minha vida seguiu, fui estudar, trabalhar, casar, viver, fazer 
“outras coisas”. Minha vida deu voltas e voltas, e vocês sabem qual é uma 
das atividade que eu faço hoje com maior sucesso? Eu crio métodos, estrutu-
ro aulas, envolvo as pessoas em proces-
sos de aprendizagem. Como eu aprendi? 
Eu sei fazer. Sempre soube. É um talento. 
É uma pena que dos 18 aos 33 anos eu não 
tenha mais olhado para ele.

O neurobiólogo alemão Gerhald Hue-
ther afirma que todas as crianças são 
geniais, e que seus talentos devem ser 
observados desde cedo, com o intuito de 
serem desenvolvidos e lapidados. O que 
John Lennon, Leonardo Da Vinci e Mozart têm em comum? É visível que eles 
foram extremamente talentosos nas profissões que escolheram. Você pode 
achar que eles são especiais. Huether diria que as suas genialidades foram 
preservadas.

Todos nós temos talentos. Todos. É só observar as crianças. Umas vão 
ser extremamente comunicativas, outras observadoras. Algumas vão ter 
habilidades manuais, outras vão ter boa memória. Não existe talento me-
lhor ou pior. Talento é talento. É um dom. Se você desenvolve, você se des-
taca. Observar as crianças e seus talentos, além de estimulá-las a mantê-
-los acesos durante a sua vida é o maior presente que os pais podem dar 
aos filhos.

A sociedade não cansa de lançar tendência. A profissão do futuro, o curso 
que dá dinheiro, os profissionais que devem ser seguidos. Jovens de 17, 18 
anos se acumulam nas escolas em busca de uma boa qualificação para o Enem. 
O que importa é a nota e o curso escolhido. Poucos se importam com os seus 
talentos. Eles vão ficando esquecidos, empoeirados.

Os pais não sabem de tudo. Eles fazem o que podem. O talento pode até 
ficar esquecido, mas ele não some. Uma vez que você tem um dom, ele lhe 
pertence. Nunca é tarde para tirar a poeira e estimular algo que você sabe fa-
zer naturalmente. Não importa a circunstância. Não importa a idade. A maior 
tendência que você pode seguir é a sua. Aquela que veio de você e pode ir para 
o mundo. Nade a favor da correnteza. Você vai se divertir mais, fazer menos 
esforço e chegar mais rápido.
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Conflitos do Rio
A apanha é do jornal O Globo da semana passada. As palavras, sem 

que denotem lamento, brotaram de uma aparição do presidente da Re-
pública em seu trato ordinário com a imprensa. Mesmo sem estranhar 
o jargão em voga das falas e reuniões do Planalto, tive de sair de onde 
estava para anotar a expressão de distância diante do quadro de apre-
ensões, medo e desolação da nação enlutada do falante. A nação sob os 
seus cuidados. 

Eu tinha fugido para longe. Achava-me com José de Alencar numa 
carta de 1868 a Machado de Assis, a quem pedia a abnegação e o prestí-
gio do seu olhar crítico por um moço baiano que escalara a Tijuca com 
um drama, o “Gonzaga e a Revolução de Minas” e algumas poesias, entre 
elas “A cascata de Paulo Afonso”. O moço, largado da Escola de São Pau-
lo, era Antônio de Castro Alves .

“Lembrei-me do senhor– diz Alencar a Machado – pois para apresen-
tar ao público f luminense o poeta baiano é necessário não só ter foro 
de cidade na imprensa da Corte, como ha-
ver nascido neste belo vale do Guanabara, 
que ainda espera um cantor”. 

Não seria a força prodigiosa desses 
nomes e o clima em que a leitura me envol-
via que pudessem me poupar dos efeitos 
depressivos do quadro em que vivemos. 
Era a coincidência, alguns dias antes, de 
termos subido pelo telefone, eu e Martinho Moreira Franco, curtindo a 
nosso modo, os mesmos estádios da montanha colocada bem acima do 
tumulto social de ontem e de hoje. 

Falando à vontade, eu tinha dito a meu compadre: o Rio é a única 
cidade da qual não tenho pressa de ir embora. Todas, todas eu já desem-
barco pensando em voltar logo. Ficar no Rio foi um sonho, mas tenho 
medo de me pelar do Rio de hoje. 

E Martinho, igual ao poeta Claudel, amigo de Bandeira: “Besteira, 
o Rio é a única grande cidade que não conseguiu expulsar a natureza”.  

E é desse pico, dessa magnitude, repassando o cenário de Alencar 
que, meio otário, fico a me perguntar: que afinidade terá demonstrado 
o capitão Jair Bolsonaro para merecer trinta anos de confiança em man-
datos do carioca, coroados, finalmente, com a Presidência do país? Ouso 
supor que esta seria a mesma indagação de Lacerda, não digo do mesmo 
ideário, mas da mesma aversão às esquerdas e à disciplina. 

Será que Lacerda, o Corvo, teria as mesmas palavras ou a mesma 
distância emocional diante da mortandade que enluta 37 mil famí-
lias, com outro tanto ameaçado da peste sem fim e sem remédio? Não 
é fácil entender.  

 Lamento 
todas as mortes, 
mas é o destino 

de todo mundo.   

 Não existe talento 
melhor ou pior. Talento 
é talento. É um dom. 
Se você desenvolve, 
você se destaca.   
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Edital foi publicado ontem no Diário Oficial e vai beneficiar 150 propostas em várias áreas do segmento artístico

O edital Cultura PB na 
WEB, que prevê investimentos 
da ordem de R$ 180 mil, foi pu-
blicado ontem no Diário Oficial. 
Os projetos selecionados vão 
receber um apoio de R$ 1,2 mil 
cada. O objetivo é proporcionar 
cultura, arte, entretenimento 
e atividades formativas para a 
população que se encontra em 
isolamento social e beneficiar 
artistas de diversas áreas afeta-
dos pela pandemia. Somados os 
recursos do projeto Meu Espa-
ço, ainda execução, são mais de 
R$ 800 mil investidos em ações 
de apoio aos artistas impossi-
bilitados de se apresentar em 
espaços que promovem ativida-
des culturais.

A Secretaria de Estado da 
Cultura também executará o 
projeto São João na Rede, em 
parceria com a Associação Ba-
laio Nordeste, dentro das come-
morações do Ano Cultural Mes-
tre Sivuca, adequadas à época 
junina.

 Ainda esta semana tam-
bém deverá ser divulgado o 
projeto Arte em Cena: Festival 
de Arte e Cultura na Escola’, da 
Secretaria de Estado da Educa-

ção e da Ciência e Tecnologia, 
voltado para alunos da Rede Es-
tadual de Ensino da Paraíba, que 
envolverá recursos da ordem de 
R$ 516 mil e fará alusão ao Ano 
Cultural Mestre Sivuca.

#Cultura PB na WEB 
O edital Cultura PB na WEB 

oferece 150 vagas de propos-
tas artísticas nas categorias: 
Apresentação e Performance 
Artística, Curso, Oficina e Wor-
kshop, E-Books e História em 
Quadrinhos, Podcast, Exibição 
de Curta-Metragem e Exposição, 
Intervenção e Galeria de Arte 
Virtual. As propostas culturais 
em formato digital serão divul-
gadas em plataformas e tecno-
logias disponíveis on-line. sAs 
inscrições podem ser feitas até 
as 23h59 do próximo dia 21. O 
procedimento de inscrição, in-
cluindo o envio de documentos 
digitalizados, deverá ser efetua-
do exclusivamente pela Internet. 

São João na reede 
Esta ação tem a finalidade 

de manter viva a festa de São 
João, focada em Sivuca, com sho-
ws on-line e gravados, disponi-

bilizados por meio da internet. 
Esse projeto recebe sugestões 
do Fórum Nacional do Forró 
de Raiz, que reúne 14 Estados 
brasileiros. A programação, em 
parceria com a Associação Ba-
laio Nordeste, elenca artistas e 
bandas do seguimento do forró, 
xote e baião, reunindo grandes 
nomes nacionais e da Paraíba; e 
será exibida no dia 18 de junho, 
a partir das  8h até meia noite, 
pelo canal São João na Rede, do 
Youtube, com apresentações 
virtuais, entrevistas, palestras, 
documentários, contado com a 
participação de poetas, canto-
res, compositores, cantadores, 
forrozeiros, músicos, cordelis-
tas, repentistas, e muita música.  

Arte em Cena 
O ‘Arte em Cena: Festival de 

Arte e Cultura na Escola’, voltado 
para alunos da Rede Estadual 
de Ensino da Paraíba, envolverá 
recursos da ordem de R$ 516 
mil e fará alusão em 2020 ao 
Ano Cultural Mestre Sivuca. O 
festival consiste em fomentar, 
selecionar e valorizar práticas 
exitosas do cotidiano escolar 
por meio de cinco modalidades 

Iniciadas as inscrições para 
o projeto Cultura PB na WEB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

A Comissão de Políticas Públi-
cas da Câmara Municipal de 
João Pessoa aprovou projeto 
de Helena Holanda (PP) que 
vai ampliar o direito do consu-
midor: obriga supermercados 
a disponibilizarem lupas para 
que clientes possam ler infor-
mações nos produtos, como 
composição e ingredientes. As 
letras são tão diminutas que 
nem jovens conseguem lê-las.  

Lupas nos supermercados
Socorro Gadelha revelou que 
houve um acordo, digamos 
assim, com o prefeito de João 
Pessoa: os ex-secretários que 
não forem escolhidos na con-
venção, voltarão às pastas de 
origem. Além dela, deixaram 
os cargos com o intuito de ser 
candidatos, Diego Tavares, que 
ocupava o Desenvolvimen-
to Social, e Daniella Bandeira, 
que saiu do Planejamento.

Ontem, a ex-secretária de Habitação 
de João Pessoa, Socorro Gadelha, 
uma das pré-candidatas a prefeita de 
João Pessoa pelo PV, disse que não 
existe uma disputa interna por esta 
indicação: “Meu objetivo agora é este 
[ser candidata]. Mas se chegar na 
convenção e o prefeito escolher outro 
nome, vou recuar com muita tranqui-
lidade”, afirmou.

“recuo com tranquiLidade”

pré-candidaturas de jovens protagonizam
nos dois maiores coLégios eLeitorais da pB

voLtam às pastas

Não é somente a pandemia do coronavírus que está dando ares de ineditismo em procedimentos para a re-
alização das eleições municipais. Nos dois maiores colégios eleitorais da Paraíba, João Pessoa e Campina 

Grande, há outro fator que vem se destacando como atípico: a quantidade de pré-candidatos jovens 
que pretende disputar ambas as prefeituras, na condição de candidatos a prefeito ou como candidatos 
a vice-prefeito. No caso de João Pessoa, o número é bem significativo: temos como pré-candidatos os 
jovens vereadores Léo Bezerra (foto) e Bruno Farias, ambos do Cidadania; o deputado estadual Felipe 
Leitão (Avante), o ex-deputado estadual Raoni Mendes (Democratas), e o ex-secretário municipal de 

Desenvolvimento Social, Diego Tavares (PV) – fogem a essa regra de faixa etária mais jovem apenas 
o ex-senador Cícero Lucena (PP) e os deputados estaduais Wallber Virgulino (Patriotas) e Anísio Maia 

(PT). No que diz respeito à Campina Grande, destacam-se os nomes do deputado estadual 
Tovar Correia Lima (PSDB); do ex-deputado estadual Bruno Cunha Lima (PSD); da ex-

-secretária estadual de Desenvolvimento e Articulação Municipal, Ana Cláudia Vital do 
Rêgo (Podemos) e do vereador Lucas Ribeiro (PP) – exceção é o deputado estadual 
Inácio Falcão (PCdoB). Temos, assim, nove jovens como pré-candidatos nas duas 
cidades, o que é um número significativo, a se considerar eleições de outrora.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Não é somente com a possibilidade de trans-
ferência das eleições de outubro para no-
vembro e dezembro que trabalha o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Ontem, o presidente 
da corte eleitoral, Luís Roberto Barroso ad-
mitiu outra mudança: além do aumento em 
duas horas do horário da votação, poderá ser 
adotada a votação em horários distintos para 
cada faixa etária de eleitores.  

eLeições poderão ter votação por
faixa etária, diz presidente do tse

outra situação inédita

sessões producentes

A pandemia da covid-19 já havia gerado uma 
situação atípica na ALPB, obrigando os depu-
tados a participarem de sessões por videocon-
ferência. E, agora, provocou outra situação 
inédita: pela primeira vez em sua história, o 
Legislativo estadual vai suspender o recesso 
parlamentar do mês de julho para continuar 
atuando contra a pandemia.

Ontem, os deputados, por unanimidade, aprova-
ram projeto de resolução da Mesa Diretora que 
institui o plano Estratégico de Acompanhamento 
Permanente contra a Covid-19 e estabelece a per-
manência das atividades da ALPB. Em quase três 
meses de sessões remotas, o Legislativo estadual 
aprovou mais de 1.300 matérias. 
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artísticas: Artes Visuais, Teatro, 
Música, Dança e Literatura, que 
devem fazer articulação com ex-
periências culturais e artísticas 
das comunidades locais.

Por conta da suspensão das 
aulas presenciais em decorrên-
cia do novo coronavírus, o edital 
vai detalhar como as equipes 
vão produzir e enviar de modo 
remoto suas produções culturais 
em cada modalidade para que 
sejam avaliadas por uma banca. 

Os objetivos do Arte em 
Cena são: estimular o interesse, 
a apreciação e a produção artís-
tico-cultural entre os educandos, 
valorizando a arte como forma 
de crescimento social e estético; 
fomentar ações que promovam 
o encontro entre o projeto peda-
gógico da escola e experiências 
culturais e artísticas das comu-
nidades locais, e realizar mapea-
mento da produção artística nas 
escolas.

Pandemia da covid-19 provocou a paralisação quase total das apresentações de artes, como os espetáculos teatrais

Foto: Marcos Russo

Acesse através do QR Code a página 
de inscrição para o projeto Cultura 

PB na WEB

O Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) enviou para 
as Secretarias de Estado da 
Educação de todas as unida-
des federativas os números 
referentes às inscrições para 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio de 2020. Na Rede Es-
tadual de Ensino da Paraíba, 
21.425 estudantes da 3ª sé-
rie do ensino médio fizeram a 
inscrição para as provas, o que 
representa 73% do total de 
29.390 alunos matriculados, 
maior percentual de todo o 

Brasil quando analisado pro-
porcionalmente. O número 
é superior a 2019, em que o 
percentual foi de 65%.

O secretário de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecno-
logia, Cláudio Furtado, come-
morou o número de inscritos 
e lembrou que o índice é fruto 
de um trabalho de incentivo 
aos alunos a acreditarem em 
seus projetos de vida. “Esse 
número é resultado de um tra-
balho que a Secretaria de Edu-
cação e da Ciência e Tecnologia 
vem realizando junto com as 

Gerências Regionais e as es-
colas para mobilizar, cada vez 
mais, os estudantes a acredita-
rem que podem ter seus pro-
jetos de vida realizados. É só 
eles observarem a quantidade 
de mais de 3.800 aprovados 
este ano em toda a Rede Es-
tadual de Ensino. Isso faz com 
que eles procurem melhorar a 
cada dia, é um reflexo de todo 
o trabalho que vem sendo feito 
pelo Governo do Estado”, refle-
tiu o secretário.

No ano passado, os alu-
nos da Rede Estadual de En-

sino da Paraíba atingiram a 
marca de 3.865 aprovações 
em universidade públicas, 
sendo 225 delas em primeiro 
lugar. O índice foi o maior já re-
gistrado em toda a história. No 
total, foram 747 aprovações 
para a UFPB, 364 para o IFPB, 
1050 para a UEPB, 1216 para 
a UFCG, 207 para outras insti-
tuições de ensino do Nordeste 
e 281 entraram em faculdades 
privadas pelo ProUNI.

O crescimento nos nú-
meros é reflexo das ações de 
estímulo e preparação para o 

Exame que o Governo do Esta-
do realiza por meio da Secre-
taria de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia, como 
o Se Liga No Enem Paraíba, 
que em 2019 se tornou um 
programa e ocorre em vários 
formatos: Festival, Egressos, 
Na Escola, Núcleo de Redação 
e Simulados. Este ano, devido 
à suspensão das aulas pre-
senciais como medida de pre-
venção ao novo coronavírus, 
o programa está sendo refor-
mulado e o novo formato vai 
ser apresentado em breve.

Mesmo diante das mu-
danças no ensino causadas 
pela pandemia, o secretário 
Cláudio Furtado motivou os 
alunos da Rede Estadual a 
seguirem acreditando nos 
próprios sonhos. “Acreditem! 
A prova que eles podem são 
os próprios colegas que já 
entraram nas universidades 
públicas. Eles devem acreditar 
nos sonhos e estão bem prepa-
rados para isso. Têm capacida-
de e formação para entrar em 
qualquer universidade”, finali-
zou o secretário.

Enem: 73% da 3a série são da rede estadual



Impactos na economia no segundo trimestre causaram retração de 10,5%; para 2021, expectativa é de 3,6% de alta

A interrupção das ativida-
des produtivas no Brasil, a par-
tir do mês de março, diante do 
avanço da pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19) impactou a 
economia do Brasil. Com isso, o 
Produto Interno Bruto (PIB) do 
país sofrerá uma queda espera-
da de 6% ainda este ano e de-
verá ter alta de 3,6%, em 2021. 
Estas informações foram divul-
gadas ontem pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) que revisou as previsões 
macroeconômicas brasileiras. 

O estudo apontou ainda 
um recuo de 10,5% no segun-
do trimestre, com retração de 
13,8% na indústria, 10,1% nos 
serviços e 11,2% no consumo 
das famílias. Já no terceiro e o 
quarto trimestres, espera-se 
uma recuperação da economia. 
A pesquisa afirma que, a partir 
deste mês, terá início uma gra-
dual flexibilização das medidas 
de isolamento social e a reto-
mada do funcionamento de di-
versas atividades. Esses fatores 
junto às políticas de preservação 
de emprego, renda e produção 
devem permitir a gradual recu-
peração ao longo dos próximos 
meses. 

Com isso, os serviços de-
vem recuar 5,8% em 2020, mas 
crescer 3,7% em 2021. No caso 
da indústria, a expectativa é de 
queda de 7,3% este ano e alta de 
4% no ano que vem. De acordo 
com o economista e conselheiro 
do Conselho Regional de Eco-
nomia da Paraíba (Corecon), 
João Bosco Ferraz de Oliveira, a 
retração econômica é resultado 
da paralisação de praticamente 
todo o setor econômico do país 
porque mesmo as áreas que es-
tão em funcionamento, ainda 
passam por dificuldades. 

“Mesmo as indústrias que 
estão em atividades, enfren-
tam dificuldades, primeiro para 
vender, segundo para entregar 
todas as mercadorias”, declarou. 

O economista acrescenta 
que apesar da análise da con-
juntura econômica realizada 
por algumas entidades do setor 
apostarem em um PIB negativo 
para 2020 na faixa de 6 a 7%, ele 
acredita que essa redução pode 
ser ainda maior e se aproximar 
dos 10%. “Se a gente chegar 
acima de 6% negativo, eu acho 
que a economia para 2021 se ela 
chegar a 1% positivo já estará de 
bom tamanho. Porque a recu-
peração plena  só vai acontecer 
mesmo em 2022”, pontuou. 

Ele explica que todos os es-

tados serão atingidos de alguma 
forma com a queda do PIB. 

Em março deste ano, as 
estimativas eram de queda de 
1,8% em 2020 e crescimento 
de 3,1% em 2021. Abril foi con-
siderado o pior mês, conforme 
o estudo, com sinais de recu-
peração econômica a partir de 
Maio. Os indicadores econômi-
cos confirmam essa avaliação, 
pois o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI) 
avançou 5,9% no mês passado, 
assim como o nível de utilização 
de capacidade instalada (NUCI) 
do setor, que passou de 57,3% 
em abril para 60,3% no mês 
passado.

Os dados sobre o consumo 
de energia industrial demons-
traram ainda a alta em diver-
sos segmentos. Já no Varejo, o 
Índice de Confiança do Comér-
cio (ICOM) apresentou alta de 
10,1% em maio, após retração 
de 30,5% em abril. O setor au-
tomotivo teve um incremento 
de 7,7% nas vendas no mesmo 
período.

A pesquisa revelou ainda 
que a agropecuária segue como 
destaque positivo. A equipe da 
instituição revisou para 2% o 
crescimento do PIB do setor 
agropecuário este ano por conta 
da alta no PIB da lavoura.

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Covid-19 causará queda no PIB 
nacional de 6% no ano, diz Ipea
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Com novos 1.501 casos 
registrados, a Paraíba chegou 
a 22.452 pessoas contami-
nadas e 534 óbitos pelo novo 
coronavírus. Em 24 horas, no 
intervalo entre a segunda-fei-
ra e a terça-feira, 27 mortes 
foram confirmadas pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES). Pelo segundo dia se-
guido sem o acréscimo na 
lista de cidades atingidas, o 
Estado mantém o número de 
206 dos 223 municípios com 
casos registrados de covid-19. 
Um total de 4.671 pacientes, 
20,80% dos casos, são consi-
derados curados após atingir 
a cura clínica. 

O índice de isolamento 
social na última terça-feira na 
Paraíba é de 40,1%. Mesmo 
estando longe do ideal previs-
to pela SES, a taxa é a oitava 
maior do Brasil ficando atrás 
apenas de Rondônia, que li-

dera com 45,77%, Amapá, 
Acre, Ceará, Amazonas, Per-
nambuco e Rio de Janeiro.  Já 
a ocupação total de leitos de 
UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o Estado é de 
68%. A Região Metropolitana 
de João Pessoa, que concentra 
9.934 casos, tem 82% dos lei-
tos de UTI ocupados. Campina 
Grande, referência no atendi-
mento para 69 cidades circun-
vizinhas, tem uma ocupação 
de leitos de UTI de 69%. Já no 
Sertão a ocupação é de 51%.

A Região Metropolitana 
de João Pessoa engloba as ci-
dades de João Pessoa, Santa 
Rita, Bayeux, Cabedelo, Con-
de, Cruz do Espírito Santo, 
Lucena, Mamanguape e Rio 
Tinto. De todos estes municí-
pios, apenas Lucena ainda não 
ultrapassou a marca dos cem 
casos, até o momento Lucena 
registra 93 casos. 

A Capital segue regis-
trando o maior número de 
casos na região e no Estado. Já 

são 6.583 casos confirmados e 
8.085 casos previstos de acor-
do com a Vigilância Epidemio-
lógica do município. Cabedelo 
tem 1.215 casos, seguido por 
Santa Rita com 781, Bayeux 
tem 501, Mamanguape che-
gou a 372, Conde tem 148, 
Cruz do Espírito Santo chegou 
a 140 e, fechando as cidades 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa, Rio Tinto tem 
101 casos de contaminação 
confirmados. Seguindo a lis-
ta das cidades mais atingidas 
pela doença, Campina Grande 
totaliza 2.967 confirmações. 

Mais de 65 mil testes já 
foram realizados até o mo-
mento em todo o Estado. A 
Paraíba tem testes rápidos dis-
tribuídos em todos os municí-
pios pelo Governo do Estado 
além de testagens ofertadas 
pela rede privada de saúde. De 
acordo com o portal de acom-
panhamento de insumos do 
Ministério da Saúde, a Paraíba 
tem 147.180 testes rápidos.

PB confirma mais 1,5 mil 
casos e 27 novas mortes

Série especial hoje na Tabajara 
debate os “Modelos Políticos”

George Floyd é enterrado 
após homenagens nos EUA

Existem diversas discussões 
sobre as diferenças entre socia-
lismo, capitalismo e comunismo 
e os objetivos desses modelos 
políticos dentro da sociedade. 
Este é um dos assuntos aborda-
dos na série especial “Cidadania: 
Um percurso histórico sobre a 
democracia brasileira”, transmi-
tida hoje pelo Jornal Estadual da 
Rádio Tabajara.

Com o tema “Modelos po-
líticos: Socialismo, Capitalismo, 
Comunismo, Liberalismo”, a mes-
tre e doutoranda em Ciências 
Políticas pela Universidade de 
São Paulo (USP) e pesquisadora 
do Núcleo de Política e Eleições 
do Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento, Joyce Luz, esclare-
ceu que estes são modelos teóri-
cos que surgiram e que ajudam a 
sociedade pensar a relação entre 
um tripé formado pelo Estado 
(política), pela economia e pela 
sociedade (cidadãos). “São mo-

delos que tentam estabelecer ou 
explicar qual a melhor relação 
que pode existir entre indivíduos 
(sociedade), Estado (Governo) e 
economia”, declarou. 

A série especial “Cidadania: 
Um percurso histórico sobre a 
democracia brasileira” estreou 
segunda-feira na Rádio Tabajara. 
O primeiro episódio abordou o 
conceito de democracia e como 
esse regime político se desenvol-
veu. De acordo com o cientista 
político e professor da Universi-
dade Federal da Paraíba(UFPB), 
José Artigas, o termo democracia 
vem de Dêmos (povo) e Kratía 
(Governo). Portanto, Democracia 
é o Governo do povo. “É o gover-
no de expressão de uma ordem 
de liberdades e direitos. De uma 
ordem de cidadania, na qual os 
cidadãos podem participar di-
retamente das atividades de Go-
verno e definir as Leis que orien-
tarão a condução dos negócios 
coletivos e as vidas particulares 
dos cidadãos que se integram 
a comunidade”, observa. Ele fa-

lou sobre o desenvolvimento da 
democracia no mundo e sobre 
como a história brasileira é mer-
cada pelo autoritarismo. 

Três Poderes
O segundo episódio foi ao ar 

ontem e tratou sobre a “Definição 
dos poderes dentro da Democra-
cia: Executivo, Judiciário e Legis-
lativo”. Conforme a professora 
de ciências políticas da UFPB, 
Tarcia Rabelo, o objetivo da se-
paração dos poderes é controlar 
aqueles que fazem as leis, que 
administram e impedir a con-
centração do poder.  “Antes desse 
processo, a gente tinha tiranias,-
monarquias absolutistas em que 
o poder estava concentrado nas 
mãos de um só ou num grupo de 
pessoas pequeno”, explicou.

O próximos temas da série 
serão: “Posições políticas: direita, 
esquerda e centro”, que vai ao ar 
amanhã, e “Processo eleitoral: a 
sociedade está preparada para 
um novo processo eleitoral nesse 
cenário”, na sexta-feira. 

O corpo do ex-segurança 
George Floyd, morto durante 
uma ação policial que deu iní-
cio a uma onda de protestos nos 
Estados Unidos e no mundo, foi 
enterrado ontem após uma ce-
rimônia acompanhada por 500 
pessoas, na igreja Fountain of 
Praise em Houston, no Texas. 
Uma carruagem levou o corpo de 
George Floyd até o túmulo no ce-
mitério Houston Memorial Gar-
dens, em Pearland, no subúrbio 
de Houston, onde foi enterrado 

ao lado do corpo da mãe. Paren-
tes de Floyd, religiosos e políticos 
texanos, além dos atores Jamie 
Foxx e Channing Tatum, estive-
ram presentes ao velório.

O ex-vice-presidente Joe 
Biden, pré-candidato à Presidên-
cia dos EUA, enviou vídeo apre-
sentado durante a cerimônia. 
“Nenhuma criança deve precisar 
se perguntar aquilo que tantas 
crianças negras tiveram de se 
perguntar por gerações: ‘Por 
quê?’”, disse o democrata. E com-

pletou: “Agora é hora de justiça 
racial. Essa é a resposta que nós 
devemos dar aos nossos filhos 
quando perguntam por quê”, 
acrescentou Biden.

Goerge Floyd morreu após 
um policial branco sufocá-lo com 
o joelho em seu pesçoco.  O ex-
segurança repetiu várias vezes a 
frase: “Eu não consigo respirar”. 
O crime desencadeou os maio-
res protestos contra o racismo 
desde a morte de Martin Luther 
King. 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Juliana Cavalcanti
Especial para A União 
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Corpus Christi
O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, disse ontem 
que a celebração de Corpus Christi será pela internet devido 
à pandemia. Procissões não serão realizadas. Página 7
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Prefeito recua de decreto que previa a flexibilização das medidas de isolamento social no município

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

MP intercede e comércio de 
Patos vai continuar fechado

Editoração: Lênin BrazEdição: Nara Valusca

Depois de publicar no 
Diário Oficial do Município 
decreto flexibilizando as me-
didas de isolamento social e 
estabelecendo a reabertura 
do comércio a partir de hoje, 
o prefeito interino de Patos, 
Ivanes Lacerda, recuou na de-
cisão. Ele resolveu atender a 
recomendação dos Ministérios 
Públicos Estadual, Federal e 
do Trabalho, que entenderam 
por bem manter as limitações 
estabelecidas em decretos do 
Governo do Estado, em vigên-
cia até o próximo dia 14.

O procurador do muni-
cípio, Jonas Guedes, afirmou 
que o município seguirá a 
recomendação dos órgãos 

fiscalizadores tornando sem 
efeito o decreto n°30/2020. 
“O município resolveu acatar a 
recomendação dos órgãos fis-
calizadores, MPF, MPPB, MPT. 
O prefeito editou o decreto e 
agora será publicado suspen-
dendo a eficácia do decreto 
publicado hoje que era sobre a 
flexibilização. Logo, volta a ter 
vigência o decreto anterior-
mente publicado no dia 28 de 
maio, esse com vigência até o 
dia 15 de junho”, esclareceu 
Jonas. 

O Decreto Municipal 
n°28/2020 em vigência pror-
roga as medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção de 
contágio do novo coronavírus 
até o dia 15 de junho. 

Os Ministérios Públi-
cos recomendam ainda que 

o município observe o de-
creto do governo estadual 
n°40.288/2020, do dia 30 de 
maio, que traça o plano de re-
torno das atividades econômi-
cas, quando deve haver uma 
discussão com a sociedade 
civil e setores produtivos para 
coleta de sugestões, resultan-
do em um plano de abertura 
gradual da economia, a partir 
de 15 de junho.

O promotor de Justiça do 
MPPB, Uirassu de Melo Me-
deiros, explicou sobre a reco-
mendação com parâmetros de 
retorno das atividades econô-
micas. “Aos olhos dos Ministé-
rios Públicos Federal, Estadual 
e do Trabalho, o município 
de Patos tomou a decisão de 
flexibilizar e quanto a isso 
os Ministérios públicos não 

adentraram nessa discussão, 
porém, considera que dada à 
necessidade de compatibilizar 
o decreto municipal com o es-
tadual, é preciso que essa deci-
são somente seja implementa-
da a partir do dia 15 de junho 
de 2020, e também é preciso 
que ela seja feita (apresenta-
da) de maneira paulatina, gra-
dual, nos moldes estabelecidos 
pelo decreto estadual”.

Ele disse também que “é 
preciso que a retomada da ati-
vidade econômica aconteça, 
porém, se estabelecendo on-
das de retorno fixando as ati-
vidades que têm condição de 
retornar imediatamente, ava-
liando as consequências des-
sa decisão para, em seguida, 
permitir que essa decisão se 
amplie para o maior número 

possível de atividades até que 
se estabeleça o retorno pleno 
da atividade econômica do 
município”.

No decreto que já havia 
sido publicado, o prefeito per-
mitia a reabertura de estabe-
lecimentos comerciais que 
estavam fechados há 90 dias, 
como feiras livres, mercados 
públicos, clínicas de estética, 
igrejas e templos, academias, 
salões de beleza e shoppings.

Ontem, Patos chegou à 
soma de 928 casos de infecta-
dos e 30 mortes pela covid-19. 
O município foi o primeiro a 
registrar morte na Paraíba e é 
hoje o epicentro do coronaví-
rus no interior.

Para justificar o decreto 
que flexibilizaria as medidas 
de isolamento social, o prefei-

to alegou que o crescimento 
do número de casos da doença 
não está diretamente ligado ao 
comércio e a indústria. “Porque 
desde o início estamos funcio-
nando com 70% desses seg-
mentos abertos, que são ser-
viços essenciais. É um número 
pequeno de estabelecimentos 
ainda fechados”, explicou.

Na nota divulgada ontem, 
os Ministérios Públicos Esta-
dual, Federal e do Trabalho 
lembraram que, caso o pre-
feito decidisse por não aten-
der a solicitação, as medidas 
judiciais necessárias seriam 
tomadas a fim de assegurar o 
cumprimento da recomenda-
ção. O que, por exemplo, deter-
minaria a responsabilização 
do prefeito em âmbito civil e 
criminal.

Foto: Roberto Guedes

Sindicato quer unificar protocolo em bancos

Catorze trabalhado-
res que atuam na base do 
Sindicato dos Bancários de 
Campina Grande e região 
testaram positivo para a 
covid-19.  A informação  é 
do presidente da entidade, 
Esdras Luciano Cabral Cam-
pelo. Segundo o sindicalista, 
em todo o Estado, chega a 
80 o número de bancários 
infectados. Ele defende a 
unificação dos protocolos 
sanitários em toda a rede 
bancária da Paraíba. 

“Apesar das medidas 
de distribuição de EPIs, de 
limpeza das agências, dos 
corrimãos às máquinas de 
autoatendimento, ainda pre-
cisa haver uma unificação 
dos protocolos de medidas 
sanitárias, em casos suspei-
tos ou confirmados”, salienta 
Esdras.

De acordo com ele, 
cada banco tem seu proto-
colo. Cada banco adota uma 
postura quando surgem os 
casos. “Isso é ruim, porque 
confunde a categoria, con-
funde também o cliente e o 
usuário”, ressaltou.

Durante os dias de para-
lisação total da região central 
de Campina Grande, de 30 
de maio a 3 de junho, com a 
antecipação dos feriados de 
Corpus Christi, São João e 
Fundação da Paraíba, foram 
confirmados dois casos em 
agências do Banco Itaú.  

Esdras lembra que as 
agências foram fechadas 
para higienização.

“Mas nem todo banco  
faz isso. Há bancos que ape-
nas afastam o funcionário, 
ele fica sendo acompanhado 
pela área médica, o banco 
faz a higienização e a agên-

cia continua aberta. Isso é 
um equívoco. O funcionário 
que testou positivo deve ser 
afastado e os que tiveram 
contato com ele, também. O 
vírus é invisível e, às vezes, 
as pessoas são assintomáti-
cas, por isso, há necessidade 
de protocolos mais rígidos 
de todos os bancos”, argu-
mentou Esdras Luciano. 

Mobilização 
Com a confirmação dos 

casos de covid-19 em várias 
unidades bancárias da Paraí-
ba,  o Sindicato dos Bancários 
de Campina Grande e região, 

cuja base territorial com-
preende 17 municípios, já 
está mobilizando a Vigilância 
Sanitária e as Secretarias Mu-
nicipal e Estadual de Saúde.

O mesmo está sendo 
feito com o Ministério Pú-
blico e com a Defensoria Pú-
blica.  O objetivo, como ex-
plicou o sindicalista Esdras 
Luciano, é o de promover in-
tervenções, visando ao apri-
moramento das medidas 
protetivas para os clientes e 
bancários.

A entidade está man-
tendo uma mesa perma-
nente chamada “comitê de 

crise” e negociação com a 
Fenaban (Federação Nacio-
nal dos Bancários), em nível 
nacional.  

Nessa mesa estão sen-
do apontadas as falhas e ao 
mesmo tempo estão sendo 
cobradas aos bancos, me-
lhorias nos protocolos e 
unificação de entendimento. 
Essa cobrança, segundo o 
presidente do Sindicato dos 
Bancários de Campina Gran-
de, significa uma precaução,  
“para que, não haja uma dis-
seminação tão numerosa, 
como tem sido observada na 
categoria bancária”. 

Chico José
chicodocrato@gmail.com
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Desde o início da pandemia, 528 reeducandos da Média de Mangabeira passaram a cumprir a pena em casa

Apenados são presos por não 
cumprirem medidas judiciais

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Criminoso foi flagrado com o ar condicionado roubado

Uma espingarda foi apreendida durante as ações da Polícia Militar

As drogas estavam bem embaladas e a dupla, segundo a polícia, já é conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas em Patos e região

O secretário de Admi-
nistração Penitenciária da 
Paraíba, Sérgio Fonseca, 
revelou em entrevista que 
até ontem, 88 detentos da 
Penitenciária de Seguran-
ça Média “Hitler Cantalice” 
retornaram para o regime 
fechado por descumprirem 
o benefício de permanece-
rem em casa durante a pan-
demia. Somente da Média, 
no dia 17 de março foram 
liberados 528 apenados. 
Do PB1 apenas dois presos 
tiveram direito ao benefi-
ciados, enquanto que do 
presídio feminino Júlia Ma-
ranhão foram liberadas 55 
apenadas para o novo regi-
me de pena.

O gerente executivo 
prisional da SEAP, Ronaldo 
Porfírio, disse que aqueles 

detentos que descumpri-
rem o benefício estão sen-
do levados para Central de 
Polícia de João Pessoa onde 
é submetido à audiência de 
justificativa, comunicado ao 
juiz da Vara das Execuções 
Penais – VEP que vai deter-
minar qual o presídio onde 
o apenado será recolhido. 
“Ele será levado para o pre-
sídio onde cumpria a pena”, 
revelou.

No início da pandemia 
da covid-19, em toda a Pa-
raíba mais de 1.520 ape-
nados foram beneficiados 
para cumprirem a pena 
em casa. Em abril, esse 
número subiu para 1.633 
e todos receberam das di-
reções dos presídios onde 
estavam recolhidos as re-
comendações contidas na 
portaria, entre elas, não 
estarem fora de suas resi-
dências das 20h às 5h; não 

frequentar festas, bares, 
não utilizar droga, nem be-
bida alcoólica.

Segundo o secretário 
Sérgio Fonseca, na portaria 
está recomendada também 
que policiais militares e pe-
nais devem fazer a fiscaliza-
ção “e caso haja o flagran-
te, conduzir a delegacia da 
área”, esclarece.

Em Campina Grande, 
policiais do 10º BPM, se-
gundo o tenente-coronel 
Francimar Vieira, já flagra-
ram vários detentos nas 
ruas da cidade, alguns deles 
praticando crimes, entre 
tráfico de droga e roubos. 

A liberação foi feita 
com base na decisão do 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), de 17 de março, 
que recomendou aos tribu-
nais adoção de medidas de 
combate ao coronavírus nas 
unidades prisionais.

Assaltos a casas de veraneio
A Polícia Militar prendeu, nas primei-

ras horas da madrugada de ontem (9), 
um suspeito de praticar arrombamentos 
a casas de veraneio do bairro de Camboi-
nha, na cidade de Cabedelo. A prisão do 
homem, que tem 39 anos, foi realizada 
em flagrante, quando ele estava levando 
o ar-condicionado de uma residência que 
tinha acabado de ser alvo do criminoso.

O acusado é presidiário do regime 
semiaberto, já pelo crime de furto, mas 
tinha sido liberado pela Justiça para 
passar o período da pandemia do novo 
coronavírus recolhido em casa.

Conforme informações da Força 
Tática da 6ª Companhia Independente 
da PM, que foi responsável por prendê-lo 
mais uma vez, o acusado teria praticado 
vários arrombamentos de residências 
nos últimos dias, a maioria no bairro 
de Camboinha. Ele ainda tentou fugir 
quando percebeu a chegada da PM, mas 
acabou preso em flagrante.

O suspeito e o aparelho recuperado 
com ele foram levados para a Central de 
Polícia, em João Pessoa.

Tráfico no Sertão

Polícia flagra padrasto e enteado 
comercializando drogas em Patos

Imagens de câmera podem identificar 
dupla que assaltou servidora de cartório

Um homem e um jovem 
que não tiveram os nomes, 
nem idades reveladas, foram 
presos na cidade de Patos, 
suspeitos de envolvimento 
com o tráfico de droga. Se-
gundo a Polícia Militar com a 
dupla, que é padrasto e entea-
do foram apreendidas mais 
de 4 kg maconha e cocaína. 
A apreensão foi realizada por 
equipes da Ronda Ostensiva 

Tática com Apoio de Motoci-
cletas (ROTAM) do 3º Bata-
lhão, no bairro das Placas.

No local onde ocorreu a 
prisão funcionava, segundo 
a polícia, um ponto de venda 
de drogas. Os policiais  dis-
seram que faziam rondas na 
rua Lima Campos quando 
viram o jovem de 18 anos 
sair de perto de um grupo 
de pessoas e arremessar um 

pacote por cima do muro de 
uma casa. 

O jovem foi rendido e, 
ao olhar o que tinha no pa-
cote, os policiais descobri-
ram que era 1kg de cocaína. 
Na residência dele, que fica 
vizinha, foi preso o padras-
to do acusado, de 32 anos, 
e apreendidos mais mate-
riais do esquema do tráfico 
que os dois estariam atuan-

do, sendo 3kg de maconha 
em pacotes, 23 trouxas de 
maconha e cocaína prontas 
para a venda, três balanças 
de precisão e uma muda da 
planta Cannabis Sativa.

O preso de 32 anos já 
tinha antecedente criminal 
por furto. Ele o enteado fo-
ram levados com o material 
apreendido para a Delegacia 
de Polícia, em Patos.

A polícia vai analisar câ-
meras de monitoramento na 
tentativa de identificar a dupla 
que assaltou no final da manhã 
de ontem, uma funcionária do 
Cartório Fechine, na Praça Mar-
ques do Herval, em Campina 
Grande. Os ladrões levaram R$ 
18 mil que ela havia retirado de 
uma agência bancária.

O sargento J. Monteiro, 
que atendeu a ocorrência, disse 
que a guarnição compareceu 
ao local poucos minutos após 
o comunidade, no entanto, ao 
conversar com a tabeliã do car-
tório, Sara da Silva, soube que o 
assalto havia ocorrido há cerca 
de uma hora antes quando a 

funcionária chegava ao local de 
trabalho.

Ao conversar com a vítima, 
que não teve o nome revelado, 
ela disse que no momento que 
chegava no cartório foi aborda-
da pelos dois homens, bem tra-
jados que exigiram o dinheiro. 
O policial acredita em “parada 
dada”, pois a dupla sabia que ela 
estava com o dinheiro. 

O local onde ocorreu o as-
salto é bastante movimentado 
e os estabelecimentos comer-
ciais possuem câmeras de mo-
nitoramento. “Vamos analisar 
essas imagens e diligenciar 
para tentar prender a dupla”, 
disse o sargento.

Foragido
No Bairro das Cidades, 

também em Campina Grande, 
policiais da 2ª CEPMotos pren-
deram um foragido da Justiça, 
na noite de segunda-feira (8), 
quando realizavam rondas no 
condomínio Major Veneziano.

Contra o acusado, que tem 
23 anos, havia um mandado de 
prisão em aberto. Ele tinha sido 
preso em 2015, no distrito de 
São José da Mata, após assaltar 
uma casa, espancar o morador 
e feri-lo com um facão.

Desta vez, os policiais re-
forçavam as rondas no Major 
Veneziano quando se depa-
raram com o acusado, que foi 

abordado. Ao consultar a iden-
tidade do suspeito, descobri-
ram que ele era foragido. 

Guarabira
Um adolescente de 16 

anos foi apreendido por po-
liciais do 4º BPM na noite de 
segunda-feira (8), em Guarabi-
ra. Com ele foram apreendidos 
uma pistola calibre 380 inoxi-
dável e um carregador com 18 
munições do mesmo calibre. 
A apreensão aconteceu depois 
de uma denúncia anônima, 
que um homem estaria em um 
veículo Nissan Frontier de cor 
branca, realizando entrega de 
drogas no Bairro do Cordeiro.

Fotos: PMPB

A Polícia Militar 
prendeu suspeitos por 
porte ilegal de arma, 
tráfico e ameaça, em 
novas ações realizadas 
nessa segunda-feira (8), 
nos bairros do Tambor, 
Cruzeiro, no Complexo 
Aluízio Campos e no Sí-
tio Estreito, em Campina 
Grande.

Por suspeita de trá-
fico, os policiais do 10º 
Batalhão prenderam um 
acusado de 42 anos, no 
complexo Aluízio Cam-
pos. Ele estaria comer-
cializando drogas na 
localidade e foi flagrado 
com mais de dez porções 
de maconha e dinheiro. 
No bairro do Cruzeiro, 
um jovem de 19 anos foi 
preso pelos policiais do 
2º Batalhão com porções 
de maconha, embala-
gens para drogas, duas 
maquinetas de cartão e 
dinheiro.

No bairro do Tam-
bor, as equipes do 10º 
Batalhão prenderam 
suspeito de 69 anos, 
que estaria ameaçando 
um vizinho com uma 
espingarda. A arma foi 
apreendida. O acusado 
era presidiário do regi-
me semiaberto e cum-
pria pena por homicídio, 
inclusive usava uma tor-
nozeleira eletrônica.

Ainda nas ações des-
sa segunda-feira, foram 
detidos dois jovens, de 
17 e 18 anos, com um 
revólver e um simulacro, 
durante abordagem no 
Sítio Estreito. A PM sus-
peita que eles estariam 
planejando cometer as-
saltos, já que foram pe-
gos perto de uma lom-
bada.

Todos os casos fo-
ram levados para a Cen-
tral de Polícia, em Cam-
pina Grande.

PM realiza operações 
em bairros de Campina
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Devido à pandemia, as procissões não serão realizadas, assim como a montagem dos tradicionais tapetes feitos com serragem

Corpus Christi – em latim, 
significa corpo de Cristo – é 
uma celebração do calendário 
católico para lembrar a morte 
e a ressurreição de Jesus. Com 
o cenário de pandemia do novo 
coronavírus, a celebração da 
data religiosa acontecerá de 
maneira diferente na Paraíba, 
de acordo com a Arquidiocese 
do Estado. As tradicionais pro-
cissões e montagem de tapetes 
feitos com pó de serra nas ruas 
não ocorrerão.  As celebrações 
serão feitas com transmissão 
pela internet, às 16h.

“A eucaristia é a lembran-
ça permanente do amor de 
Deus pela humanidade e sem-
pre celebramos com a benção 
do Santíssimo, procissão e 
missa, contando com grande 
participação do povo. Esse 
ano, por conta do isolamen-
to social e do coronavírus, há 
impossibilidade de aglomerar 
pessoas, então vamos celebrar 

com transmissão pelas redes 
sociais e sem a participação 
do povo, com a benção do san-
tíssimo, adoração e celebra-
ção da eucaristia. Pedimos aos 
sacerdotes que evitem desfile 
com o Santíssimo Sacramen-
to nas praças e nas ruas; as 
celebrações devem acontecer 
no interno das nossas igrejas”, 
disse o arcebispo Dom Delson, 
em vídeo divulgado pela Ar-
quidiocese.

As celebrações terão iní-
cio com a Adoração ao Santís-
simo, e será seguida de uma 
procissão simbólica feita pelo 
arcebispo nas dependências 
do Seminário Arquidiocesano, 
com bênçãos dadas de uma das 
sacadas do prédio onde reside. 
“Darei a minha bênção sobre 
João Pessoa e demais cidades 
de nossa Arquidiocese. Temos 
fé de que este tempo difícil será 
superado e sairemos mais for-
talecidos como irmãos, filho 
deste Deus de amor que não 
nos desampara”, afirmou Dom 
Delson.

Sobre a data
A comemoração acon-

tece sempre 60 dias após 
a Páscoa e, apesar de não 
possuir data fixa, se dá 
sempre em uma quinta-fei-
ra em simbologia à Última 
Ceia. 

Acelebração foi estabe-
lecida pelo Papa Urbano IV, 
em setembro de 1264, com 
a publicação de uma bula pa-
pal instituindo a data e con-
ferindo indulgências às pes-
soas que fossem para a missa 
daquele dia. Com a morte de 
Urbano, a celebração ficou 
esquecida e só ganhou força 
novamente em 1311, quan-
do a data foi relembrada e 
reafirmada pelo Concílio de 
Vienne.

Além das procissões, 
uma das celebrações mais 
tradicionais ao dia de Cor-
pus Christi no Brasil são os 
tapetes de serragem colorida 
e outros materiais estampa-
dos nas ruas como forma de 
homenagem.

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Arquidiocese celebrará o dia 
de Corpus Christi pela internet  

Editoração: Lênin BrazEdição: Clóvis Roberto

Foto: Divulgação

Dom Delson divulgou vídeo em que pede aos sacerdotes que evitem celebrações e desfiles pelas ruas este ano

Santos celebrados no mês de junho são adorados especialmente no Nordeste, onde o período é mais marcante

Tradição religiosa

Santos juninos renovam a fé dos católicos 

O calendário litúrgico 
da Igreja Católica celebra 
três santos no mês de junho: 
Santo Antônio, São João e 
São Pedro. Eles fazem parte 
das tradicionais festas juni-
nas que atraem milhares de 
turistas de diversos locais 
do país para vivenciar os 

costumes, saberes e vive-
res da cultura, bem como a 
sua gastronomia e Tradição. 
Esta devoção aos santos en-
controu espaço no Nordeste 
pela natureza festiva, espíri-
to de solidariedade e força 
de seu povo.

Santo Antônio
Comemorado no dia 13 

de junho, Santo Antônio fi-

cou conhecido como o San-
to Casamenteiro. Para casar, 
algumas décadas atrás, a 
família da moça precisava 
oferecer um dote. Como as 
meninas pobres não tinham 
condições financeiras, pe-
diam ajuda a Santo Antônio. 
Ele foi um homem que tinha 
carinho muito grande pe-
los pobres, tanto que surgiu 
a tradição do pão de Santo 

Sara Gomes  
saragomesilva@gmail.com

Antônio. Para o padre Luiz 
Júnior, a grande contribuição 
de Santo Antônio à Igreja era 
o poder de conversão atra-
vés da oratória. “Ele foi um 
grande orador, convertia as 
pessoas pela capacidade de 
eloquência. A devoção a San-
to Antônio é mais forte no 
Nordeste porque a coloniza-
ção portuguesa se iniciou no 
litoral da região”, explicou.

São João
Ao contrário de São 

Antônio e São Pedro que 
celebramos a morte, no dia 
24 de junho, comemora-se 
o nascimento de São João 
Batista.  Conforme a Bíblia, 
João Batista veio preparar 
os caminhos do senhor e 
foi o apóstolo que batizou 
Jesus como o cordeiro de 
Deus. “Existe a tradição que, 
quando Isabel deu à luz a 
João Batista, ela acendeu 
uma fogueira na porta para 
avisar aos vizinhos que seu 
filho tinha nascido, já que 
ela morava próximo às mon-
tanhas”, revelou padre Luiz 
sobre a tradição da fogueira 
no dia de São João.

Além do significado bí-

blico, São João é considera-
do um santo festeiro. Neste 
dia, são realizadas muitas 
festas, marcada por danças 
e comidas típicas. Para Josi-
naldo Dantas, professor de 
Teologia, História e Ciência 
das Religiões, o ritual re-
ligioso do dia de São João 
perdeu a tradição se compa-
rado à antigamente. “A tradi-
ção era muito forte, as casas 
acendiam velas para mos-
trar que estavam em comu-
nhão, realizavam novenas e 
procissão. Sou de Juarez Tá-
vora e percebo que essa tra-
dição foi ofuscada pela festa 
cultural do São João. As pes-
soas, no máximo, acendem a 
fogueira hoje em dia. Perce-
bo o ritual mantido nas igre-
jas que têm São João Batista 
como padroeiro”, disse.

São Pedro
Comemorado no dia 29 

de junho, o dia de São Pedro 
é o último festejo junino. 
Normalmente, nestas cele-
brações são feitas muitas 
quermesses, arraiás e gran-
des fogueiras, assim como 
acontece no dia de São João. 
No ritual religioso, é lembra-

da a morte de São Pedro. Ele 
era pescador e deixou tudo 
para seguir Jesus. Conforme 
o padre Luiz, a Bíblia revela 
que Pedro era um homem de 
temperamento forte e impe-
tuoso que chegou a negar 
Jesus Cristo três vezes, mas 
também fez uma declaração 
de amor a Cristo. “Jesus per-
guntou a Pedro: tu me amas? 
Ele respondeu: senhor, tu 
sabes de tudo”. E por causa 
dessa capacidade de amar 
foi escolhido para ser o che-
fe dos apóstolos, apesar das 
suas fragilidades humanas. 

Janaína Valentim, 41 
anos, nasceu no dia de São 
Pedro. Ela mora no Alto do 
Mateus, próximo a uma re-
gião de mangue, e desde 
criança acompanhava a Pro-
cissão da Canoa – tradição 
que os devotos e pescadores 
iam de canoa para a Ilha da 
Santa, localizada no Porto 
do Capim. “Eu cresci nessa 
tradição cristã, minha mãe, 
pescadores e amigos. Hoje, 
não fazemos mais o percur-
so de canoa devido à polui-
ção da maré, mas fazemos a 
procissão na Igreja São Pe-
dro Pescador.”

O Tribunal de Justiça 
da Paraíba, por meio da 
Coordenadoria da Mulher 
em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar, apoia 
a Campanha ‘Sinal Verme-
lho contra a violência do-
méstica’ que será lançada 
hoje pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros 
(AMB) e pelo  Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 
O lançamento oficial ocor-
re às 11h, nos canais do 
YouTube do CNJ e da AMB, 
seguido de live da AMB, 

às 14h, com a presença da 
apresentadora e atriz Ana 
Furtado pelo Instagram @
campanhasinalvermelho.

O objetivo é incentivar 
denúncias por meio de um 
símbolo: ao desenhar um 
“X” na mão e exibi-lo ao 
farmacêutico ou ao aten-
dente da farmácia, a vítima 
poderá receber auxílio e 
acionar as autoridades. 

A juíza Graziela Quei-
roga Gadelha de Sousa, 
Coordenadora da Mulher 
em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, evidencia a impor-
tância dessa Campanha 
como mais uma ferramen-
ta de enfrentamento à vio-
lência doméstica contra a 
mulher. “O alcance e a força 
que essa Campanha terá a 
nível nacional e estadual 
dará grande visibilidade a 
causa amarga da violência 
contra a mulher”, comen-
tou a magistrada.

Na Paraíba, a Campa-
nha recebe, ainda, o apoio 

do Governo do Estado, As-
sociação dos Magistrados 
da Paraíba (AMPB), Secre-
taria de Estado da Segu-
rança e da Defesa Social, 
Secretaria da Mulher e da 
Diversidade Humana e do 
Conselho de Farmácia.

Combate à covid-19
Na Comarca de Alagoa 

Grande, de 2.ª Entrância, 
o juiz José Jackson Guima-
rães repassou, no mês pas-
sado, o valor de R$ 600,00 
provenientes das penas al-

ternativas para ajudar na 
prevenção do novo corona-
vírus (covid-19). O dinhei-
ro foi usado na aquisição 
de 120 máscaras, sendo 90 
para os detentos em regi-
me fechado e as outras 30 
para os servidores da Ca-
deia Pública. 

O magistrado conse-
guiu, ainda, por meio de 
parceria com a Prefeitura 
Municipal de Alagoa Gran-
de, realizar a higienização 
da Cadeia Pública e a vaci-
nação contra a gripe H1N1 

dos apenados daquela Uni-
dade Judiciária. 

Essa não é a primeira 
vez que a Cadeia Pública 
local foi atendida no perío-
do da pandemia. No mês de 
abril, o juiz Jackson Guima-
rães já havia repassado va-
lores para a compra de ma-
terial de limpeza, além de 
kits de higienização desti-
nados aos presos, num to-
tal de quase R$ 6 mil reais, 
também provenientes da 
aplicação de penas de pres-
tação pecuniária. 

TJ lança companha contra a violência doméstica
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Entidade está completando 85 anos e já ajudou três milhões de pessoas no mundo; na Paraíba, o AA existe há 55 anos

Considerada uma doen-
ça pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o alcoolis-
mo é uma dependência quí-
mica crônica caracterizada 
pelo consumo compulsivo 
de álcool, no qual o usuário 
se torna progressivamente 
tolerante à intoxicação pro-
duzida pela droga, desenvol-
vendo sinais e sintomas de 
abstinência quando retirada. 
O Alcoólicos Anônimos (AA) 
completa hoje 85 anos de 
existência no mundo e, ao lon-
go desses anos, ajudou mais 
de três milhões de pessoas, 
nos 180 países que aderiram 
ao movimento. Na Paraíba a 
irmandade existe há 55 anos, 
com cerca de 150 grupos. No 
entanto, todas as atividades 
presenciais estão suspensas 
devido a pandemia.

Para amenizar o impac-
to do distanciamento social 
provocado pela covid-19, os 
Alcoólicos Anônimos estão 
oferecendo reuniões online 
através dos grupos de What-
sApp. A frequência acontece 
de acordo com a dinâmica do 
grupo, que varia de duas a três 
vezes por semana.

O AA é considerado uma 
irmandade formada por ho-
mens, mulheres e voluntários, 
vindos de todas as classes 
sociais que se reúnem para 
compartilhar experiências e 
renovar as esperanças que 
resistirão ao vício, vivendo 
um dia de cada vez. O único 
requisito para ser membro é o 

Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com

Alcoólicos Anônimos mantêm 
reuniões durante a pandemia

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

desejo de parar de beber, não 
havendo necessidade de pagar 
taxas ou mensalidades. A atua-
ção de AA é feita através de um 
programa de recuperação, os 
“Doze Passos”, sugeridos para 
a prática diária na vida do al-
coólico. Há as reuniões pro-
movidas pelos grupos onde 
são trocadas experiências dos 
problemas vividos durante o 
alcoolismo e como cada um 
está vivendo em sobriedade, 
fortalecendo, assim, o desejo 
de permanecer abstinente.

O contador aposentado 

Silvio S. começou a ingerir be-
bida alcoólica ainda na juven-
tude, nos finais de semana. Ao 
longo dos anos, passou a beber 
no final do expediente do tra-
balho. “No final do dia, eu para-
va em um bar para beber cer-
veja. Como essa doença é lenta 
e progressiva, passei a apre-
sentar as mãos trêmulas e só 
aliviava quando ingeria álcool. 
Comecei a beber bebidas for-
tes logo pela manhã também. 
A minha dependência ficou tão 
séria que não conseguia mais 
fazer qualquer tipo de ativi-

dade sem a bebida alcoólica”, 
lembrou.

Ele não entendia porque 
estava perdendo o controle de 
sua vida por causa do álcool, 
pois, ninguém da sua família 
teve alcoolismo e até perder 
tudo não sabia que era consi-
derada uma doença. “Procurei 
ajuda em todos os cantos, na 
igreja católica, na evangélica, 
na umbanda... na tentativa de 
me curar dessa compulsão. 
Minha família começou a se 
afastar de mim e passou a não 
me convidar para eventos que 

tivesse bebida alcoólica, por-
que eles passavam vergonha 
comigo. Eu passei a me isolar 
também”, revelou.

A vida de Sílvio S. só voltou 
ao caminho quando conheceu 
os Alcoólicos Anônimos, em 15 
de abril de 1996, após a última 
internação hospitalar. Hoje é 
coordenador do Comitê Traba-
lhando com os Outros (CTO) e 
também coordenador das reu-
niões no grupo AA Pescador de 
Vidas, no Bairro de Tambaú. “Só 
quando ouvi aquelas histórias, 
tão parecidas com a minha, me 

convenci que tinha problema 
com álcool e precisava de aju-
da. Desde então passei a par-
ticipar das reuniões e seguir 
a metodologia ‘Doze Passos’ e 
estou sóbrio há 24 anos. Para 
manter minha sobriedade, 
preciso compartilhar meu de-
poimento e ajudar outras vidas 
a serem resgatadas”, enfatizou.

As pessoas pensam que 
o alcoolismo afeta exclusi-
vamente os homens. Apesar 
deles serem maioria, as mu-
lheres acabam sofrendo mui-
to mais preconceito. Gilvanise 
P., 54 anos, começou a beber 
nos assustados da juventude 
e até aos 32 anos levou a vida 
de maneira irresponsável, até 
conhecer a irmandade Alcoó-
licos Anônimos.

“Perdi meu emprego duas 
vezes por causa da bebida 
alcoólica, passava noites em 
claro nas festas. Bebia de tudo, 
até que um dia apaguei no Clu-
be Pé de Ouro, em Mandacaru, 
com duas latas de cervejas. Eu 
bebia tanto que de tão incons-
ciente me arranhava todinha.  
Nesse dia, tinha deixado os 
meus filhos sozinhos, o espe-
cial de 13 anos e outro de três 
anos. Por um milagre de Deus 
havia integrantes do AA que 
me socorreram.”, disse.

A partir 10 de maio de 
1998, Gilvanise começou a 
frequentar o grupo AA da co-
munidade Jardim Mangueira, 
em Mandacaru, e desde então 
“nasceu de novo”, vive bem-hu-
morada e de bem com a vida. 
“Há 22 anos estou sóbria e 
tenho muito orgulho de fazer 
parte do AA”, finalizou.

Amparo à mulher

Violência obstétrica é monitorada na Paraíba
As instituições inte-

grantes da Rede de Atenção 
às Mulheres em Situação de 
Violência Doméstica e Se-
xual (Reamcav), coordenada 
pela Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, vão atuar a partir de 
agora também no monitora-
mento e fortalecimento das 
ações de enfrentamento da 
violência obstétrica, com-
preendida como qualquer 
ação ou omissão que ocorra 
no transcurso da gravidez, 
trabalho de parto e pós-par-
to que venha causar dano 
físico, emocional ou psíqui-
co para a mulher. Entre as 
instituições, uma das princi-
pais parceiras é a Federação 
das Associações de Muni-
cípios da Paraíba (Famup), 
que vai apoiar nas ações de 
divulgação de enfrentamen-
to da violência obstétrica.

“A Reamcav compreen-
de que as políticas públicas 
de saúde para as mulheres 
se dá por diversos órgãos 
(municipais, estaduais e fe-
derais) e pela sociedade ci-
vil, para a efetivação desta 
e de outras políticas para 
as mulheres. Sabemos que 
na Paraíba, até 25 de maio 
deste ano, ocorreram 20 
óbitos maternos (86% dos 
casos evitáveis) e 184 óbitos 
fetais. Por isso, é necessário 
ações articuladas em rede 
para prevenir e reduzir a 
curva ascendente de óbitos 
durante e pós-pandemia de 
covid-19”, afirma a secretá-

ria da Mulher e da Diversi-
dade Humana, Lídia Moura. 

Conforme ela, as ações 
e recomendações serão re-
passadas em reuniões de vi-
deoconferência com gesto-
res voltadas para gestantes, 
lactantes e mães de bebês 
de até 24 meses. Uma delas 
é garantir o atendimento, 
consultas e exames para as 
mulheres grávidas e puér-
peras como prioridade na 
atenção básica. Também 
será recomendada a ultras-
sonografia morfológica no 
segundo trimestre em mães 
com infecção por Sars-CoV2, 
especialmente para acom-
panhar a formação e o cres-
cimento fetal. As gestantes 
com diagnóstico positivo da 
covid-19 não devem parir 
em casas de parto e sim em 
ambientes hospitalares, ten-
do em vista a maior necessi-
dade de segurança e atenção 
à saúde que esses casos re-
querem. 

O atendimento remoto 
deve ser feito por meio do 
Ligue Corona (083) 99146-
9790 para as gestantes que 
tenham sintomatologia leve 
de síndrome gripal, sem 
queixa obstétrica e esteja 
em isolamento em seu do-
micílio. O acompanhamento 
dessa gestante é realizado 
pela Vigilância em Saúde do 
município onde ela reside e 
pela Equipe de Saúde da Fa-
mília.

n O atendimento às 
gestantes sem sintomas de 

manguape (Mamanguape); 
Hospital Regional de Guara-
bira (Guarabira); e Hospital 
Regional de Itabaiana (Ita-
baiana). 

• 2ª Macro Região - 
Isea, na Clipsi e na FAP (Em 
Campina Grande); Hospi-
tal Regional de Queimadas; 
Hospital Regional Santa Fi-
lomena (Monteiro); Hospi-
tal e Maternidade Alice de 
Almeida (Sumé); Hospital 
Regional de Princesa Isabel 
(Princesa Isabel); e Hospital 
Regional de Picuí (Picuí).

• 3ª Macro Região - 

Maternidade Peregrino Fi-
lho (Patos); Maternidade 
Deodato Cartaxo (Cajazei-
ras); Hospital Regional de 
Souza (Sousa); Hospital Re-
gional de Catolé do Rocha 
(Catolé do Rocha); Hospital 
Distrital Senador Ruy Car-
neiro (Pombal); e Hospital 
Distrital de Itaporanga (Ita-
poranga).

n O atendimento às 
gestantes com síndrome gri-
pal no atendimento ao tra-
balho de parto é realizado 
nos seguintes locais:

• 1ª e 3ª Macro Re-
giões -  Maternidade Frei 
Damião.

• 2ª Macro Região - 
Instituto Elpídeo de Almei-
da/Isea (Campina Grande)

n O atendimento para 
gestantes com síndrome gri-
pal sem queixa obstétrica é 
realizado nos seguintes locais:

• 1ª e 3ª Macro Re-
giões - Maternidade Frei 
Damião.

• 2ª Macro Região - 
Instituto Elpideo de Almei-
da/Isea (Campina Grande).

Foto:Secom-PB

Órgãos governamentais em parceria com outras intituições vão atuar contra qualquer omissão no transcurso da gravidez de mulheres em todo o Estado

síndromes gripais e em tra-
balho de parto é feito nas 
maternidades de referência 
para os partos de risco ha-
bitual e partos de alto risco:

 • 1ª Macro Região - 
Edson Ramalho e Hospital 
Universitário Lauro Wan-
derley e Instituto Cândida 
Vargas (em João Pessoa); 
Maternidade Flávio Ribeiro 
Coutinho (Santa Rita); Hos-
pital e Maternidade João 
Marsicano (Bayeux); Hos-
pital e Maternidade Padre 
Alfredo Barbosa (Cabedelo); 
Hospital Regional de Ma-

SERVIÇO 
Em João Pessoa, o Escritório Sede do 
AA na Paraíba está localizado à Rua da 
Areia, 743, no Centro da capital.
n Telefones: 3222-4557 e 98658-4556.
n E-mail: esl@area03pb.aa.org.br6

Foto: Reprodução

No Estado da Paraíba, a irmandade dos Alcoólicos Anônimos possui cerca de 150 grupos que, durante a crise do coronavírus, estão funcionando de forma online



Pedaço da História
Fundação Casa de José Américo (FCJA) participa da 4a Semana 
Nacional de Arquivos (SNA), com transmissão ao vivo pelo 
canal da instituição no Youtube. Página 11
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Junto com o diretor de fotografia João Carlos 
Beltrão (na foto maior, com a câmera), André 
Costa Pinto (no detalhe) produz oficinas de 
cinema para a formação na área

Foto: Divulgação

 Sou paraibano e 
minha escola de formação 

é a Paraíba. Por mais 
que esteja distante 

geograficamente, acredito 
muito no potencial técnico 

da equipe, que é a 
minha base 

Com direção de André da Costa Pinto, longa-metragem se encontra em pré-produção para ser rodado após pandemia

Filme paraibano ‘Glicemia’ se 
passará nos ‘anos de chumbo’

A nova produção inde-
pendente, Glicemia, do pa-
raibano André da Costa Pin-
to, está atualmente em fase 
de amadurecimento e ajus-
tes no roteiro. Devido à pan-
demia, o processo de filma-
gens foi suspenso por tempo 
indeterminado e o diretor, 
juntamente com seu parcei-
ro na criação do roteiro, Na-
tan Cirino, estão alterando 
algumas partes para melhor 
executá-las quando for pos-
sível. Esse será o primeiro 
longa-metragem em suspen-
se/terror do paraibano.

Glicemia ainda está em 
fase embrionária, como re-
força o diretor, mas a produ-
ção será ambientada no con-
texto histórico da Ditadura 
Militar no Brasil. “É como se 
a gente tivesse congelado no 
tempo. Aborda um momen-
to difícil, que foi a ditadura, 

cuja época o Governo Fede-
ral flerta atualmente”, con-
textualiza André.

Seu primeiro longa de 
terror está significando um 
momento de bastante pes-
quisa e estudos em relação 
ao tema. “Até um ano atrás, 
eu diria que não consegui-
ria fazer, mas estou no pro-
cesso de estudar muito mais 
e focar nesse processo de 
aprendizado, mesmo sendo 
um profundo admirador do 
gênero”. Entre as referências, 
André destaca o cineasta 
José Mojica Marins, o famoso 
Zé do Caixão (1936-2020), e 
se diz um admirador do “ci-
nema marginal”.

Lamentando o contexto 
da pandemia, o realizador 
adianta que não há previsão 
e nem expectativas para ini-
ciar as filmagens. “É impos-
sível cumprir os protocolos 
de isolamento em um set de 
filmagem. Concordo e res-
peito esses protocolos. E sei 
que, enquanto parte do setor 
artístico, esse será o último 
a voltar com as atividades”, 
ressalta. “O bem-estar de to-
dos é o foco. Não arriscaria a 
saúde de ninguém, e eu tam-
bém faço parte do grupo de 
risco. Muito difícil planejar o 
futuro nessas condições”.

Por enquanto, o que se 
pode adiantar em relação ao 
filme são os ajustes no rotei-
ro, junto com Natan. “Temos 
visões de mundo muito di-
ferentes e encontramos um 

ponto de equilíbrio entre as 
ideias. A gente se entende 
muito nas diferenças”.

Por ser uma iniciativa 
independente, a realização 
de Glicemia depende de 
parcerias. Dessa forma, foi 
possível viabilizar um casa-
rão a partir de contatos do 
elenco, ambiente que está 
inativo há três anos, cons-
truído entre o final do sécu-
lo 19 e o 20, para ser utiliza-
do como cenário.

Base na PB
Apesar de estar moran-

do no Rio de Janeiro, André 
da Costa Pinto valoriza e 
sempre procura exaltar a 
equipe técnica da Paraíba. 
“Sou paraibano e minha 
escola de formação é a Pa-
raíba. Por mais que esteja 
distante geograficamente, 
acredito muito no potencial 
técnico da equipe, que é a 
minha base. Outros estados 
podem ter mais recursos 
econômicos, mas a nossa 
mão de obra é a melhor”, 
defende. “Por isso, acredito 
que precisamos entender a 
necessidade de criação de 
políticas públicas para os 
artistas terem mais condi-
ções de trabalhar”, critica 
André da Costa Pinto.

Quem assina a fotogra-
fia de Glicemia é um antigo 
parceiro de André. João Car-
los Beltrão trabalhou com 
o diretor em todos os seus 
longas-metragens.

Os filmes de André da 
Costa Pinto são parte do re-
sultado de seu curso de for-
mação de atores para audio-
visual, como complementa 
João Carlos. “Ele oferece um 
curso de formação de atores, 
e Antes do Parto e Ratoei-
ra são frutos disso, de uma 
produção coletiva dele com 
os alunos. São pessoas que, 
como ele, estão imersas nas 
possibilidades da vida”. Os 
filmes se tornam ferramen-
tas para utilização no por-
tfólio de toda a equipe, como 
reforça Beltrão.

“A gente se entende. 
André permite uma liber-
dade para a fotografia em 
relação a elementos como 
enquadramento, que é um 
pouco incomum. Gosto 
muito de trabalhar com ele 
por isso, por haver essa re-
lação de confiança”.

Glicemia, como adianta-
do pelo diretor de fotografia, 
será realizado em sua maior 
parte nas cenas internas de 
um antigo casarão, onde será 
adaptada a mansão de uma 
família em decadência. 

“Para que a gente dina-
mize as questões de locação, 
realizaremos grandes pla-
nos-sequências, assumindo 
uma posição na qual a câmera 
passeia pelos ambientes e o 
tempo é contado a partir do 
trânsito das personagens pelo 
casarão. O corredor é um ele-
mento que une todos e funcio-
na como um túnel do tempo 

para flashbacks. São sacadas 
temporais a partir de uma 
postura da câmera”, diz Bel-
trão. Essas “sacadas” provo-
cadas por uma instabilidade 
controlada na câmera corres-
pondem a certos momentos 
específicos da trama. “André 
foca nas atuações, em explo-
rar o melhor lado dos atores. 
O cinema dele é muito corpo-
ral, muito gestual”, explica.

Para o diretor de foto-
grafia, o cinema nacional, 
que competia uma difícil 
“queda de braço” com as 
produções “enlatadas” es-
trangeiras para patrocínio e 
circulação, agora será ainda 
pior. “Muita coisa vai mudar. 
A gente tem que esperar. As 
condições ideais para pre-
venção do vírus terão um 
custo alto”, finaliza.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Quem é André da Costa Pinto?
Paraibano de Barra de São 

Miguel, no Cariri da Paraíba, An-
dré da Costa Pinto é graduado em 
Comunicação Social pela Universi-
dade Estadual da Paraíba (UEPB), 
em 2008. Atua nas áreas de Produ-
ção Cultural e Cinematográfica. É 
diretor, documentarista e roteirista. 
Atualmente radicado no Rio de Ja-

neiro, chegou a lecionar no curso 
de Formação de Atores para Vídeo 
oferecido pelo Departamento de 
Comunicação Social da UEPB e 
pela ONG Moinho de Cinema da 
Paraíba. Seu primeiro longa-me-
tragem foi Tudo o que Deus Criou 
(2012), no qual assina direção e 
roteiro, seguido de O Tempo Feliz 

que Passou (2016), Antes do Parto 
(2016), esta codirigida com Aderal-
do Jr., e Ratoeira (2019). Também 
dirigiu e roteirizou os premiados 
curtas-metragens A encomenda do 
bicho medonho (2006) e Amanda e 
Monick (2008) que, juntos, somam 
14 prêmios em festivais nacionais 
de cinema.

Principais longas-metragens 
do cineasta paraibano

Foto: Divulgação

Em ‘O Tempo Feliz que Passou’, Guta Stresser faz parte de uma família 
que passa por dificuldades financeiras e evita ao máximo se encontrar

Foto: Divulgação

Em ‘Tudo o que Deus Criou’, Letícia Spiller é uma mulher cega 
de 30 anos que anseia em ter sua primeira experiência sexual
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“ O brasileiro / não entendeu / que o nosso / Geor-
ge Floyd / é o menino / Miguel.”

Rossana Honorato.

Não pretendo me debruçar sobre a totalidade dos 
escritores negros que li na minha vida, mas apenas 
sobre alguns que me marcaram. Começo com o nosso 
maior, o carioca Machado de Assis, que foi tão grande 
no seu pioneirismo que até esqueceram que era negro. 
Sua negritude até sofreu um processo de embranque-
cimento, pois não ficava bem entregar a um negro a 
suprema (e merecida) glória da fundação da Academia 
Brasileira de Letras.

Qualquer pesquisador que quiser se aprofundar na 
questão da autoria negra no Brasil terá que se debruçar 
sobre as pesquisas de Conceição Evaristo, cujo primei-
ro olhar recaiu sobre uma pioneira, a escritora Maria 
Firmina dos Reis (1822-1917), uma nordestina e negra,  
uma maranhense, pioneira da literatura brasileira, con-
siderada a primeira autora publicada do país. 

Meu interesse em voltar a explorar este filão deu-
se após os últimos acontecimentos envolvendo mor-
tes de negros, tanto aqui no Brasil como nos Estados 
Unidos, quando um negro americano, George Floyd 
foi brutalmente assassinado por um policial branco, 
em Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos.  Lembro 
bem quando, na minha juventude, a campanha “Black 
is beautiful” foi lançada nos Estados Unidos. O prota-
gonismo negro na literatura e na política começava a 
despontar no horizonte. Nomes como os de Malcolm 
X, Richard Wright, Martin Luther King, Angela Davis 
começavam a brilhar no norte da América e suas vo-
zes eram ouvidas aqui ao sul das Américas. Esse pro-
tagonismo culminou, anos depois, na eleição de Bar-
rack Obama para a presidência dos Estados Unidos, em 
2009, que residiu na Casa Branca entre 2009 e 2017, 
como presidente, por dois mandatos.

Antes desses já se manifestara Harriet Beecher Sto-
we (1811-1846) (A Cabana do Pai Tomás - 1851), embora 
das páginas do seu livro pioneiro não tenha brotado a 
voz negra que lideraria um povo escravizado, espezi-
nhado, massacrado. Mas foi fundamental para o movi-
mento abolicionista norte-americano que culminou na 
abolição da escravatura em 1863, por Abraham Lincoln.
Barrack Obama foi o 44º presidente americano e o pri-
meiro presidente afrodescendente dos EUA. Exerceu 
dois mandatos na Casa Branca, ao lado de sua esposa 
Michelle e das suas duas filhas.

Na literatura, podemos identificar o romance In-
visible Man, de Ralph Ellison, como um marco que de-
flagrou o empoderamento negro nos Estados Unidos, 
chamando a atenção para a invisibilidade social dos 
negros. Mas não foi o primeiro: antes de Ellison, Zora 
Neale Hurston já publicara Their Eyes Were Watching 
God, em 1937, que passou um período no ostracismo 
até que Alice Walker o trouxesse de novo à tona após a 
publicação de The Color Purple, em 1982, ganhador do 
Prêmio Pulitzer de 1983. Walker tem um importante 
trabalho de pesquisa sobre escritoras afrodescenden-
tes, iniciado com sua pesquisa sobre sua antecessora 
Hurston e com a publicação do livro de ensaios In Sear-
ch of Our Mothers’ Gardens (À procura dos Jardins de 
Nossas Mães), em 1967. Continuando nessa genealogia, 
nossa próxima descoberta foi Toni Morrison, autora de 
Beloved, (publicado no Brasil com o título Amada, ro-
mance que lhe conquistou o Prêmio Pulitzer em 1988, 
e o Nobel em 1993).

Todos esses nomes, essas reminiscências, vieram à 
tona com os últimos fatos que abalaram o Brasil  (o as-
sassinatos do menino João Pedro, de 14 anos, no Rio de 
Janeiro, e a do menino Miguel, de 5 anos, no Recife, víti-
ma do descuido da patroa de sua mãe, que deixou-o so-
zinho no elevador de um condomínio enquanto sua mãe 
era mandada a passear com o cachorrinho da família. 

Nos Estados Unidos, protestos eclodiam em todo 
o país e em todo o mundo, causados pela morte de um 
homem negro, George Floyd, por um policial branco, em 
Minneapolis, Minnesota. Embora esse não tenha sido o 
primeiro negro a sofrer morte brutal nas mãos de po-
liciais, a brutalidade da morte de Floyd chocou todo o 
mundo, que pode assistir ao ato em tempo real, enquan-
to ouvíamos sua súplica “I can’t breathe” (“Não consigo 
respirar”). Essa súplica ecoou nos ouvidos do mundo, 
ouvidos esses quase sempre insensíveis para os atos de 
violência contra os negros.

Cartazes contendo as últimas palavras de Floyd, 
além de outros proclamando “Black Lives Matter” (“Vi-
das Negras Importam”), e a imagem do punho fechado 
que simbolizou o movimento pelos direitos civis nos Es-
tados Unidos, nos anos de 1960, foram empunhados por 
jovens, negros ou não, em todo o mundo que levantaram 
suas vozes num clamor por justiça.

Vidas Negras
Importam

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Há poucos dias, entrou no catálogo do Amazon Prime 
Video Entre Facas e Segredos (2019), filme escrito e dirigido 
por Rian Johnson. Sucesso de público e crítica no ano passado 
e, veja só, quem, assim como eu, não conseguiu assistir no 
cinema agora pode ver no conforto de casa. Cada vez menos 
tenho lido sinopses e visto trailers antes de assistir algum 
filme porque percebi ao longo dos anos que a experiência é 
mais completa quando o contexto é trazido de forma inédita. 
É de acordo com a narrativa do roteiro/direção, sem (quase) 
nenhum spoiler, que eu consigo avaliar melhor se a história foi 
realmente bem contada ou não. Quando escrevo sobre algum 
filme, coloco o aviso de spoilers antes do texto e, quando não 
coloco é porque dou detalhes que comprometem minimamen-
te a experiência como espectador de primeira viagem. Doidi-
ces que aparecem com a idade.

Foi uma surpresa maravilhosa saber que eu estava prestes 
a encarar duas horas de um filme que mescla mistério e comé-
dia. Sim, muitos seguem esse mote, mas tem mais um detalhe 
que deixa o gênero mais específico: um assassinato que acon-
tece num local com várias pessoas presentes, ninguém entra e 
ninguém sai, todos são suspeitos; ou, como chamam em inglês, 
“whodunit” (“Quem matou?”). 

Entre Facas e Segredos é divertidíssimo e carrega uma origi-
nalidade narrativa não de procurar responder a pergunta “Quem 
matou?”, mas sim de acompanhar os desenrolares da história a 
partir daquele ponto para além do suspeito. Dando uma singela 
sinopse: o milionário Harlan Thrombey (Christopher Plummer) 
é encontrado morto em sua mansão pouco tempo após uma fes-
ta de aniversário com todos os seus filhos, netos e afins, e, ao que 
tudo indica, cometeu suicídio. O longa traz o inglês Daniel Craig 
vestindo uma carcaça bem diferente do marrento e sedutor 
James Bond, interpretando um cínico personagem de forte so-
taque sulista estadunidense, o detetive particular Benoit Blanc, 
contratado por uma figura misteriosa. Aliás, elenco de peso no 
filme todo: Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette e Lakeith 
Stanfield, só para citar alguns nomes.

Anotei cinco estrelas na minha caderneta e vi o meu amor 
pelo gênero renovado. Lembrei do clássico Os Sete Suspeitos 
(1985), citado brevemente no longa de Rian Johnson, comédia 
brilhante estrelada por atores como Tim Curry, Christopher 
Lloyd e Eileen Brennan, baseado num dos meus jogos de 
tabuleiro preferidos: Clue (inclusive, título original do filme). 
Me veio à mente também a gostosa lembrança de muitas tardes 
pós-colégio quando eu chegava em casa e colocava o DVD re-
cém-comprado de uma locadora que entrava em extinção. Perdi 
as contas de quantas vezes assisti ao filme. Uma das melhores 
comédias de mistério, sem dúvidas.

Uma excelente mas bem mais recente do gênero é a 
comédia A Noite do Jogo (2018). O filme acerta bem nas 
doses de comédia, trapalhadas e, claro, mistérios. E ele tem 
um mote interessante: ele aproveita a febre norte-ameri-
cana de “festas de assassinato misterioso” (é tipo um RPG 
live action que montam em casa ou em casas especializa-
das nisso) e coloca os casais para desvendarem um crime 
real. A trama se estende para além da casa deles, mas em 
momento nenhum isso tira pontos do placar. 

Não posso deixar de citar por aqui outros clássicos como 
Assassinato no Expresso do Oriente (ambas versões de 1974 
e 2017), baseado no livro de Agatha Christie. Confesso que 
ainda tenho alguns clássicos na lista que preciso assistir, prin-
cipalmente depois do vigor pós-Entre Facas e Segredos. Ainda 
estou me devendo títulos como O Assassino Invisível (1934) e 
O Fim de Sheila (1973). 

Sinto que os filmes desse segmento têm um caráter 
viciante, até. A gente se sente mais aguçado a cada misté-
rio que nem quando lemos Um Estudo em Vermelho (Ar-
thur Conan Doyle, 1887). As tramas previsíveis parecem 
entediantes e tentar desvendar o crime antes do deadline 
do fim da trama traz um hype sem igual. Quando se soma 
à fórmula da imprevisibilidade com doses de comédia 
aguçada, meu palpite é certeiro: a diversão do dia está 
garantida.

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

‘Land Of The Free’

The Killers presta homenagem a 
George Floyd com releitura de canção

No começo da semana, 
a banda The Killers com-
partilhou uma nova versão 
da música ‘Land Of The 
Free’. Lançada original-
mente em janeiro do ano 
passado, a letra ganhou um 
novo significado com os 
recentes protestos do mo-
vimento “Black Lives Mat-
ter”, após a morte do segu-
rança negro George Floyd, 
por um policial branco nos 
Estados Unidos.

Anteriormente, a fai-
xa  falava sobre a causa de 
imigrantes e agora, a letra 
tem como referência o cri-
me, apoiando também a 
onda de protestos antirra-
cismo que tomou  as ruas 
de todo o país.

Na época de seu lança-
mento, o grupo estreou um 
videoclipe assinado por 
Spike Lee, diretor de filmes 
que refletem o racismo, 
como Faça a coisa certa 
(1989), o mais conhecido 
do cineasta, e o recente In-
filtrado na Klan (2018).

Além dos refugiados, 
a letra da música de ‘Land 
Of The Free’ fala de liber-

dade, com críticas ao pre-
sidente Donald Trump e 
ao uso de armas. No clipe, 
imagens de imigrantes na 
fronteira entre os Estados 
Unidos e o México.

Já na nova roupagem, 
o  vocalista Brandon Flo-
wers canta: “How many 
killings must one man 
watch in his home? / Eight 
measured minutes and 46 
seconds, another boy in 

the bag / Another stain on 
the flag” (“Quantas mortes 
a mais um homem deve as-
sistir em sua casa? / Oito 
minutos e 46 segundos 
contados, mais um garoto 
no saco / Mais uma man-
cha na bandeira”), sobre o 
tempo em que Floyd foi as-
fixiado pelo policial.

The Killers é uma ban-
da de rock, formada no ano 
de 2002, em Las Vegas.

O mistério que te prende

Foto: Divulgação

Banda modificou a letra por causa do crime policial que acarretou a recente onda de protestos nos Estados Unidos

Foto: Divulgação

Elenco de ‘Entre Facas e Segredos’: duas horas de um filme que mescla mistério e comédia na qual “ninguém entra e ninguém sai, todos são suspeitos”

Através do QR Code acima, 
acesse a nova versão da 

música ‘Land Of The Free’
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FCJA participa da 4a edição da 
Semana Nacional de Arquivos

O Dia Internacional dos Arquivos 
é hoje e, com o intuito de celebrar a 
data, a Fundação Casa de José Amé-
rico (FCJA) participa da programa-
ção virtual da 4ª Semana Nacional 
de Arquivos (SNA), com transmissão 
ao vivo a partir das 10h pelo canal da 
instituição no Youtube.

A Fundação participará da mesa- 
redonda “Função social dos arquivos do 
Memorial da Democracia da Paraíba”, 
mediada por Ana Paula Brito, da própria 
FCJA, e que ainda terá como expositoras 
outra integrante da entidade, Lúcia de 
Fátima Guerra, além de Shara Rachel 
Silva Dutra de Medeiros, da Prefeitura 
Municipal de Caicó (RN), e Valéria Bar-
buto, do Instituto de Justicia y Derechos 
Humanos, na Argentina. O evento, cujo 
tema é “Empoderando a sociedade do 
conhecimento”, proposto pelo Conselho 
Internacional de Arquivos (ICA), irá até 
a sexta-feira. 

“A Fundação está participando da 
Semana Nacional com esses dois even-
tos”, disse a gerente executiva de Do-
cumentação e Arquivo da FCJA, Lúcia 
Guerra, que abordará o tema “Arquivo 
do Dops-PB: violação de direitos huma-
nos e educar para nunca mais”, dentro 
da mesa-redonda. Hoje, a programação 
ainda inclui as participações de Shara 
Rachel Silva Dutra de Medeiros sobre 
“Comissão Estadual da Verdade da Pa-
raíba: atuação e função social”, e Valéria 
Barbuto, que enfocará “Usos y funcio-
nes de losarchivos en la construcción de 
memorias colectivas en Argentina”.

Lúcia Guerra, que integrou a Comis-
são Estadual da Verdade e da Preserva-
ção da Memória do Estado da Paraíba no 
período de 2014 a 2017, informou que 
a documentação reunida naquela épo-
ca – que inclui documentos, vídeos e fo-
tos – está na sede da FCJA e servirá para 
compor o Memorial da Democracia, que 
funcionará em uma sala a ser reforma-
da com o intuito de abrigar tal acervo. 
Por causa da pandemia do covid-19, 
o ambiente só deverá estar pronto no 
próximo ano. Ela disse que, durante sua 
palestra na programação da SNA, falará, 

Na web

Lúcia Guerra abordará o tema “Arquivo do Dops-PB: violação de direitos humanos e educar para nunca mais”

por exemplo, da atuação do Departa-
mento de Ordem Política e Social (Dops) 
na Paraíba, que vigiava e mantinha fi-
chas de pessoas que a ditadura militar 
considerava subversivas. 

A programação da Semana Nacio-
nal dos Arquivos será concluída na pró-
xima sexta-feira. A transmissão on-line 
pelo canal FCJA Oficial no Youtube será 
iniciada às 10h, com Roda de Conversa 
sobre o tema “Experiências em Arqui-
vos Privados Pessoais e Institucionais”, 
sob mediação  de Andréa Medeiros de 
Sousa Maia, da própria Fundação. 

Na oportunidade, três convidadas 
participarão como expositoras: Irene 
Rodrigues da Silva Fernandes falará so-
bre “Arquivo e Memorial Ricardo Vieira 
Coutinho”, da FCJA; Lúcia Guerra desta-

cará  o Arquivo Eclesiástico da Paraíba, 
da Arquidiocese da Paraíba, e Ana An-
dréa Vieira de Castro vai discorrer a res-
peito do Arquivo Maestro José Alberto 
Kaplan, da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB). 

Pobre João Alberto Bragança Nepomuceno e 
Silva.

Por esse nome tão aristocrático ninguém o 
conhece. Para todo mundo, é simplesmente Toqui-
nho. E Toquinho vem arrastando esse apodo desde 
os tempos de menino. Uns mais íntimos o chamam 
de Quinho, teve uma namorada que o chamava de 
Tô, mas de João só pai e mãe e olhe lá. De João Al-
berto só quando respondia chamada nos tempos 
de escola. Aliás, segundo uns, foi na escola que ga-
nhou o apelido, isso ainda nos tempos de ginásio, 
mas ninguém garante. Contam essas más línguas, 
que por sinal não faltam neste mundão de Deus, 
foi depois de uma partida de futebol de salão (na 
época ainda não se chamava futsal), quando já 
estavam nos chuveiros que alguma alma sebosa 
percebeu que a anatomia de João Alberto ficava 
devendo bastante no quesito instrumento para 
procriar e preservar a espécie. Alguém apontou 
aquela pequena anomalia – pequena mesmo – e a 
rapaziada do vestiário se esbaldou em gargalha-
das. Claro que não faltaram comentários jocosos.

– Olha só o biquinho de chaleira dele.
– Tá faltando alguma coisa aí!
– O que é isso? É só o toquinho!
Pra quê? Por quê? É por essa última falação 

que arrasta o codinome Toquinho até os dias de 
hoje. Daquele momento em diante foi só espalhar 
a novidade: João Alberto era desprovido de al-
gumas coisas. E notícias como essa se espalham 
como um vírus letal, ninguém segura.

Enfim, foi assim que começou e assim ficou. 
Pobre João Alberto, que padecimento! Claro que 
ele odeia o apelido.

Estava me esquecendo de dizer, João Alberto 
sempre foi um sujeito bem apessoado, bonito mes-
mo. O problema é que a belezura dele vem sempre 
acompanhada de algum comentário maldoso, daí 
o insucesso de Toquinho (perdem-me, João Alber-
to) com as mulheres. 

Chegou até rolar uns namoricos com ele, mas 
pouco duravam. Dizem aquelas más línguas a 
que me referi linhas atrás, que tudo ia bem nos 
namoros desse sujeito, até o dia que tinha que 
apresentar a documentação. Aí, a tragédia. Não 
demorava e levava aquele pontapé nos traseiros.  
Alguns comentam que umas e outras só namoram 
João Alberto para, digamos, conferir a assinatura. 
Quando constatam que as histórias são verdadei-
ras pegam o beco e largam o pobre a ver navios. E 
todo mundo sabe como são as mulheres, segredo 
não é com elas. Assim não deixam o coitado se li-
vrar da pecha que nenhum cristão aguentaria.

Ninguém sabe explicar o porquê, mas de uns 
anos para trás e até hoje, João Alberto se agarrou 
nos estudos de teologia com afinco e determina-
ção. Entrou para a irmandade dessas igrejas pen-
tecostais e acreditem, hoje é pastor evangélico.

Dizem que é um ministro da maior qualidade 
e a palavra com ele é mais poderosa, ganha força 
com o poder de sua oratória.

Cá com meus botões, conjecturei que nessa 
atividade religiosa, seu rebanho não iria se im-
portar com aquela pequena deformidade. Mas não 
foi bem assim.

O templo onde nosso dileto amigo prega a 
palavra é numa cidadezinha a uns quilômetros 
aqui da capital. Vou lá nessa vila com mania de 
cidade vez ou outra visitar uns parentes, todos 
evangélicos. Gosto deles. Acolhem-me com cari-
nho e todas as gentilezas. Um cunhado (cunha-
do não é parente, mas quase) vai ganhar “cabri-
tinho” novo. A mulher está com um barrigão de 
sete meses e numa dessas idas para lá, convida-
ram-me para padrinho desse garotinho que vai 
se chamar Samuel. 

Fiquei muito agradecido com a lisonja. Serei 
sim padrinho de Samuquinha com o maior orgu-
lho. Foi quando perguntei à futura comadre quem 
iria fazer o batizado.

– Vai ser o pastor Toquinho.
– Quem? – quis eu saber.
– É o pastor João. Mas por trás a gente só cha-

ma ele de pastor Toquinho – e ainda quis saber 
toda curiosa – e o compadre sabe por que cha-
mam ele de Toquinho? Ele é tão alto...

Bem, saber eu sabia e quem não sabia ficou 
sabendo agora. Mas achei melhor não explicar. E 
se ela achasse engraçado? Sabe como são as coi-
sas. Não se brinca com padre, polícia e louco. Acho 
que com pastor também não pode. Deus é capaz 
de castigar e vai que Samuquinha venha à luz 
também faltando um pedacinho. De jeito nenhum. 
Que Deus proteja meu afilhado.

Toquinho

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Dando sequência à úl-
tima semana de apresenta-
ções, o 'Meu Espaço' de hoje 
exibe as apresentações de 
Darllan da Rocha (O Popular 
e outras problemáticas) em 
Culturas Populares; Lívio 
Brandão (curta-metragem 
Te vejo da janela) em Cine-
ma; Thiago Costa (Visitas) 
em Literatura; Cledyr Pinhei-
ro (Viola Violada) em Artes 
Visuais; e Kizy Poesia (Slam 
sinalizado: o surdo tem mãos, 
o surdo tem voz) em Poesia 
Falada. A sequência de exi-
bições tem início às 17h e 
acontece através do canal da 
Funesc no Youtube.

Tamara Pereira, a Kizy 
Poeta, apresenta-se na tar-
de de hoje representando a 
categoria Poesia Falada. Na 
verdade, a artista é surda e 
representa um marco his-
tórico para a comunidade 
surda na Paraíba. De acordo 
com Nemuel Lima, tradutor 
e intérprete de Libras que a 
acompanha, antes os surdos 
tinham acesso limitado às 
artes, mas recentemente as 
leis têm possibilitado uma 
maior ocupação desses es-
paços. “Aqui na Paraíba há 

surdos poetas, dançarinos, 
os que trabalham com mú-
sica, ilustração, atores… só 
não havia visibilidade para 
isso”, comenta Nemuel, que 
festeja junto à Kizy com a 
oportunidade da Funesc. 
“O Slam Sinalizado é um 
gênero de protesto que ge-
ralmente tem um teor de 
crítica muito forte e que 
também está presente na 
linguagem dos surdos”.

A temática do slam de 
Kizy passeia entre temas 
como o “feminismo voltado 
para a comunidade surda; 
empatia, na qual ela convida 
o público a perceber questões 
como inclusão social e acessi-
bilidade; e o preconceito con-
tra os surdos, reconhecendo 
as lutas, a exemplo, especifi-
camente, das mulheres sur-
das”, como conta Nemuel.

A poeta paraibana 
valoriza a iniciativa da 
Funesc enquanto opor-
tunidade de visibilidade 
para sua arte, que repre-
senta este marco histó-
rico. “O sonho dela é que 

isso ganhe mais força, que 
a gente tenha mais espa-
ço para as artes em seus 
diversos gêneros para ser 
apreciada pela população 
paraibana”, complementa 
o intérprete.

‘Meu Espaço’

Vídeo mostra a poesia para surdos 

Foto: Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o Youtube da Funesc

ProgrAmAção - QuArTA-FEIrA (DIA 10): 

n 17h - ‘O Popular e outras problemáticas, com Darllan 
da Rocha’ (Culturas Populares);
n 17h30 - ‘Te vejo da janela’, de Lívio Brandão (Cinema);
n 17h45 - ‘Visitas’, com Thiago Costa (Literatura); 
n 18h15 - ‘Viola Violada’, com Cledyr Pinheiro (Artes 
Visuais);
n 19h - ‘Slam sinalizado: o surdo tem mãos, o sur-
do tem voz’, com Kizy Poesia (Poesia Falada).

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

Kizy Poeta passeia por temas como “feminismo voltado para surdos"



Evento nacional, que na Paraíba é realizado pela Empaer, conscientiza sobre a importância dos produtos orgânicos

Semana de Orgânicos tem 
ações compartilhadas on-line

A Semana de Orgânicos 
deste ano está acontecen-
do até sexta-feira (12) de 
forma diferente, com ações 
que, mesmo seguindo as li-
mitações de distanciamento 
social, ajudam na reflexão 
sobre produção de alimen-
tos saudáveis. Na Paraíba, 
numa iniciativa da Empre-
sa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regulari-
zação Fundiária (Empaer), 
vinculada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap), estão sendo apre-
sentadas em reportagens e 
postagens nas redes sociais 
atividades fundamentais na 
conscientização para a pro-
dução e consumo de produ-
tos orgânicos.

A campanha em nível 
nacional usa como slogan 
“Produto Orgânico: melhor 
para a vida. Tem alimen-
to saudável perto de você”. 
Toda a programação visa 
contribuir para a qualida-
de da produção orgânica 
em face da pandemia da 
covid-19, que exige novos 
procedimentos para se tra-
balhar no campo e com a 
comercialização.

Neste sentido, estão 

acontecendo discussões 
por meio de reuniões vir-
tuais com a participação de 
técnicos e parceiros. Novos 
encontros acontecem nesta 
semana com a participação 
de organismos do governo 
e de entidades não gover-
namentais. A Empaer parti-
cipará de lives com seus re-
presentantes na Comissão 
da Produção Orgânica no 
Estado da Paraíba – CPOrg
-PB, Sandra Vidal e Verneck 
Abrantes. 

Dentro da programação 
nacional, acontecerá discus-
são sobre a pandemia da co-
vid-19 e a garantia da qua-
lidade orgânica, os ajustes 
e adaptações nos procedi-
mentos e nas normas frente 
às “novas” contingências. 
Também terá abordagem 
sobre a produção e o aces-
so aos produtos orgânicos, 
da agricultura alternativa 
à popularização das feiras. 
Está definida live específica 
acerca da Semana Nacional 
de Alimento Orgânico, com 
o tema “Como utilizar as re-
des sociais para divulgar e 
comercializar alimentos”.

A proposta em face do 
isolamento social devido à 
covid-19 é fazer com que 
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os produtos orgânicos rece-
bam uma maior atenção por 
parte dos agricultores, téc-
nicos e também consumi-
dores. As reuniões virtuais 
têm como objetivo ajudar 
aos grupos interessados na 
produção e consumo de or-
gânicos entender o que são 
alimentos orgânicos e a le-

gislação e certificação que 
asseguram a qualidade do 
alimento orgânico e deba-
ter sobre as dificuldades e 
alternativas de produção e 
comercialização desses pro-
dutos em situação de pan-
demia, de modo que a popu-
lação continue tendo acesso 
à alimentação saudável.

 Com o trabalho sobre 
orgânicos que se destaca 
na Paraíba, a Empaer res-
salta as iniciativas dos mu-
nicípios de Nazarezinho, 
no Sertão, e de Serraria, no 
Brejo, onde os agricultores 
tiveram a assistência da em-
presa para cadastramento 
perante o Mapa, na venda 

direta ao consumidor, com 
a organização de OCSs (Or-
ganismo de Controle Social) 
para produção de orgânicos. 
A Empaer e parceiros fazem 
a seleção dos produtores, 
ministram treinamento e 
acompanham a produção 
desde o plantio até a comer-
cialização. 

Programação vai ter abordagem sobre a produção e o acesso aos produtos orgânicos, da agricultura alternativa à popularização das feiras livres

Foto: Pixabay

Os empreendedores que pre-
tendem retomar suas atividades 
vão poder contar com um apoio 
a mais do Sebrae.  Com o objeti-
vo de apoiar as micro e pequenas 
empresas para uma retomada das 
atividades econômicas no país, o 
Sebrae está disponibilizando, no 
Portal da instituição, uma pági-
na específica (https://www.se-
brae.com.br/sites/PortalSebrae/
protocolosderetomada) onde os 
empresários vão ter acesso a um 
conjunto de protocolos com orien-
tações de boas práticas nacionais 
e internacionais, alinhadas com as 
recomendações das autoridades 

de saúde.   A retomada das ativida-
des, de acordo com o Governo da 
Paraíba, está prevista para ocorrer 
de forma gradual a partir do próxi-
mo dia 15 de junho.

Ao todo, foram elaborados 35 
documentos para 47 segmentos se-
toriais. Na Paraíba, 42% dos peque-
nos negócios interromperam tem-
porariamente seu funcionamento 
com a crise causada pelo coronaví-
rus. Outros 5,2% decidiram fechar a 
empresa de vez; e 47,5% mudaram 
o funcionamento, enquanto 5,1% 
não mudaram seu funcionamento. 
Os dados são da terceira edição da 
pesquisa “O impacto da pandemia 

de coronavírus nos pequenos ne-
gócios”, realizada pelo Sebrae em 
parceria com a FGV.

A primeira etapa da iniciati-
va já está disponível e atende aos 
empresários dos segmentos que 
representam 57% dos pequenos 
negócios do país, formados pelos 
setores de moda, beleza, estética, 
bares, lanchonetes, restaurantes, 
lojas de rua e de shopping, acade-
mias de ginástica, clínicas e saúde. 
Além de e-books, são disponibili-
zados vídeos orientativos de curta 
duração em que os donos de pe-
quenos negócios poderão verificar, 
de forma simples, quais os proce-

dimentos eles deverão adotar na 
empresa.

De acordo com o presiden-
te do Sebrae, Carlos Melles, os 
protocolos de retomada têm sido 
muito utilizados no processo de 
orientação para que as empresas 
consigam receber novamente os 
clientes e oferecer os produtos e 
serviços de forma presencial. “Os 
documentos são muito relevan-
tes para que o empresário, junta-
mente com seus colaboradores, 
fornecedores e clientes consigam, 
de fato, superar esta fase. Mais im-
portante do que abrir, é se manter 
aberto e ter um local mais seguro. 

O Sebrae acredita muito que essa 
ação será um diferencial para que 
possamos ter uma retomada con-
sistente em nosso país”, declarou.

Já nesta quarta-feira (10), o 
Portal do Sebrae vai trazer novos 
conteúdos para os outros segmen-
tos da alimentação, em especial 
para o microempreendedor indivi-
dual (MEI), confeitarias, panifica-
dores, feiras livres, minimercados 
e mercearias. Nessa segunda etapa, 
os empresários da construção civil, 
tanto da indústria quanto das lojas 
do segmento também vão ter aces-
so aos protocolos segmentados nos 
formatos de e-book e vídeos.

Sebrae vai orientar micro e pequenas empresas

Foi Raul Córdula o primeiro a me dizer: 
“Você precisa conhecer Os Quatro Loucos”. 
Estávamos no furacão tropicalista, prepa-
rando o “Inventário do feudalismo cultural 
nordestino”, unindo Recife-Campina Grande-
João Pessoa-Natal. 

Tinha composto as três primeiras 
músicas minhas, naquele começo de 1968, 
enquanto me recuperava de uma colecisti-
te: “Tempo de paz”, em parceria com José 
Nêumanne, e “Programa” e “Giramulher”, 
parcerias com meu irmão Fernando. Estas 
duas foram inscritas no 2º Festival Paraibano 
de MPB, no Teatro Santa Roza. Apresentei 
“Programa” com uma estrutura convencio-
nal. Mas, com “Giramulher” queria ousar em 
se tratando de Paraíba, visivelmente influen-
ciado pelas experiências de Caetano, Gil, Mu-
tantes, Beat Boys. Quando Raul falou que eu 
precisava conhecer Os Quatro Loucos, fui lá.

Os Miranda - a família do grupo - mora-
vam em Jaguaribe, perto do Hospital Napo-
leão Laureano. Todos os ensaios d’Os Quatro 
Loucos eram lá. Foi onde conheci Floriano, 
baixista, Zé Ramalho, guitarra-base, e os 
saudosos Golinha, baterista, e Dedé, guitar-
ra-solo. Gostei do grupo. Eles gostaram de 
“Giramulher”. Éramos - eu, Raul, Nêumanne 
(vindo de Campina Grande todas as sema-
nas) e outros - uma turma bem unida. Daí, 

No tempo de “Giramulher” e o tropicalismo
um de nós, Marcus Vinícius, o mais compe-
tente em música e que melhor tocava violão 
(aliás, já dominava totalmente o instrumen-
to), ter dado sugestões para o arranjo final 
de “Giramulher”, inclusive com a citação do 
tema principal da série “007”.

A música levantou o público do festival. 
Mas, a maioria do júri ainda não aceitava 
“essa história” de “botar guitarra em música 
popular brasileira”. Os conservadores, então, 
escolheram como “bandeira” contrária a 
“Giramulher” uma música de Luiz Ramalho: 
“Tropeiro”.

Os ânimos esquentaram durante as 
eliminatórias e na final tudo estava em 
pé-de-guerra: “Tropeiro” vs. “Giramulher”. 
Era a defesa da “autenticidade” dos nordes-
tinos contra a “traição” dos novos urbanos, 
“adeptos do iê-iê-iê”. Engraçado: não nos 
chamavam de roqueiros. Diziam que éramos 
“o pessoal do iê-iê-iê”: cabeludos, alienados, 
aquela ladainha toda que a história registrou.

A coisa chegou a tal ponto que, apesar 
de Luiz Ramalho freqüentar a casa de minha 
família, meu irmão tocar piano no conjunto 
dele, terminamos cabreiros um com o outro, 
por bastante tempo. Luiz, na época, já era calvo 
e, quando recebeu o troféu de 1º lugar, um 
carinha da galera torcedora de “Giramulher” 
(que ficou em 2º) gritou: “sai daí, Ronnie Von!”. 

Luiz botou cara feia e, logo depois, nos bastido-
res, disse que ia pegar o revólver no carro. Claro 
que Luiz (normalmente, um doce de pessoa, de 
grande caráter) não faria isso. Era um pouco de 
calor no Teatro Sanra Roza, que ainda não tinha 
sistema de ar- condicionado.

Livardo Alves - que depois tornou-se 
grande amigo meu - era outro que esbraveja-
va contra nós, “esses tropicalistas de merda”. 
Pra tornar o quadro mais acirrado ainda, Vital 
Farias tinha ficado em terceiro lugar, numa  par-
ceria com Jomar Souto, justamente “Eu sabia, 
sabiá”, canção que à primeira vista poderia “es-
tar contra” nós, os aparentes alienados. Detalhe 
é que Vital havia sido guitarrista dos Quatro 
Loucos, no ano anterior. (Na foto à direita, eu 
cantando “Giramulher” no festival de 1968)

nnnnnnnnnn

A união entre o grupo tropicalista e Os 
Quatro Loucos durou uns oito meses. Foi 
com eles que fiz um show no auditório da 
Faculdade de Filosofia da UFPB, durante o 
lançamento de um dos manifestos tropicalis-
tas, com grande parte do pessoal esquerdista 
sem entender direito “o que é que esses caras 
querem”, já que também éramos de esquerda. 

Foi a primeira zorra ideológica da 
modernidade nordestina.

Com Os Quatro Loucos, também fiz shows em 
bailes de João Pessoa (como os que aconteciam no 
ginásio do Sesc), em Guarabira, Patos, outras cida-
des, e gravei participações no programa “Convoca-
ção geral”, na TV Jornal do Commercio, no Recife.

“Convocação geral” era um programa de eme-
pebê dirigido por José Pimentel (aquele que iniciou a 
“Paixão de Cristo” de Nova Jerusalém), onde também 
estavam Geraldo Azevedo, Ana Lúcia Leão e Edy Lima 
(que posteriormente usaria o nome Eddy Star, no Rio 
de Janeiro, ao lado de Miriam Batucada e Raul Seixas.

Foi tudo hiperbacana.



Personagens de alguns em-
bates polêmicos, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro (sem 
partido), e o presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 
Felipe Santa Cruz, não escondem 
as divergências. Para o advogado, 
o chefe do Executivo é um “homem 
extremamente coerente: ignorante, 
mas não burro”. Em entrevista à Rá-
dio Tabajara FM, ontem, Santa Cruz 
ainda avaliou o comportamento do 
presidente como autoritário.

“Ele é um homem com inteli-
gência política que trabalha cons-
tantemente com a construção de 
inimigos. Nós (OAB) não somos ini-
migos dele, mas é esse discurso que 
ele vende para seus apoiadores”, 
destaca. Na lista, além da Ordem, 
estariam jornalistas e artistas que 
fariam parte de um grande conluio. 
“Nunca houve um presidente auto-
ritário que não construísse a ideia 
de complô, de articulações interna-
cionais. O presidente reintroduziu 
no Brasil a discussão ridícula sobre 
comunismo. Ele manipula bem o 
sentimento dos apoiadores mais 
radicalizados”, avalia.

Entre as ações que têm causa-
do mais temerosidade para a OAB 
está a participação de Jair Bolsonaro 
em atos que pedem a intervenção 
militar no Brasil. “A presença dele 
causa estranhamento. Verdadeira-
mente, temos a discussão de que na 
democracia devemos tolerar inclusi-
ve aqueles com opiniões contrárias 
às democracias. O problema é que 
toda vez o excesso de liberdade foi 
utilizado por inimigos da democra-
cia, que se beneficiaram das liberda-
des da democracia para destruí-la, o 
resultado foi muito ruim”, pondera o 
presidente da OAB.

Felipe Santa Cruz considera 
que esse comportamento do gestor 
é “anormal”, porque são atos que 
pedem o fechamento dos demais 
poderes. “A presença dele é gravís-
sima do ponto de vista da instabi-
lidade política. Se é crime ou não, 
é uma discussão mais complexa”. 
Apesar disso, ele não acha inviável 
a discussão sobre impeachment do 
presidente neste momento em que 
o Congresso Nacional sequer está 
reunido normalmente.

Os pedidos são baseados em 
supostos atos cometidos por Bol-
sonaro, como o protocolado pelo 
PDT, que se baseia em três crimes 
de responsabilidade: atentar con-
tra o funcionamento das institui-
ções da República; atentar contra a 
federação e atentar contra a saúde 
pública. O presidente da OAB des-
taca que uma matéria polêmica é “a 
questão sobre qual é a estrutura de 
manipulação das redes sociais utili-
zadas na última campanha”. Há um 
inquérito do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) sobre isso e, hoje, deve 
ser decidida a legalidade ou não da 
instauração desse inquérito.

“O importante desse julga-
mento é que discute a extensão 
da utilização das redes sociais por 
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Clima de guerra
Ambiente de animosidade entre Breno Morais e Alexandre 
Almeida esquenta bastidores do Botafogo e expõe os problemas 
do clube pessoense, gerando ataques e denúncias.  Página 16
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Deputados vão ficar sem “férias” devido à crise sanitária e historiador diz que fato é inédito nos 185 anos da Assembleia

ALPB suspende recesso pela 
primeira vez em sua história

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Jorge Rezende

Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Política em Movimento

Evolução institucional
Criado com o objetivo de aperfeiçoar o 
trabalho do sistema judiciário brasileiro, 
com controle e transparência adminis-
trativa e processual, o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) comemora, em 2020, 15 
anos de atuação. Para marcar o fato, O CNJ 
está abrindo uma série especial de repor-
tagens sobre os 15 anos de existência do 
órgão, mostrando a evolução institucional 
e destacando, por exemplo, que o mandato 
dos conselheiros não ultrapassa os quatro 
anos, quando reconduzidos. O objetivo das 
reportagens será o de relatar as transfor-
mações passadas pelo CNJ.

Entre as melhores
De 20 mil universidades no mundo avalia-
das pelo The Center for World University 
Rankings (Centro de Classificações Uni-
versitárias Mundiais, em tradução livre), 
no biênio 2020-2021, a Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) está entre as 6,3% 
melhores. A instituição ocupa a posição de 
número 1.241, com a média 69,0, em uma 
escala que vai até 100. No país, a UFPB é 
a 31ª e, na Região Nordeste, a 5ª melhor. 
A divulgação do ranking mundial foi reali-
zada pelo site da organização responsável 
pelas classificações

Nomes cotados
Durante entrevista concedida a uma emis-
sora de rádio, o prefeito de Campina Grande, 
Romero Rodrigues (PSD), confirmou que um 
dos nomes cotados para a sua sucessão é o 
do deputado estadual Tovar Correia Lima 
(PSDB), que foi secretário municipal do Pla-
nejamento campinense. Mas o prefeito tam-
bém destacou que outros dois nomes tam-
bém são cotados para disputar a prefeitura: 
Bruno Cunha Lima (PSD) e Lucas Ribeiro 
(PP), ex-secretários municipais de Romero.

Forma conceitual
O deputado estadual Anísio Maia (PT), 
apontado como possível pré-candidato na 
disputa pela Prefeitura de João Pessoa, de-
fende uma mudança profunda nas ações 
dos partidos no chamado “fazer política”. 
Conforme o parlamentar, as agremiações 
partidárias “precisam se reinventar, sobre-
tudo no atual cenário mundial, com mudan-
ças de costumes, regras e rotinas”. Aponta 
ele: “É preciso admitir e encarar a nova for-
ma conceitual e prática de se fazer política 
diante dos imensos avanços tecnológicos”.

Agricultura familiar
Agricultores familiares municipais já po-
dem apresentar informações para a se-
gunda etapa de propostas do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA). Os dados 
devem ser apresentados até o dia 3 de ju-
lho. Para serem aceitas, as propostas pre-
cisam ser de até R$ 320 mil e podem ser 
enviadas por meio do Sistema de Gestão 
do Programa de Aquisição de Alimentos 
- Módulo PAANet - Proposta (SigPAA). A 
contratação das propostas se dá por meio 
da Medida Provisória 957/2020.

Astronomia e astrofísica
Professores e estudantes do Departa-
mento de Física da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) estão realizando coló-
quios ao vivo, por meio do canal Clube da 
Astronomia e Astrofísica da UFPB no You-
Tube. As lives acontecem toda sexta-feira, 
a partir das 16h30. A busca de vida fora da 
Terra, colisões entre galáxias e propagação 
da luz e sua interação com a matéria são 
alguns dos assuntos debatidos pelos mem-
bros do clube. O projeto é coordenado pelo 
professor Umbelino de Freitas Neto e con-
ta com mais dez participantes, a maioria 
estudante de Física.

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) decidiu pela pri-
meira vez na história do Poder 
Legislativo suspender o recesso 
parlamentar do mês de julho. A 
decisão foi tomada ontem, duran-
te sessão extraordinária remota, 
diante do estado de calamidade 
pública decretado no Estado, em 
razão da pandemia do novo coro-
navírus (covid-19).

De forma unânime, os deputa-
dos optaram por estar à disposição 
para permanecer apreciando ma-
térias importantes para a popula-
ção da Paraíba. Eles aprovaram o 
Projeto de Resolução 225/2020, de 
autoria da mesa diretora do Legis-
lativo, que mantém as atividades 
da ALPB e institui o plano estraté-
gico de atuação e acompanhamen-
to permanente contra a covid-19. É 
a primeira vez na história do par-
lamento paraibano que o recesso 
parlamentar de julho é suspenso.

Desde 1835, quando ainda era 
Assembleia Provincial, não há re-
gistros de que ocorreu a suspensão 
do recesso parlamentar, previsto 
no Regimento Interno da Casa Epi-
tácio Pessoa. Segundo o professor 
e historiador, Roberto Jorge, um 
dos idealizadores do Memorial da 
ALPB, o que existe como registro 
são adiamentos das atividades. 
“Por exemplo, no ano de 1855, o 
retorno dos trabalhos da Assem-
bleia Provincial foi adiado de 1º 
de agosto para o início de outubro, 

único momento em que se regis-
trou alteração na data do recesso”, 
destacou.

Os parlamentares destacaram 
que a Assembleia da Paraíba vai 
permanecer oferecendo respostas 
rápidas, porém os trabalhos, por 
enquanto, continuarão acontecen-
do de forma remota, para a segu-
rança da população e dos servido-
res.

Desde o início do isolamento 
social no Estado, em 17 de março 
deste ano, a ALPB vem elaborando, 
debatendo e aprovando medidas 
por meio de encontros por video-
conferência. Em menos de três me-
ses de sessões remotas, os depu-
tados já aprovaram mais de 1.300 
matérias.

O projeto aprovado pelos par-
lamentares determina ainda que as 
atividades da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização 
dos Entes Federativos em Estado 
de Calamidade Pública, constituída 
através do Ato 15/2020, serão de-
sempenhadas ininterruptamente e 
terão  prioridade no desempenho 
de suas atividades.

Também poderão ser rea-
lizadas durante o período reu-
niões de frentes parlamentares 
e sessões especiais, desde que o 
tema objeto do ato de convoca-
ção esteja relacionado com ações 
de combate aos efeitos sanitários, 
econômicos e sociais da pande-
mia do coronavírus.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Uma audiência pública 
para debater com a população 
as alterações previstas no Fun-
do de Urbanização (Fundurb) 
do município deverá ser agen-
dada pela mesa diretora da Câ-
mara Municipal de João Pessoa 
(CMJP). A iniciativa foi delibe-
rada ontem pela Comissão de 
Políticas Públicas (CPP) do Le-
gislativo municipal, durante a 
realização de uma reunião por 
meio de videoconferência.

O vereador Lucas de Bri-
to (PV) sugeriu – e foi acatado 
pela CPP – o Projeto de Lei Com-
plementar 60/2020, do Poder 
Executivo que amplia a possibi-
lidade de uso dos recursos do 
Fundo de Urbanização, algo que 
até então é restrito à aplicação 
em projetos e ações destinados 
às Zonas de Interesse Sociais 
(Zeis), nas comunidades e locais 
em situação de vulnerabilidade.

A legislação também ade-
qua o Plano Diretor Municipal 
ao Estatuto das Cidades, norma 
federal. A matéria já foi debatida 
na Comissão de Constituição, 
Justiça, Redação e Legislação 
Participativa (CCJ) e voltou a ser 

apreciada na mesma Comissão 
após modificações.

“Não nos sentimos esclare-
cidos com o teor do PL 60/2020. 
Vamos solicitar à mesa diretora 
e a presidência da CMJP para 
realizarmos uma audiência pú-
blica no intuito de debater a 
matéria com quem tem conhe-
cimento de causa a respeito do 
assunto, como arquitetos e as 
pessoas que integram os movi-
mentos de luta pela moradia”, 
anunciou Marcos Henriques 
(PT), após negar pedido de vista 
à matéria realizado pela verea-
dora Raíssa Lacerda (Avante), 
embasado no Regimento Inter-
no da Casa, pois a propositura 
está em tramitação sob regime 
de urgência, impossibilitando a 
solicitação.

“A gente não consegue 
adivinhar o que a sociedade 
pensa. Reconheço que temos 
limitações no entendimento de 
diversos temas, como o parcela-
mento do solo, políticas destina-
das às Zeis, entre tantos outros. 
Portanto, precisamos buscar 
os subsídios para legislarmos”, 
complementou Lucas de Brito.

Câmara de JP debaterá 
Fundurb em audiência

“É ignorante, mas não é burro”, diz o 
presidente da OAB sobre Jair Bolsonaro

esse que chamo de ‘terroristas vir-
tuais’, as milícias a serviço de proje-
tos políticos, que se dedicam – com 
muito dinheiro oculto – a difamar e 
destruir reputações”, lamenta Santa 
Cruz. Há ainda outras quatro ações 
que também devem ser apreciadas 
e cuja discussão deve permanecer 
por praticamente todo semestre.

Trégua entre poderes
O clima de animosidade no 

país tem provocado conflitos entre 
os poderes. Santa Cruz, no entanto, 
avalia que o problema ocorre des-
de 2013, quando começaram os 
protestos no país com pauta diver-
sa. Ele comentou a fala presidente 
do STF (Dias Tóffoli) esta semana, 
pedindo trégua entre poderes para 
combater o coronavírus.

“Achei a fala perfeita, inclusive 
participei desse ato. O presidente 
está repleto de razão. Precisamos 
tratar da covid-19, do socorro à 
população, da paz institucional 
para cuidar do que é prioritário. O 
presidente da República não ajuda 
quando faz declarações dúbias, se 
coloca contra a ciência, despreza 
o número de mortes e agora tenta 
adulterar dados do Ministério da 
Saúde”. Para ele, esse é um “con-

junto muito perigoso para o país” e 
que estaria causando “devastação 
à imagem do país no exterior”.

Esse clima, inclusive, favorece, 
para o entrevistado, a interferência 
dos poderes, como tem ocorrido 
em decisões do Judiciário. “Eu 
acho que há no Brasil um fenôme-
no geral de judicialização excessi-
va. Todas as relações estão sendo 
judicializadas e isso é muito ruim. 
Esse protagonismo do Judiciário, 
que também vejo como preocu-
pante, é compreensível quando 
nós vivemos uma crise de convi-
vência entre os poderes que já vai 
para sete anos e só se agravando”.

O problema tem piorado 
durante o quadro de pandemia 
no país em que não há concor-
dância com a metodologia que 
deve ser aplicada para combater 
o vírus, dando origem há vários 
decretos divergentes em âmbitos 
municipais, estaduais e federal. O 
momento termina favorecendo 
certos interesses e discussões de 
temas como adiamento e unifica-
ções das eleições, os quais Felipe 
Santa Cruz é contra.

“Não sou simpático da tese. 
Ela é inconstitucional e ilegal. A 
Constituição não prevê esse tipo 
de possibilidade. Acho a discussão 
improdutiva e perigosa e pode ser 
mais um fator de fragilidade para o 
país”, diz. Um assunto que poderia 
emergir, segundo ele, é a doação 
de recursos de partidos para aju-
dar no combate ao coronavírus. 
“Acho uma bela proposta. Seria 
bonito por parte dos partidos que 
estão resgatando sua credibilida-
de”, avalia. Santa Cruz acredita, 
contudo, que a maior resposta à 
sociedade seria a realização da 
reforma política com a rediscussão 
do atual modelo “que é muito caro 
para Estado”.

Foto: Divulgação

Felipe Santa Cruz,
presidente nacional
da OAB, concedeu
entrevista ontem 
à Rádio Tabajara
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Portaria que transfere verba do 
Bolsa Família no NE é suspensa
Ministério da Economia havia retirado R$ 83,9 milhões do programa para destinar a gastos com publicidade

O Governo Federal editou 
ontem uma edição extra do 
Diário Oficial da União (DOU) 
para revogar portaria do Mi-
nistério da Economia que tirou 
R$ 83,9 milhões do orçamento 
do Bolsa Família e transferiu o 
valor para a Secretaria Especial 
de Comunicação Social da Pre-
sidência (Secom), que usaria a 
verba para ampliar gastos com 
publicidade.

A anulação do repasse, 
que foi assinado semana pas-
sada pelo secretário de Fazen-
da da Economia, Waldery Ro-
drigues, e ganhou visibilidade 
após matéria publicada pelo 
Broadcast/Estadão, ocorre de-
pois de sucessivas críticas de 
vários setores da sociedade e 
também depois de o Broadcast 
revelar ontem que o Tribunal 
de Contas da União (TCU) re-
solveu abrir investigação para 
apurar o remanejamento.

O remanejamento atingiu 
os recursos previstos para a 
Região Nordeste e causou crí-
ticas no Congresso por ocorrer 
durante a pandemia do coro-
navírus, quando muitas famí-
lias estão sem fonte de renda. 
Apesar do remanejamento, o 

Ministério da Cidadania disse 
na ocasião que o pagamento 
do benefício está garantido por 
recursos do auxílio emergen-
cial. Há, no entanto, uma fila de 
espera de 433 mil pedidos para 
acesso ao Bolsa Família.

Na última sexta-feira (5), 
os procuradores-gerais dos 
estados nordestinos apresen-
taram ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) a Ação Cívil Or-
dinária (ACO) 3359, questio-
nando o corte dos benefícios 
do programa para a região 
Nordeste desde janeiro e a fal-

ta de isonomia na concessão 
de novos benefícios. Em res-
posta, o STF intimou ontem a 
União a, num prazo de cinco 
dias, prestar esclarecimen-
tos sobre o assunto.O Broad-
cast (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado) 
também mostrou que a ma-
nobra acendeu o alerta do ór-
gão de controle para uma ten-
tativa de burlar regras fiscais 
e usar exceções legais para os 
gastos da pandemia a favor 
de um aumento em despesas 
que não são emergenciais e 

nada têm a ver com o comba-
te à doença.

A apuração do TCU aten-
de a um pedido do Ministé-
rio Público junto ao TCU. Na 
representação, o procurador 
Rodrigo Medeiros de Lima 
requer uma medida caute-
lar para suspender o repasse 
de recursos do Bolsa Família 
para a Secom “a fim de evitar 
o direcionamento, direto ou 
transverso, de créditos orça-
mentários extraordinários 
(extrateto) para a expansão de 
despesas primárias”.

Luci Ribeiro
Agência Estado

Procurador Rodrigo Medeiros de Lima pediu a suspensão dos repasses para a Secom e agora o TCU vai abrir investigação

Foto: Divulgação/TCU

“Mal-entendido”

OMS esclarece que assintomáticos 
podem transmitir o novo coronavírus
Pedro Ivo de Oliveira
Agência Brasil

Após afirmar que a 
contaminação a partir de 
pessoas assintomáticas se-
ria “rara”, a infectologista 
Maria Van Kerkhove – res-
ponsável técnica pelo time 
de combate à covid-19 da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) – esclareceu 
ontem, em uma entrevis-
ta especial, que houve um 
mal-entendido sobre a fala.

“Recebi muitas men-
sagens pedindo esclareci-
mentos sobre alguns ar-
gumentos que usei ontem 
durante a coletiva de im-
prensa. Acho importante 
esclarecer alguns mal-en-
tendidos sobre minha fala 
de ontem. O que sabemos 
sobre transmissão é que, 
[das] pessoas que estão 
infectadas com covid-19, 
muitas desenvolvem sin-
tomas. Mas muitas não. A 

maior parte da transmis-
são conhecida vem de pes-
soas que apresentam sinto-
mas do vírus e passam para 
outras através de gotículas 
infectadas. Mas há um sub-
grupo de pessoas que não 
desenvolvem sintomas. E, 
para entender verdadei-
ramente esse grupo, não 
temos uma resposta con-
creta ainda. Há estimativas 
de que o número gire entre 
6% a 41% da população. 
Mas sabemos que pesso-
as que não têm sintomas 
podem transmitir o vírus”, 
reiterou. 

A médica fez questão, 
ainda, de frisar que há dife-
renças entre “pré-sintomá-
ticos” – aqueles indivíduos 
que foram infectados, mas 
que ainda estão na fase de 
incubação do vírus – e “as-
sintomáticos” – os indivídu-
os que, apesar de infectados 
por um período mais longo 
de tempo, não desenvolve-
ram nenhum sintoma clás-

sico da doença.
“O que fiz referência 

ontem, durante a coletiva 
de imprensa, foi a poucos 
estudos, dois ou três, que 
foram publicados e tenta-
ram seguir casos assinto-
máticos. Eu estava apenas 
respondendo a uma per-
gunta [feita por jornalis-
tas], não estava declarando 
qualquer mudança de abor-
dagem da OMS. Nisso, usei 
a frase ‘muito rara’, mas isso 
não quer dizer que a trans-
missão vinda de pessoas 
assintomáticas seja ‘muito 
rara’ globalmente”, argu-
mentou. 

Foco prático
Segundo Mike Ryan, 

médico epidemiologista 
especializado em doen-
ças infecciosas e diretor 
executivo do Programa de 
Emergências da OMS, há 
um foco em ações práticas 
que diminuam os núme-
ros de mortos e infectados 

por covid-19 em escala 
global. “Estamos tentando 
entender o que impulsiona 
a transmissão comunitá-
ria. Queremos salvar vidas. 
Quando damos conselhos 
sobre estratégias amplas de 
como controlar a doença, 
estamos focando em identi-
ficar os casos, acompanhar 
a trajetória [da infecção], 
testar esses casos e garantir 
que haja quarentena.”

O médico voltou a as-
segurar o entendimento 
da questão que, segundo a 
OMS, foi publicada por ve-
ículos de todo o mundo e 
gerou controvérsias sobre 
o papel do isolamento so-
cial e da quarentena. “Qual-
quer que seja a proporção 
de transmissão a partir de 
indivíduos assintomáticos – 
e esse número é desconhe-
cido –, ela [a transmissão] 
está ocorrendo. Estamos 
convencidos disso. A ques-
tão é o quanto.”

Estados e municípios recebem parcela 
de recursos para ações contra a covid
Nicholas Shores
Agência Estado 

O Comitê Nacional de 
Secretários de Fazenda, 
Finanças, Receita ou Tri-
butação dos Estados e do 
Distrito Federal (Comsefaz) 

confirmou que estados e 
municípios receberam on-
tem da União a primeira 
de quatro parcelas de re-
passes diretos previstos no 
Programa de Enfrentamen-
to ao coronavírus, no valor 
total de R$ 15,036 bi.

A soma se divide, em 
R$ 9,25 bilhões para os 
cofres estaduais, R$ 38,6 
milhões para o Distrito Fe-
deral e R$ 5,748 bilhões 
para as prefeituras. A lei 
que criou o auxílio prevê 
a transferência total de R$ 

60,15 bilhões.
As demais parcelas se-

rão pagas nas seguintes da-
tas: segunda parcela ocor-
reá em 13 de julho; terceira 
parcela, em 12 de agosto; 
e quarta parcela, em 11 de 
setembro.

Assintomáticos não 
transmitem? 

Lira Cariry
Emmanuelle

Anteontem, 8 de junho, a chefe do Departamen-
to de Doenças Emergentes da OMS disse publica-
mente que a transmissão da Covid por assintomá-
ticos é rara. 

Isso gerou um enorme frisson, principalmente 
entre os críticos do isolamento social. 

Se assintomáticos não transmitem, então por 
que precisamos ficar trancados? Bastaria quem está 
gripado não sair de casa. Claro como água, não? De 
forma alguma. 

A Infectologia define caso assintomático como 
o indivíduo que adquire o vírus e não desenvolve, 
em momento algum, a doença. Em momento algum. 
Nesse caso o vírus apenas entra na pessoa, não faz 
nada e os anticorpos são encontrados no sangue 
dessa pessoa dali a uns dias, demostrando que ela já 
teve o vírus, mas não a doença. 

Mas o vírus tem um período de incubação de 2 
a 14 dias. Incubação é o tempo que leva do contá-
gio ao primeiro sintoma da doença. Durante esses 
dias a pessoa não tem sintomas, mas não pode ser 
considerado um caso assintomático, já que durante 
a incubação o vírus já está nas vias aéreas, iniciando 
a sua resposta inflamatória, e logo logo a pessoa de-
senvolverá os sintomas da doença. Essa pessoa, nos 
dias da incubação,  não seria assintomática e sim 
pré-sintomática. Não há sintoma hoje, mas há vírus 
suficiente para transmitir a doença nos aerossóis 
que ela distribui na fala. 

Foi isso que aconteceu na tal festa de casamento 
da irmã da Gabriela Pugliesi, na Bahia, onde pesso-
as que estavam com seus ótimos narizes empoados, 
sem darem um só espirro, desencadearam uma ca-
deia de transmissão que terminou passando a doen-
ça para centenas, e, consequentemente, milhares de 
pessoas. 

As pessoas que já estavam contaminadas na 
festa, que nem sabemos quais eram ao certo, porque 
a maioria fazia parte da população que viaja ao ex-
terior com frequência, possivelmente só desenvol-
veriam os sintomas dali a uns dias, depois que seus 
aerossóis já estavam espalhados por condomínios 
de luxo de todo o Brasil, para onde voltaram os con-
vidados. 

Se alguém nessa festa já era um caso assintomá-
tico, só ficou sabendo se fez o teste. Esse possivel-
mente não transmitiu ou pouco transmitiu a doença. 

Mas os que eram pré-sintomáticos, que ficaram 
sabendo quem eram tão logo os sintomas surgiram, 
conseguiram fazer bastante estrago, por conta da 
aglomeração. E, os que, por sua vez, pegaram com es-
ses na festa, também transmitiram bastante nas suas 
cidades enquanto seus sintomas não apareciam. 

A incubação de um vírus é uma demonstração 
de evolução dele, de sua capacidade de ficar vivo 
em alguém sem que essa pessoa note e tome algu-
ma providência, como se isolar ou se tratar. Quan-
to maior a incubação, maior o estrago de um vírus, 
porque ele se espalha livremente sem as pessoas 
tomarem conhecimento, como acontece com o vírus 
da AIDS, por exemplo. 

A longa incubação do novo coronavírus é uma 
vantagem que ele tem sobre o Influenza, que é “fla-
grado” no organismo em 18 a 72h. Quem gripa por 
influenza em um dia, no outro dia já espirra e se 
isola, pra não passar pra ninguém. Quem gripa pelo 
novo coronavírus pode ficar até duas semanas an-
dando por aí e distribuindo o vírus que está moran-
do em suas vias aéreas, até que finalmente adoeça e 
entre em quarentena. 

Se não estivéssemos tendo algum grau de isola-
mento social, teríamos inúmeras pessoas nessa situ-
ação por aí e essas já teriam contaminado milhares. 

A Internet é ótima para disseminar informação, 
mas as informações precisam ser interpretadas por 
quem entende do assunto e com muito cuidado, para 
não haver conclusões precipitadas e irresponsáveis. 
Confundir casos assintomáticos com pacientes  em 
período de incubação e, por conta disso, relaxar o 
distanciamento, pode nos custar milhares de vidas. 

Pediatra e professora da UFCG
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Proposta da CBF era diminuir a obrigatoriedade de 66 horas para readequar o calendário do Campeonato Brasileiro

Atletas não aceitam jogos
com intervalos de 48 horas

Os jogadores rejeita-
ram a alternativa da CBF 
de diminuir o intervalo das 
partidas de 66 horas para 
48 horas, com o intuito de 
completar o calendário de 
2020, apesar dos proble-
mas impostos pela pande-
mia do coronavírus. Ainda 
não há previsão de início 
das competições.

“Nós fizemos a con-
sulta. Todos disseram não. 
Não pode haver jogo com 
intervalo inferior a 66h. A 
Fenapaf não está autori-
zada a quebrar o acordo, 
pois a categoria não aceita. 
É para cumprir o acordo 
assinado em Campinas, há 
três anos, que se estendeu 
para todo o Brasil”, disse 
Felipe Augusto, presiden-
te da Federação Nacional 

Agência Estado

Pelas declarações do procurador de Justiça, Val-
berto Lira, do Ministério Públco, que é presidente da 
Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Es-
tádios da Paraíba, o retorno das atividades do futebol 
em nosso Estado só deve acontecer, quando autorizado 
pelos órgãos de saúde, e após uma reunião com os clu-
bes e a Federação para que seja firmado um Termo de 
Ajuste de Conduta, o famoso TAC, um velho conhecido 
dos desportistas paraíbanos, sempre presente a cada 
início de Campeonato Paraibano.

E, desta vez, não será por conta de problemas nos 
estádios. Nada de aprovações com restrições. O assunto 
é bem mais sério. Envolve responsabilidade por vidas. 
Trocando em miúdos, a Federação e os clubes vêm se re-
unindo constantemente, em busca de definir uma data 
para o retorno do futebol, dentro de critérios a serem 
seguidos, através de um protocolo médico, este já elabo-
rado pela CBF e do conhecimento do público. 

Mas, o tal protocolo a ser seguido, de forma rígida, 
gera responsabilidades. A Federação, como administra-
dora da competição, está diretamente envolvida, assim, 
como os clubes, as entidades de prática desportiva. 
Para a volta de treinos e depois jogos será necessário 
a aplicação de testes em todos os envolvidos direta ou 
indiretamente no espetáculo, caso dos familiares. O co-
ronavírus vai seguir circulando, afnal não existe vaci-
na ou remédio eficaz no seu tratamento. Se existe um 
protocolo a ser seguido, assim que for autorizado, quem 
vai bancar a conta? O Ministério Público já deixou cla-
ro, através de Dr. Valberto, que não será o Estado, mas 
sim Federação e clubes, através de um Termo de Ajusta-
mento de Conduta. Os clubes a gente sabe que não têm 
dinheiro para bancar, sobra para a Federação que vai 
ter de recorrer à CBF para pagar essa conta. Vidas em 
jogo e quem será o responsável por elas?

Futebol só volta
depois de um TAC

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

O esporte paraibano perdeu, no último 
domingo, um de seus expoentes: José 
Everaldo da Silva. Ex-árbitro da CBF, 
diretor de Árbitros da FPF, diretor da 
Codepar e, voltando bem mais no tem-
po, diretor social do Clube Astrea que 
promovia excelentes carnavais nos anos 
80. Quando eu ainda era adolescente 
jogava ao seu lado no Clube Atlético, 
da Torre, e fizemos história no futebol 
amador com tantos jogos vitoriosos na 
capital e pelo interior do Estado. Depois 
seguimos caminhos diferentes, eu no 
jornalismo, e ele como empresário no 
setor de eletrônicos. Perdi um grande 
amigo, pessoa simples e acolhedora. 
Mais uma vítima do inimigo invisível.

José Everaldo

Crédito I
A CBF abriu linha de 
crédito de  R$ 100 
milhões para os clubes 
da Série A. Cada clube 
pode pedir R$ 5 milhões 
a juros zero. O dinheiro 
será descontado dos 
prêmios por participa-
ção no Campeonato 
Brasileiro. O rio só corre 
para o mar.

Crédito II
Os clubes da Série B 
também têm direito a 
uma linha de crédito 
menor ou R$ 15 mi-
lhões. E a Série C e a 
D? Nada. E os clubes 
dos estados que não 
estão em série algu-
ma? Essa discrimina-
ção vai até quando no 
futebol brasileiro?

Vários estados já programam o retorno do fute-
bol para a segunda quinzena de junho e a volta dos 
jogos em julho. O vírus vai seguir circulando e a vida 
tende a voltar ao “normal” diante da falta de uma 
vacina ou um remédio eficaz. Costumamos dizer que 
mente sã, corpo sadio. Mente e corpo estõo muito 
afetados nessa pandemia. Como será?

Volta das atividades

dos Atletas Profissionais 
de Futebol, ao globoespor-
te com.

O intervalo mínimo 
de 66 horas entre um 
jogo e outro do mesmo 
clube ficou estabelecido 
após acordo homologado 
entre a CBF e a Fenapaf, 
em 2017. O processo da 
Fenapaf prevê multa de 
R$ 25 mil em caso de des-

cumprimento do acordo.
“Se um clube deseja jo-

gar no intervalo diferente, 
pode jogar, desde que os 
atletas não sejam os mes-
mos. Ou seja, eles podem 
fazer como entenderem 
para fechar o calendário, 
mas não com os mesmos 
atletas. Se houver jogos 
com os mesmos atletas, 
a Fenapaf irá comunicar 

ao TRT, da 15ª Região que 
o acordo não está sendo 
cumprido”, afirmou Felipe 
Augusto.

A CBF e os clubes não 
descartam a continuação 
das competições até janei-
ro de 2021. Os campeona-
tos nacionais estavam pre-
vistos para terem início em 
maio. Eles só terão início 
após o fim dos Estaduais.

Felipe Augusto dirige a Federação Nacional dos Atletas Profissionais e não admite quebra de acordo por parte da CBF

Foto: Divulgação

Linha de crédito para os clubes do Brasileiro

A CBF anunciou nessa segun-
da-feira a criação de uma linha 
de crédito de R$ 100 milhões para 
os clubes participantes da Série A 
do Campeonato Brasileiro, a juros 
zero. Além disso, também liberou 
um aporte financeiro de R$ 15 
milhões aos times da segunda 
divisão nacional.

De acordo com a CBF, a linha 
de crédito aos 20 times da elite 
nacional - R$ 5 milhões para cada 
- terá como garantia os valores 
a serem repassados aos clubes 
pelos direitos de transmissão do 
torneio, além da premiação pelo 
desempenho esportivo. E o repas-
se será imediato aos interessados.

“A CBF vai disponibilizar aos 
clubes que disputam a Série A do 
Campeonato Brasileiro uma linha 
de crédito total de até R$ 100 
milhões de reais, a juros zero. Os 
recursos serão concedidos tendo 
como garantia os valores a re-
ceber pelos clubes referentes ao 
contratos de direitos de transmis-
são das competições que dispu-
tam e prêmios por desempenho 
nesses campeonatos. Os valores 
sairão integralmente do caixa da 
CBF, de forma imediata”, diz.

De acordo com a CBF, a ação 
é compensatória em função da 
perda de receitas pelos clubes 
desde a paralisação do calendário 
esportivo, em março, por causa da 
pandemia do coronavírus, o que 
inclui direitos de transmissão pe-
los torneios, bilheteria, programas 
de sócio-torcedor e patrocínios.

“A CBF sabe que os clubes 
são a base de toda a indústria 
do futebol e que eles têm sofrido 
grandes impactos com a paralisa-
ção das competições provocada 
pela epidemia de covid-19”, disse 

o presidente da entidade, Rogério 
Caboclo. “Por isso, temos procu-
rado todas as formas de apoiar 
os clubes nesse momento difícil”, 
completa. “Não basta que vol-
tem as competições, precisamos 
de clubes capazes de retornar 
a elas de forma competente”, 
acrescentou.

O valor disponibilizado aos 
participantes da Série B é relativo 
aos contratos para transmissão do 
torneio. E também não incidirá 
juros sobre ele. A entidade des-
taca que já havia realizado outro 
repasse aos 20 clubes da segunda 
divisão nacional.

“A CBF já havia feito outro 
adiantamento de pagamento de 
direitos de transmissão aos clubes 
da Série B, no valor de R$ 11,4 
milhões. Assim, os valores ante-
cipados aos participantes da com-

petição signatários do contrato 
já chegam a R$ 26,4 milhões de 
reais”, acrescenta em nota oficial.

Antes, em abril, a CBF tinha 
destinado R$ 19 milhões, como 
doação, para os clubes que dis-
putam as Séries C e D do Cam-
peonato Brasileiro Masculino e 
as Séries A1 e A2 do Brasileiro 
Feminino, apoiando 140 clubes.

Também destinou R$ 3,2 
milhões para as federações es-
taduais. E ainda adiantou o 
pagamento de duas taxas de 
arbitragem aos árbitros do qua-
dro nacional, em um total de R$ 
1,8 milhão. Além disso, isentou 
por tempo indeterminado o pa-
gamento de taxas de registro e 
transferência de atletas. Assim, a 
confederação calcula ter ajudado 
o futebol nacional com quase R$ 
155 milhões.

Agência Estado

Botafogo e Fluminense podem recorrer ao empréstimo de R$ 5 milhões com antecipação de receita

Foto: Vítor Silva/Botafogo

 Se um clube deseja 
jogar no intervalo 

diferente, pode jogar, 
desde que os atletas não 

sejam os mesmos. Se 
houver jogos com os 

mesmos atletas, vamos 
denunciar. 
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Clube não recebe recursos da Timemania desde abril e dirigentes trocam acusações em programa da Rádio Tabajara

Falta de prestação de contas
abre nova crise no Botafogo

O clima nos bastidores 
do Botafogo continua mui-
to quente, com a oposição 
acusando a gestão atual de 
desmandos que estão pre-
judicando o clube. Após 
o conselheiro Alexandre 
Almeida entrar com uma 
denúncia junto ao Conse-
lho Deliberativo cobrando 
a prestação de contas re-
ferente ao ano de 2019 e 
pedindo o afastamento do 
presidente, o ex-vice-presi-
dente de futebol do clube, 
Breno Morais, voltou a criti-
car, na última segunda-feira 
o presidente Sérgio Meira, 
através da imprensa.

Em nota divulgada no 
portal WSCOM, Breno afir-
mou que o atual presiden-
te Sérgio Meira se perdeu 
na administração, trazendo 
pessoas para a sua admi-
nistração que não tinham 
nenhuma experiência em 
futebol e, com isso, pôs em 
risco todo um trabalho feito 
pelas diretorias nos últimos 
anos, quando existia uma 
união no clube.

“A ingratidão e a vaida-
de de Sérgio Meira começa-
ram o desgaste. Ele deixou 
de ouvir quem tem experi-
ência em gerir o clube com 
a sabedoria dos erros pas-
sados, para ouvir pessoas 
sem nenhuma experiência 
no assunto. Não tenho ob-
sessão alguma na pessoa do 
atual presidente do Bota-
fogo, mas meu compromis-
so é com o legado deixado 
no clube, e principalmente 
com a verdade… jamais fa-
rei oposição ao Botafogo e 
sim à administração atual”, 
disse o ex-dirigente.

No programa microfone 
aberto da Rádio Tabajara, 
Sérgio Meira e Breno Morais 
voltaram a trocar farpas. O 

atual presidente acusou a 
oposição, que, segundo ele 
tem apenas 10 pessoas, de 
tumultuar a administração 
dele, tentando denegrir a 
sua imagem. Já Breno, por 
sua vez, disse que a presta-
ção de contas simbólica que 
Sérgio fez no final do ano 
passado foi uma farsa e, por 
isto, ainda não conseguiu fe-
char a prestação de contas 
verdadeira. Ele afirmou que 
tem muita coisa errada e 
que as despesas não batem 
com as receitas.

O presidente do Con-
selho Deliberativo, Luciano 
Wanderley, confirmou que 
a prestação de contas deve-
ria ter sido apresentada até 

o dia 30 de abril, mas disse 
que estava acompanhando 
o caso, e que essa prestação 
deverá sair a qualquer mo-
mento, já que faltam apenas 
detalhes. Luciano disse ain-
da que vai indeferir o pedi-
do de afastamento do presi-
dente Sérgio Meira.

“Este não é o momento 
de se afastar um presiden-
te. Estamos em meio a uma 
grave crise provocada pela 
pandemia do coronavírus, 
e se fizesse isso, provocaria 
um grande problema para 
o clube, com graves conse-
quências para a instituição. 
Este não é o momento de 
se fazer política, e sim de 
união, para superar essa 

fase ruim que o futebol 
como um todo está passan-
do”, disse.

O conselheiro Raimun-
do Nóbrega afirmou, ontem, 
que o atraso na prestação 
de contas provocou um 
bloqueio nas verbas da Ti-
memania. “Existe uma lei, 
dentro da Timemania, que o 
prazo máximo para prestar 
contas do exercício anterior 
é até o dia 30 de abril, do 
ano seguinte. A partir desta 
data, os recursos ficam reti-
dos até o clube apresentar a 
prestação de contas. Isto já 
aconteceu em anos  anterio-
res”, afirmou o dirigente.

Sérgio Meira disse que 
está cuidando dos últimos 

detalhes da prestação de 
contas, junto com o presi-
dente do Conselho Fiscal 
Fragoso e vai apresentá-la 
ainda esta semana. “Tive-
mos muitos problemas com 
essa pandemia do coronaví-
rus, mas estamos concluin-
do. Não é a primeira vez que 
isso acontece no Botafogo, 
mas agora querem aprovei-
tar o momento para fazer 
politicagem. Eu aceito crí-
ticas à minha gestão, mas 
a minha pessoa e que colo-
quem minha idoneidade em 
jogo, eu parto para cima e 
pago com a mesma moeda”, 
ameaçou o atual presidente 
no programa da Rádio Ta-
bajara.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Pilotos esperam o
caos na Áustria

A pandemia do coronavírus 
colocou  os pilotos da F-1 em 
uma posição inédita em suas 
carreiras: a maioria vai para 
a primeira corrida da tempo-
rada, dia 5 de julho, sem ter 
pilotado um carro por mais de 
quatro meses e todos chega-
rão ao circuito Red Bull Ring, 
na Áustria, tendo andado 
muito pouco com o modelo 
deste ano. A F-1 proíbe que 
as equipes organizem seus 
próprios testes com carros 
atuais. Junte-se a isso o fato 
de a categoria ter tido uma 
pré-temporada mais curta 
que normalmente.

Santos lucra com
exibição de jogo

A exibição da decisão da Copa 
Libertadores pela Rede Globo 
no último domingo rendeu 
uma receita extra de R$ 55 
mil para o Santos. O clube 
revelou que esse foi o valor 
arrecadado com a venda de 
8 mil ingressos virtuais para 
a torcida, que pôde acompa-
nhar o triunfo por 2 a 1 sobre 
o Peñarol.O valor obtido com 
a ação de marketing será 
destinado para investimentos 
nas divisões de base do clu-
be. E o resultado da ação foi 
aprovado por Marcelo Frazão, 
executivo de marketing e co-
municação do Santos.

Rio continua sem
previsão de volta

 A volta das atividades espor-
tivas de alto rendimento sem 
público no Rio está suspensa. 
Foi o que definiu a Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro na 
última segunda-feira, ao sus-
pender a eficácia dos decretos 
emitidos pela prefeitura da 
capital e pelo governo flexibili-
zando as regras de isolamento 
social em razão da covid-19. O 
Flamengo, por sua vez, segue 
seu protocolo diário no Ninho 
do Urubu com atletas e inte-
grantes da comissão técnica 
como forma de prevenção ao 
coronavírus, inclusive com exa-
mes semanais. 

Barcelona recusa
R$ 560 mi por Fati

O Barcelona recusou uma 
proposta de 100 milhões de 
euros (R$ 560 milhões) pelo 
meia-atacante Ansu Fati, de 
17 anos, uma das principais 
revelações das categorias de 
base do clube catalão, que 
teria exigido 170 milhões de 
euros (R$ 952 milhões). A in-
formação é do jornal espanhol 
Sport de ontem. Quem está 
participando da negociação é 
o empresário português Jorge 
Mendes, que cuida da carreira 
de vários jogadores, entre eles 
o também português Cristiano 
Ronaldo, da Juventus. Fati 
nasceu em Guiné-Bissau.

Curtas

Os dirigentes dos clubes 
paraibanos reagiram com 
naturalidade às declarações 
do procurador Valberto Lira 
do Ministério Público, pre-
sidente da Comissão de Pre-
venção e Combate à Violên-
cia nos Estádios da Paraíba, e 
do Núcleo do Desporto e De-
fesa do Torcedor. Ele afirmou 
que não há a menor chance 
de liberação para treinos ou 
jogos no momento, por causa 
da pandemia do coronavírus, 
e mesmo depois da liberação 
das autoridades de saúde, 
é preciso definir as respon-
sabilidades para se cumprir 
o que ficar determinado no 
protocolo médico.

Para o presidente do 
Treze, Walter Junior, o Minis-
tério Público está no papel 
dele de recomendar os cui-
dados que devem ser toma-
dos, mas não tem o poder de 
decisão.

“Ao meu ver, o MP pode 
sugerir e está no papel dele, 
mas a definição não é dele 
e sim das autoridades de 
saúde do Estado e dos mu-

nicípios. O Treze está pronto 
para cumprir com todas as 
exigências do protocolo mé-
dico, porque entende que o 
Campeonato Paraibano tem 
que ser concluído. Então, o 
clube fará cumprir todas as 
exigências para que ninguém 
corra risco de contaminação, 
é claro”, disse o dirigente.

O presidente do Cam-
pinense, Paulo Gervany, tem 
uma opinião parecida com 
o do Treze. Mas, ele aponta 
saídas para que os clubes 
possam cumprir com rigor 
as exigências do protocolo 
médico.

“A meu ver, cumprindo 
todas as exigências e reali-
zando jogos de portões fe-
chados, dá para recomeçar 
as atividades. Mas, claro com 
a autorização dos órgãos de 
saúde. Quanto a responsabi-
lidade dos clubes, nós esta-
mos trabalhando com duas 
hipóteses de ajuda. A primei-
ra delas é apelar para que a 
CBF dê uma segunda parcela 
de recursos para desafogar 
os clubes nesta crise. A se-
gunda hipótese é conseguir 
os testes para covid-19 junto 
às prefeituras dos municí-

pios onde estão sediados os 
clubes. No caso do Campi-
nense, conseguir junto à Pre-
feitura Municipal de Campi-
na Grande”, afirmou.

Sobre o protocolo em si, 
Paulo Gervany concorda que 
vão aumentar as despesas 
dos clubes, mas é perfeita-
mente aplicável, e não serão 
tantos exames como estão 
pensando.

“O que ficou estabelecido 
na reunião dos médicos com 
a FPF é que no início dos trei-
nos, os atletas responderão 
um longo questionário e serão 
aplicados 40 testes para co-
vid-19. Os atletas não podem 
ir para os jogos e treinos todos 
juntos em um ônibus. Tam-
bém não poderão ir todos de 
uma só vez para os refeitórios 
e nos apartamentos ficarão 
no máximo dois atletas. An-
tes de começar os jogos, os 
jogadores farão outro exame 
e aqueles que tiverem conta-
minados serão afastados para 
tratamento. A partir daí, não 
haverá mais a necessidade de 
exames. Não será mais antes 
de cada jogo, como se previa 
no início”, garantiu o presiden-
te da Raposa.

 No CSP, time de menor 
poder de investimento, o 
presidente Josivaldo Alves 
afirmou que a competição 
poderia ter terminado sua 
fase classificatória com jogos 
de portões fechados e a de-
cisão de suspender os jogos  
no dia 18 de março foi uma 
decisão monocrática, sem o 
apoio dos clubes.

“Naquele momento, a 
doença ainda não tinha che-
gado na Paraíba, e faltavam 
poucas rodadas para o final 
da fase de classificação. En-
tão, quem tomou a decisão 
de parar, se foi CBF ou a FPF, 

tem a obrigação agora de 
pagar pelos prejuízos dos 
clubes. O CSP não tem con-
dições de assumir nenhuma 
despesa a mais, e possivel-
mente, se demorar mais, 
nem mesmo de participar 
do campeonato, porque a 
verba do programa de in-
centivo ao esporte, criado 
pelo Governo do Estado, 
está atrasada e o clube não 
tem mais dinheiro. Não vou 
aqui discutir a posição do 
MP, porque ela está baseada 
nas autoridades de saúde do 
Estado”, concluiu o dirigente 
do Tigre de João Pessoa.

Dirigentes não veem protocolo como um problema
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Ramon Smith/Treze

O presidente do Treze, Walter Júnior, não vê problema em seguir o protocolo

Sérgio Meira, o atual presidente, e Breno Morais, conselheiro e ferrenho opositor, vivem trocando farpas com a aproximação das eleições no Botafogo

Foto: TV TorcedorFoto: Ortilo Antônio



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que no Edital 

da Tomada de Preços Nº 00006/2020, no item 6.8.2, onde se lê: 00002/2020, leia-se 00006/2020; 
onde se lê: Fundo Municipal de Saúde de Araruna - PB, leia-se: Prefeitura Municipal de Araruna. 
Permanecendo Inalterado os demais itens do referido Edital. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Araruna - PB, 09 de junho de 2020.
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que no Edital 

da Tomada de Preços Nº 00007/2020, no item 6.8.2, onde se lê: 00002/2020, leia-se 00007/2020; 
onde se lê: Fundo Municipal de Saúde de Araruna - PB, leia-se: Prefeitura Municipal de Araruna. 
Permanecendo Inalterado os demais itens do referido Edital. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Araruna - PB, 09 de junho de 2020.
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
COMUNICADO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que no Edital 
da Tomada de Preços Nº 00008/2020, no item 6.8.2, onde se lê: 00002/2020, leia-se 00008/2020; 
onde se lê: Fundo Municipal de Saúde de Araruna - PB, leia-se: Prefeitura Municipal de Araruna. 
Permanecendo Inalterado os demais itens do referido Edital. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Araruna - PB, 09 de junho de 2020.
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para confecção de materiais gráficos para a Secretaria 
de Saúde de Areia-Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00057/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00219/2020 - 09.06.20 - 

EDSON SOUZA SILVA 07564321466 - R$ 14.650,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00045/2020, que objetiva: Aquisição de material 
esportivo e brinquedo para atender as necessidades Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria 
Municipal de Educação e Secretaria Assistência Social.HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: S. SCHNEIDER EPP – R$  38.461,03; KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA – ME – R$  4.922,00;FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI EPP – R$ 5.515,95; MONICA 
R. DE MELO FARIA ME – R$ 3.169,70; O. E. PEREIRA BRINQUEDOS – R$ 3.762,61;REJANE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA – R$ 1.265,80.

Areia - PB, 08 de junho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Pavimentação em Paralelepípedos de 
Estradas Vicinais em Trechos do Distrito de Cepilho (Repasse nº 1033.554-93/2016 do Ministério 
da Agricultura) - Areia/Pb. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 
Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

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

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00204/2020 decorrente do DISPENSA 
POR OUTROS MOTIVOS0041/2020. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e SANDRA D 
NASCIMENTO SANTOS REIBEIRO 04200429462; CNPJ nº 26.837.29/0001-82. OBJETO: Alte-
ração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, I, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 
8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de Albuquerque e SANDRA D 
NASCIMENTO SANTOS REIBEIRO. DATA DA ASSINATURA:08/06/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, vem 

pelo presente CONVOCAR a empresa DENTAL FARMA COMÉRCIO LTDA, cadastrada no CNPJ 
nº 18.110.143/0001-11, segunda colocada, para o fornecimento de material odontológico, referente 
aos itens 104, 105 e 106, em virtude da empresa vencedora ter solicitado a desistência dos referidos 
itens, nas mesmas condições propostas pelo primeiro, conforme art. 64, § 2º da Lei nº 8.666/93, no 
prazo de até 05 (cinco) dias, ou prestar os esclarecimentos necessários. 

Aguiar-PB, 09 de Junho de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento Pregão Presencial n° 00006/2020, para aquisição de combustíveis, destinados ao abasteci-
mento de veículos em trânsito, destinados as diversas Secretarias Municipais e ADJUDICO o seu 
objeto à empresa POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA, com o valor global de R$ 166.500,00 (cento 
e sessenta e seis mil e quinhentos reais). conforme itens na proposta de preços. 

Aguiar - PB, 09 de Junho de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  AGUIAR
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL RESTRITA A ITENS

CONTRATO Nº 00064/2020
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 00011/2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Nona do Contrato nº 00064/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar - CNPJ nº 08.939.944/0001-30
CONTRATADA: José Paulo Maia Esmeraldo Sobreira - ME - CNPJ nº 09.210.219/0001-90
OBJETO: Rescisão Bilateral do Contrato nº 00064/2020.

Aguiar-PB, 08 de Junho de 2020
Lourival Lacerda Leite Filho

 Prefeito

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00022/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00022/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de Sistema de Licitação Pública, com 
todas as modalidades previstas na Lei 8.666/93, e seus respectivos relatórios; RATIFICO o cor-
respondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS 
LTDA - EPP - R$ 7.788,00.

Campina Grande - PB, 09 de Junho de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Sistema de Licitação Pública, com todas 

as modalidades previstas na Lei 8.666/93, e seus respectivos relatórios. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00022/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 05.010 - Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 04.122.2001.2092 - Ações 
administrativas da STTP 33.90.40 99 - 1001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
VIGÊNCIA: até 09/06/2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia deTransito e Transportes 
Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00054/2020 - 09.06.20 - ELMAR PROCESSAMENTO DE 
DADOS LTDA - EPP - R$ 7.788,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 25005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRONICO nº 25005/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE 10.000 (Dez mil) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNE-
RABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID19.HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor ALMIR ZECA DA SILVA  CNPJ: 41.136.029/0001-82 Valor: LOTE 
01 R$ 504.000,0000 Valor: LOTE 01 A R$ 168.000,0000

Campina Grande - PB, 08 de Junho  de 2020
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 UASG 927662
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 2.05.006/2020

Processo Administrativo Nº 2.05.048/2020
Torna público para o conhecimento dos interessados que realizará às 09:00 horas do dia 18 

de Junho de 2020, através do Portal De Compras Publicas; www.portaldecompraspublicas.com.br 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, de: AQUISIÇÃO DE EPI’S (CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME A LEI 13.979/20 Recursos: 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada Informações: no 
horário  13:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço rua Santa Clara-antigo Museu de Artes 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Campina Grande - PB, Edital disponível no Portal TCE www.
tce.pb.gov.br.  E-mail:licitacao.semascg@gmail.com:

Campina Grande - PB, 08deJunho  de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CARRAPATEIRA PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO 
JATOBA LTDA - R$ 16.483,00.

Carrapateira - PB, 05 de Junho de 2020
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Camara Municipal de Carrapateira Classifica-
ção Funcional 33.90.30.0000. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Carrapateira e: CT Nº 00001/2020 - 05.06.20 - POSTO 
JATOBA LTDA - R$ 16.483,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE 

PREÇOS Nº 011/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conhe-

cimentos dos interessados que está retificando o julgamento da proposta de preços da Tomada de 
Preços Nº 011/2020. Objeto: Pavimentação asfáltica da Rua São José, Rua João Salviano, Rua 
José Roberto, Rua Francisco Gregório, Rua Janduí Carneiro (Até Rua 4 de Abril), Rua Santa Rita, 
Rua José Monteiro da Silva, Rua Maria Barbosa (Até o Centro de Cultura), Rua João Fernandes de 
Oliveira, Continuação da Rua Capitão Antônio Leite, Travessa da Rodoviária, Travessa da Igreja, 
conforme planilhas de custo. Licitante com a proposta analisada pelo setor de engenharia e clas-
sificada como vencedora pela CPL:Não houver. Licitante com a proposta analisada pelo setor de 
engenharia e desclassificada pela CPL:Tcpav Tecnologia em Construções e Pavimentação Eireli, 
CNPJ Nº 12.924.624/0001-84), e a licitante Siga Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/0001-40. 
Cópia dos pareceres da engenharia: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. A CPL 
concede o prozo de até 08 (Oito) dias uteis, contados a partir do 1º dia útil subsequente da publicação 
deste julgamento para os licitantes com as suas propostas desclassificadas, para querendo apre-
sentar novas peças (Proposta e planilhas orçamentarias e outros) visando sanar as irregularidades 
apontadas nos pareceres técnicos do setor de engenharia deste município (Constante nos autos), 
contudo a CPL informa para os interessados que essa decisão é fundamentada no §3º do Art. 48 
da Lei 8.666/93 e suas alterações. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos:coremascpl.
recurso@gmail.com. 

Coremas/PB, 08 de junho de 2020.
Gildemarcos Diogenes Gurgel

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
RESPOSTA FINAL AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PROPOSTA DA TOMADA DE 

PREÇOS Nº 011/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do Presidente da CPL, torna público para conheci-

mentos dos licitantes interessados a resposta ao pedido de desistência de proposta (Protocolado 
no 04/06/2020), pela licitante TCPAV Tecnologia em Construções e Pavimentação Eireli, CNPJ Nº 
12.924.624/0001-84, onde está habilitação na Tomada de Preços Nº 011/2020, que tem como objeto 
Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na pavimentação asfáltica 
da Rua São José, Rua João Salviano, Rua José Roberto, Rua Francisco Gregório, Rua Janduí 
Carneiro (Até Rua 4 de Abril), Rua Santa Rita, Rua José Monteiro da Silva, Rua Maria Barbosa (Até 
o Centro de Cultura), Rua João Fernandes de Oliveira, Continuação da Rua Capitão Antônio Leite, 
Travessa da Rodoviária, Travessa da Igreja, conforme planilhas de custo.Conclusão da CPL:Ante o 
exposto, analisada a matéria, nos termos do §5o,  §6o  Art. 43 da lei 8.6666/93 e suas alteraçõesda 
Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e considerando o teor do 
documento apresentada e após uma consulta formulada verbalmente a Procuradora Geral deste 
Município “entendo que não deve seracatar o pedido de desistência”. Resolvem os membros desta 
CPL Indeferir o pedido de desistência protocolado pela TCPAV,devendo a licitante permanecer neste 
certame com a sua proposta válida.

Coremas/PB, 08 de junho de 2020.
Gildemarcos D. Gurgel

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do Presidente da CPL, tornar público para os interes-

sados o julgamento do Recurso Administrativo interposto no dia 05/06/2020, pela pessoa jurídica: 
Siga Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/0001-40, referente a Tomada de Preços Nº 011/2020, 
onde solicita em seu recurso a desclassificação da proposta da licitante TCPAV Tecnologia em 
Construções e Pavimentação Eireli, CNPJ Nº 12.924.624/0001-84. Conclusão da CPL: Abalam 
os membros desta CPL julga Tempestivo o recurso interposto pela Recorrente, como base no 
item 13.0 e nos subitens 13.1 e 13.2 do instrumento convocatório; Decidem os membros desta 
CPL julga Deferido o pedido de desclassificação da proposta de preços apresentada pela licitante 
TCPAV Tecnologia em Construções e Pavimentação Eireli, com o valor total R$ 571.640,47, como 
base nos fatos narrados no parecer da engenharia; Resolver os membros desta CPL julga como 
Desclassificada a proposta de preços apresentada pela licitante Siga Construtora Eireli, com o 
valor total R$ 672.617,95; Visando trazer mais segurança jurídica os membros desta CPL decidir 
Retificar o julgamento das propostas de preços referente a Tomada de Preços Nº 011/2020, onde 
deverá ser considerada como propostas desclassificadas pertencente a licitante Siga Construtora 
Eireli, e da licitante Tcpav Tecnologia, tomando como base os fatos narrados nos pareceres da 
engenharia e no item 9.13 do instrumento convocatório; Os membros desta CPL Concede o prozo 
de até 08 (Oito) dias uteis, contados a partir do 1º dia útil subsequente da publicação deste julga-
mento para os licitantes com as suas propostas desclassificadas, para querendo apresentar novas 
peças (Proposta e planilhas orçamentarias e outros) visando sanar as irregularidades apontadas 
nos pareceres técnicos do setor de engenharia deste município (Constante nos autos), contudo 
a CPL informa para os interessados que essa decisão é fundamentada no §3º do Art. 48 da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 

Coremas/PB, 08 de junho de 2020.
Gildemarcos D. Gurgel

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA 

TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CURRAL VELHO, durante o exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral Velho: 09.001 FUNDO DO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1007 2014 MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, 145 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Curral Velho e: CT Nº 00009/2020 - 04.06.20 - ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA 
E SOFTWARES LTDA - R$ 27.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Cen-
tro Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, S/N - São José - Conceição - PB, às 10:00 horas 
do dia 23 de Junho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para recarga de gás de cozinha (GLP) e aquisição de botijões vazios para 
todas as secretarias, órgãos e programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº.. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3453-2486. E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 09 de Junho de 2020
KESSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Cacimbas – PB, através do Presidente da CPL, torna público que 

realizara o processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 0005/2020, do tipo menor 
preço global, objetivando a Contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia na 
implantação de esgotamento sanitário em diversas ruas do Município de Cacimbas – PB. O edital 
poderá ser adquirido de forma eletrônica, através do portal do TCE/PB, em mural de licitações. Os 
envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços, deverão ser entregues 
na sessão para abertura e julgamento no dia 25/06/2020, as 09hs:30ms, na sala de reuniões da 
CPL. Qualquer informações poderá ser obtida através do Presidente da CPL das 08hs:00ms as 
12hs:00ms, no endereço acima mencionado, ou através do e-mail: licitacao@cacimbas.pb.gov.br 
e pelo Tel: (83) 3476-1137.    

Cacimbas – PB, em 09 de Junho de 2020
Andeson Leite Paulino

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 26.06.2020 às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade TO-
MADA DE PREÇOS DE N.° 03.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente para 
pavimentação asfáltica de várias ruas no município de Guarabira, conforme Termo de Referência. 
Recursos Próprios / Outros. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos 
e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, 
no horário compreendido entre 14h00min e 18h00min.

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

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 08h10min, do dia 30 de junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Parques Infantis 
e outros para melhor atender as necessidades e demandas da Administração Municipal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

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

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2020.
Torna público que fica suspensa momentaneamente o referido processo em virtude de altera-

ções no termo de referência, cujo objetivo para: Aquisições de Equipamentos para Implantação de 
Sistema de Câmeras nos diversos Prédios Públicos do Município e outros. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

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

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h30min, do dia 26 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de fardamentos para 
atender aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente – SUMASA-GBA/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

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

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais de informática para melhor atender as necessidades da administração municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FREITAS & 
COSTA LTDA - R$ 19.688,00; GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - R$ 78.040,00; GUARABIRA ATIVI-
DADES DE TELEATENDIMENTOS E VENDAS EIRELI - R$ 58.870,00; MULT FORTE COMÉRCIO 
E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA - R$ 135.630,00; PROSPERA COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI - ME - R$ 23.420,60; R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI - ME - R$ 
204.130,00; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 60.574,50. Ficam 
os licitantes convocados para assinatura dos contratos nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 08 de Junho de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 13:00 horas do dia 26 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de medica-
mentos destinados a unidade Mista de Saúde, PSF’s e SAMU(192) do Município de Igaracy - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº.. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 05 de Junho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Junho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
medicamentos destinados a farmácia básica do Município de Igaracy - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº.. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.
igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 05 de Junho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 15:00 horas do dia 26 de Junho de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de medicamentos 
de uso Controlado destinados a Farmácia Básica, Unidade Mista de Saúde, PSF’s e SAMU(192) 
do Município de Igaracy - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº.. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 05 de Junho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 16:00 horas do dia 26 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO PARA TODAS AS SECRETARIAS, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARACY-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.
igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

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

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura da Tomada de Preços nº 
00005/2020, marcada para o dia 08.06.2020 às 08:30, uma nova data será publicada posteriormente 
na imprensa oficial da mesma forma do aviso. Demais informações encontram-se a disposição dos 
interessados, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Republicado por incorreção  
   Igaracy-PB, 03  de  Junho  de 2020

MARIA SUELI  LOPES DE SOUZA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00024/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de peças 
em geral, destinadas a frota que pertence a prefeitura e veículos locados, cuja abertura será no 
dia 22.06.2020, às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio 
Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

OBS: REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Ibiara-PB, 03 de Junho de 2020.

 Pregoeiro Substituto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃORESULTADO FASE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
construção civil para serviço de reforma e ampliação para adequação de unidade para aten-
dimento em saúde na comunidade sítio jacaré, junto ao Município de Itatuba-PB.LICITANTES 
HABILITADOS:ACRM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – CNPJ: 09.343.022/0001-29; GR 
CONSTRUTORAEIRELI - CNPJ: 27.450.426/0001-01. LICITANTES INABILITADOS: CONSTOLAU 
CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 32.989.197/0001-20; ROBERTO FREIRE CAR-
DOSO – ME - CNPJ: 27.134.504/0001-50.(*) Republicado por incorreção, tendo em vista erro na 
primeira publicação (Publicação anterior: DOE-PBdata de 06 de Junho de 2020, pág. 24, e Jornal 
A União data de 06 de Junho de 2020, pág. 18) -Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José 
Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB,09de Junho2020.
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de refeições tipo 
self service e em recipiente de isopor do tipo quentinha, mediante requisição diária e/ou periódica 
em atendimento as demandas operacionais deste Município. 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 004/2006/07; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 09 de Junho de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00017/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que rea-

lizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00017/2020, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR LOTE, objetivando a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades dos Postos de 
Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Município de Ingá, no dia 23/06/2020 às 09:30 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, e-mail: licitacaoinga@gmail.com, até o dia 22/06/2020.

 Ingá(PB), 9 de junho de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020
O pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23 de 

junho de 2020, ás 08h00min, na sala de reuniões na Prefeitura Municipal De Joca Claudino, Situ-
ada a Rua Francisca Claudino Fernandes, nº 001, Centro – Joca Claudino-PB, CEP: 58928-000, 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial Objeto: Aquisição parcelada de materiais 
de construções para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, conforme 
termo referência do edital, os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de 
expediente das 07:00 ás 13:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo Site: 
www.jocaclaudino.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br .

Joca Claudino, 08 de junho de 2020.
JUVINO FERNANDES NETO

PREGOEIRO OFICIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  JOCA CLAUDINO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL006/2020
 Nos termos do relatório final apresentado peloPregoeiro Oficial e observado o parecer da As-

sessoria Jurídica referente ao Pregão Presencial nº 0006/2020, que objetiva:  Aquisição parceladas 
de materiais elétricos  para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:E. C. S. VIEIRA MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO, CNPJ: 05.819.505/0001-04 com um valor total de R$: 91.797,50 (noventa e um 
mil e setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) e a empresa GOIÁS LED MATERIAIS 
ELETRICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, CNPJ: 27.927.653/0001-77, como um valor total de 
R$: 84.771,50 (oitenta e quatro mil e setecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos). Nos 
termos do art. 64 da lei 8.666/93, convocamos o vencedor para em até três dias úteis assinar o 
termo do contrato do referido processo sob pena de se convocar o segundo classificado. O processo 
está à disposição dos interessados em todos os dias úteis, das 07:00 ás 13:00 na sala de reuniões 
da CPL, da Prefeitura Municipal de Joca Claudino, na Rua Francisca Claudino Fernandes nº 001, 
Centro de Joca Claudino-PB.

Joca Claudino-PB, 09 de JUNHO de 2020.
JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
CONTRATO N° 00032/2020

CARTA CONVITE Nº 001/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepí-

pedo em diversas ruas no município de Joca Claudino-PB
CONTRATANTE: -  SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EITELI, CNPJ: 

22.732.871/0001-32 
FUNDAMENTO: art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/2002 em consequência, fica convocado o 

licitantevencedorpara a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado 
diploma legal, sob as penalidades da lei.

VALOR TOTAL: R$: 298.912,93 (duzentos e noventa e oito mil e novecentos e doze reais e 
noventa e três centavos)

DATA  DO CONTRATO: 09 de junho de 2020 a 31/12/2020
JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE

Prefeita Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2020
PROCESSO Nº 2019/3785 Pregão Eletrônico Nº 001/2020
1 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MOTORISTAS 
E OPERADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

2 - Partes: EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.806.838/0001-89 (CONTRATANTE) e IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES 
DE VEÍCULOS (CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob o nº 14.657.444/0001-09. 

3 - Valores: Como pagamento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor mensal 
estimado de R$ 81.321,67 (oitenta e um mil trezentos e vinte e um reais e sessenta e sete cen-
tavos), perfazendo o valor global estimado de R$ 975.860,00 (novecentos e setenta e cinco mil, 
oitocentos e sessenta reais).

4 - Dotação Orçamentária:
O pagamento deste contrato correrá pelo elemento despesa 3.3.90.39.00, Classificação Funcional 

02.201.04.122.5001.2.012 fonte de recurso tesouro.
5 – Prazo:
O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 09 de junho de 2020. 
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2020
PROCESSO Nº 2019/3785 Pregão Eletrônico Nº 001/2020
1 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MOTORISTAS 
E OPERADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

2 - Partes: EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana, inscrita no CNPJ sob 
o nº 08.806.838/0001-89 (CONTRATANTE) e LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
(CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob o nº 10.557.524/0001-31. 

3 - Valores: Como pagamento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor mensal 
estimado de R$ 13.541,82 (treze mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), 
perfazendo o valor global estimado de R$ 162.501,84 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e 
um reais e oitenta e quatro centavos).

4 - Dotação Orçamentária: O pagamento deste contrato correrá pelo elemento despesa 
3.3.90.39.00, Classificação Funcional 02.201.04.122.5001.2.012 fonte de recurso tesouro.

5 – Prazo: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura.

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 09 de junho de 2020. 

Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa
Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2020
PROCESSO Nº 2019/3785 Pregão Eletrônico Nº 001/2020
1 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MOTORISTAS 
E OPERADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.

2 - Partes: EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana, inscrita no CNPJ sob o 
nº 08.806.838/0001-89 (CONTRATANTE) e TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (CON-
TRATADA), inscrita no CNPJ sob o nº 23.782.319/0001-11. 

3 - Valores: Como pagamento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor mensal 
estimado de R$ 243.616,67 (duzentos e quarenta e três, seiscentos e dezesseis reais e sessenta 
e sete centavos), perfazendo o valor global estimado de R$ 2.923.400,00 (dois milhões, novecentos 
e vinte e três mil e quatrocentos reais).

 4 - Dotação Orçamentária: O pagamento deste contrato correrá pelo elemento despesa 
3.3.90.39.00, Classificação Funcional 02.201.04.122.5001.2.012 fonte de recurso tesouro.

5 – Prazo: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura.

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 09 de junho de 2020. 

Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa
Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

 AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 08.359/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.043/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GASOTERAPIA PARA AS UNIDADES HOSPITALA-

RES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E UPAS (VALENTINA, CRUZ DAS ARMAS), HMSI, 
HMV PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID 19).

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Everaldo 
Francisco da Silva Junior, vem por meio deste, tornar público, o adiamento da sessão que estava 
prevista para o dia 09/06/2020 às 08:30h, com a CHAVE  da licitação de nº 816928, com data a ser 
marcada posteriormente, considerando retificação do quantitativo do Lote 9 do Edital. Consultas 
com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO de 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: 
(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 08 de Junho de 2020. 
Everaldo Francisco da Silva Junior

Pregoeiro da CSL

Prefeitura municipal de João pessoa
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/03.785

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 

artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, conheço os autos do processo, 
acolho parecer da Assessoria Jurídica, e em razão de haver recursos ADJUDICO e HOMOLOGO a 
presente licitação que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE 
CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MOTORISTAS E OPERADORES PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, ora licitado em favor das empresas: TALENTOS 
LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 23.782.319/0001-11, itens 01, 03, 05, 09 e 10, pelo valor 
total de R$ 2.923.400,00 (dois milhões novecentos e vinte e três mil e quatrocentos reais); IMPERIO 
SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS, CNPJ: 14.657.444/0001-09, itens 
02, 06, 07, 08, pelo valor total de R$ 975.860,00 (novecentos e setenta e cinco mil oitocentos e 
sessenta reais); LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 10.557.524/0001-31, 
item 04, pelo valor total de R$ 162.501,84 (cento e sessenta e dois mil quinhentos e um reais e 
oitenta e quatro centavos); totalizando o valor de R$ 4.061.761,84 (quatro milhões sessenta um mil 
setecentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) pelo prazo de um ano. Com base 
no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob 
pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
João Pessoa, 05 de Junho de 2020

Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa
Superintendente - EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2020

 O Município de Picuí torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônica, objetivando: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E 
HIDRÁULICO DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA . No dia 30/06/2020, às 
08:35 horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de Lici-
tação Pregão Eletrônico nº 00020/2020, Processo Administrativo  Nº 200604PE00020. Informamos 
que o Edital encontra-se disponível nos sites www.picui.pb.gov.br/licitacoes, www.tce.pb.gov.br, 
www.bll.org.br. Maiores informações pelo telefone (83) 3371-2126 – ramal 26.

Picuí - PB, 08 de junho de 2020.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONS-

TRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, TIPO 1, 2 E 3, PARA CONTROLE DA DOENÇA DE 
CHAGAS, CONFORME CONVÊNIO CV Nº. 0501/2017 (FUNASA/PREFEITURA). LICITANTES 
HABILITADOS: CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; CONSTRUTORA APODI 
EIRELI; COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; EKS CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; F.J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. 
LICITANTES INABILITADOS: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, por não atender ao exigido 
nos itens 6.1.1.2 e 6.1.4.6.3; NUNES CONSTRUCAO LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, 
por não atender ao exigido nos itens 6.1.3.2 e 6.1.3.2.3. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 23/06/2020, às 09:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 09 de Junho de 2020
AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA 

Presidenta da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Capitão José Vicente, s/n – (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - Pirpirituba 
- PB, às 09:00 horas do dia 26 de junho de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço, para: Contratação de empresa do ramo pertinente, para execução de Implantação 
do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais deste Município, fruto do convênio CV 
854835/2017 entre a Funasa e esta edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. Edital: 
http://www.pirpirituba.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 09 de junhode 2020.
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE 
RIACHO DE SANTO ANTONIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO 
BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3641-1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 09 de Junho de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: Contratação de caminhão 
Pipa para transporte de água potável para suprir as necessidades das famílias residentes nas 
áreas Rural e Urbana do Município de Santa Cecília; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSUEL DOS SANTOS LEITE - R$ 49.140,00.

Santa Cecília - PB, 05 de Junho de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 00016/2020

OBJETO: Contratação de caminhão Pipa para transporte de água potável para suprir as 
necessidades das famílias residentes nas áreas Rural e Urbana do Município de Santa Cecília. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Santa Cecília: 20 542 0601 2041 Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente 33.90.36 
Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídi-
ca 02.006 Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 12 361 0005 2006 Manutenção do Ensino 
Fundamental-MDE 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 33.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros pessoa Jurídica 12 361 0005 2010 Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 
40% 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros 
pessoa Jurídica 10 301 0007 2023 Manut. do Fundo Munc. de Saúde 33.90.36 Outros Serviços de 
Terceiros pessoa Física 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 10 301 0007 2024 
Desenvolver as Atividades do PSF 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 33.90.39 
Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 02.002 Governadoria Municipal 04 122 0002 2002 
Manter os serv. de Rep. e Assess. do Prefeito 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa Física 
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 02.009 Secretaria de Infra estrutura 15 452 
0008 2017 Manut. das ativ. da Se. de Infra estrutura 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros pessoa 
Física 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 08.008 Fundo Municipal de Assistência 
Social 08 244 0009 2034 Fundo Munc. de Assistencia Social 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros 
pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00057/2020 - 05.06.20 - JOSUEL DOS SANTOS 
LEITE - R$ 49.140,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
lubrificantes destinados aos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal 
de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social e aqueles eventualmente locados com lubrifi-
cantes por conta da Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - R$ 68.698,00.

Santa Cecília - PB, 22 de Maio de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 00011/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de lubrificantes destinados aos veículos que compõem a frota 
da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social e 
aqueles eventualmente locados com lubrificantes por conta da Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00011/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 
02.006 Secretaria de Educação Cultura e Esporte 12 361 0005 2006 Manutenção do Ensino Fun-
damental - MDE 000091 3390.30 99 0001 Material de Consumo 12 361 0005 2009 Manutenção 
das Atividades da Educação Infantil 000111 3390.30 99 0001 Material de Consumo 12 361 0005 
2010 Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% 000128 3390.30 99 0019 Material 
de Consumo 12 361 0005 2011 Manutenção de Atividades com Programas FNDE 000136 3390.30 
99 0015 Material de Consumo 02.0009 Secretaria de Infra Estrutura 15 452 0008 2017 Manut.das 
Ativ.da Sec.de Infraestrutura 000183 3390.30 99 0017 Material de Consumo 02.010 Secretaria de 
Agricult. e Meio Ambiente 20 542 0010 2018 Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente 
000208 3390.30 99 0000 Material de Consumo 07.007 Fundo Municipal de Saúde 10 301 0007 2022 
Manter o Programa de Saúde Bucal 000238 3390.30 99 0002 Material de Consumo 10 301 0007 
2023 Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saúde 000252 3390.30 99 0002 Material de 
Consumo 10 301 0007 2024 Desenvolver as Atividades do PSF 000264 3390.30 99 0014 Material de 
Consumo 10 301 0007 2025 Desenvolver as Atividades do PACS 000278 3390.30 99 0014 Material 
de Consumo 10 301 0007 2026 Desenvolver as Atividades do PAB 000290 3390.30 99 0014 Material 
de Consumo 10 301 0007 2031 Manutenção das Atividades com NASF 000337 3390.30 99 0014 
Material de Consumo 10 305 0007 2030 Vigilância em Saúde 000319 3390.30 99 0002 Material 
de Consumo 08.008 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 0009 2034 Fundo Municipal de 
Assist. Social 000381 3390.30 99 0000 Material de Consumo 08 244 0009 2037 Programa Primeira 
Infância no SUAS - Criança Feliz 000403 3390.30 99 0029 Material de Consumo 08 244 0009 2039 
Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS 000431 3390.30 99 0000 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00056/2020 - 25.05.20 - SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE 
LUBRIFICANTES LTDA - R$ 68.698,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N° 004/2020
Objeto: Contratação de empresa de especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para a execução de obra de realização de serviços deIM-
PLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS RURAIS NO MUNICIPIO DE SERRA 
GRANDE - PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital. HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 1ª COLOCADO: A empresa ABILIO 
FERREIRA LIMA NETO EIRELI, CNPJ N 05.935.592/0001-57, com o valor de R$ 196.437,59(cento e 
noventa e seis mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos. Nos termos do art. 
64 da lei 8.666/93, convocamos o vencedor para em até três dias úteis assinar o termo do contrato 
do referido processo sob pena de se convocar o segundo classificado. O processo esta a 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, 09 de junho de 2020.
Jairo Halley de Moura Cruz

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Kits de higiene bucal, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: M & R COMERCIO EIRELI - R$ 25.800,00.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2020
NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
NOTIFICADA: PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA ME
A Prefeitura Municipal de Solânea, através de seu Prefeito NOTIFICA a Empresa: PAULO JOSE 

MAIA ESMERALDA SOBREIRA ME - CNPJ nº 09.210.219/0001-90, AV SEVERINO CORDEIRO, 402
JARDIM OASIS - CAJAZEIRAS - PB - 58900-000, Vencedora do Pregão Presencial nº 0020/2020, 

Contrato nº 00192/2020, cujo objetivo é a Aquisição parcelada de fraldas descartáveis para as 
diversas Secretaria deste Município, NOTIFICA a empresa do descumprimento contratual, no to-
cante a não entrega do pedido enviado a mencionada empresa, o que está ocasionando um sério 
problema aos usuários das fraldas. Sendo concedido um prazo de 05 (cinco) dias para entrega 
total do pedido, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades cabíveis, nos termos 
dos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

Intime-se e Publique-se.
Solânea/PB, 08 de Junho de 2020. 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2020
NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
NOTIFICADA: ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
A Prefeitura Municipal de Solânea, através de seu Prefeito NOTIFICA a Empresa: ENDOMED 

COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP - CNPJ nº 09.210.219/0001-
90, CNPJ nº 70.104.344/0001-26 RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 552, CENTENÁRIO - CAMPINA 
GRANDE - PB - 58100-000, Vencedora do Pregão Presencial nº 0020/2020, Contrato nº 00191/2020, 
cujo objetivo é a Aquisição parcelada de fraldas descartáveis para as diversas Secretaria deste 
Município, NOTIFICA a empresa do descumprimento contratual, no tocante a não entrega do pedido 
enviado a mencionada empresa, o que está ocasionando um sério problema aos usuários das fraldas. 
Sendo concedido um prazo de 05 (cinco) dias para entrega total do pedido, sob pena de rescisão 
contratual e aplicação das penalidades cabíveis, nos termos dos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

Intime-se e Publique-se.
Solânea/PB, 08 de Junho de 2020. 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2020
NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
NOTIFICADA: VITAMED COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI
A Prefeitura Municipal de Solânea, através de seu Prefeito NOTIFICA a Empresa: VITAMED 

COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ nº 22.291.182/0001-30, RUA JOSE EPAMINON-
DAS, 102,NOVO - GUARABIRA - PB - 58200-00 , Vencedora do Pregão Presencial nº 0020/2020, 
Contrato nº 00194/2020, cujo objetivo é a Aquisição parcelada de fraldas descartáveis para as 
diversas Secretaria deste Município, que esta Administração não aceita o pedido de desistência 
apresentado, bem como, NOTIFICA a empresa do descumprimento contratual, no tocante a não 
entrega do pedido enviado a mencionada empresa, o que está ocasionando um sério problema aos 
usuários das fraldas. Sendo concedido um prazo de 05 (cinco) dias para entrega total do pedido, 
sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades cabíveis, nos termos dos arts. 77, 
78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

Intime-se e Publique-se.
Solânea/PB, 08 de Junho de 2020. 

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2020, que objetiva: Aquisição de testes 
rápidos de COVID-19, para a Secretaria de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORT E EXPORT DE MEDICA-
MENTOS LTDA-EPP - CNPJ: 15.218.561/0001-39 - R$ 179.800,00.

Solânea - PB, 09 de Junho de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de testes rápidos de COVID-19, para a Secretaria de Saúde deste Muni-

cípio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Solânea: 06.00 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10.301.2008.2039 - ELEMENTO DE 
DESPESA - 3.3.90.30.90 - RECURSO FEDERAL. VIGÊNCIA: até 08/08/2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00226/2020 - 09.06.20 - NNMED-DISTRIBUIÇÃO, 
IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP - CNPJ: 15.218.561/0001-39 - R$ 179.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE PRAZO 

TP 00007/2018
INSTRUMENTO:Termo aditivo nº 06ao Contrato Administrativo nº 0045/2018/CPL e Termo 

aditivo nº 7 ao 0046/2018/CPL. PARTES: Pref. Mun. de São Sebastião de Lagoa de Roça /T4 
Engenharia e Serviços Ltda - ME. OBJETO CONTRATUAL:contratação de empresa especializada 
em construção civil para execução dos serviços de conclusão da 1º  e  2ª etapas, referente a área 
de eventos junto ao município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB.(Contratos de Repasses 
nº 0281.403-97/2008 e 0302.314-79/2009).OBJETIVO:refere-se o presente aditivo a prorrogação 
por mais 3 (três) meses a contar do dia 15/06/2020, mantendo as demais cláusulas inalteradas. 
FUNDAMENTO LEGAL: com fulcro na Tomada de Preços nº 00007/2018, e no artigo57 I, §1º, II e 
III, §2º, da lei Nº 8.666/93 alterada, SIGNATÁRIOS: Severo Luís do Nascimento Neto /Yale Tadeu 
Medeiros Guimaraes.08/06/2020. 

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

OBJETO: Contratação de empresa para serviço de confecção de fardas para atender as neces-
sidades do SAMU do município de São José de Piranhas – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00004/2020. DOTAÇÃO: 13.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;10.302.2012.2067 
- MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA – SAMU;2140000.00 
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 
de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde;3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00149/2020 – 04.06.20 
- R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA- R$ 6.475,00.

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

TOMADA DE PREÇOS 00006/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 
09:00horas do dia 26 de Junho de 2020, sessão pública com objeto: Contratação de empresapara 
execuçãodos serviços de reforma àE.M.E.I.F. Clemídia Pereira de Negreiros no distrito de Piranhas 
Velhas, conforme constam discriminados e quantificados no Anexo I (Termo de Referência) do 
Edital. Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos pelos meios virtuais disponíveis: E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com e Site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, em 09 de Junhode 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Junho de 2020, por meio 
do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE TESTES RÁPIDOS DO COVID - 19 (CORONA-VÍRUS) HOMOLOGADOS PELA ANVISA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; 
Decreto Municipal nº 1062/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. 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; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Sumé - PB, 09 de Junho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 26/06/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO-LAPAROSCÓPIO, desti-
nado ao Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho - HPMGER, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00376-6
                                                                                                          João Pessoa, 09 de junho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que realizará procedimento licitatório na citada 

licitação, no dia 24 de junho de 2020 às 09:00 horas por meio da plataforma Eletrônica do Banco 
do Brasil: www.licitacoes-e.com.br, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no 
fornecimento e instalação de mobílias destinadas a implementação do Projeto Acesso Seguro 
em diversas unidades deste Poder Judiciário, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme 
especificações do Termo de Referência do 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, ou através do tel: (83) 
3208-6018, ou pelo e-mail prege@tjpb.jus.br. ou no sítio do TJ-PB: www.tjpb.jus.br ou ainda pelo 
site  www.licitacoes-e.com.br. 

João Pessoa, 09 de junho de 2020.
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro

COMARCA DA CAPITAL. VARA DE FEITOS ESPECIAIS. EDITAL DE ENTREGA DO PLANO DE RE-
CUPERAÇÃO JUDICIAL. AVISO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA JGA ENGENHARIA LTDA, PROCESSO 
No 0814587-50.2019.8.15.2001. O MM. Juiz de Direito da Vara de Feitos Especiais da Capital, Estado
da Paraíba, Dr. Romero Carneiro Feitosa, na forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em especial aos credores relacio-
nados nos autos de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, requerida por JGA ENGENHARIA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 05.765.913/0001-12, com sede na Av. Carneiro da 
Cunha, 692, Torre, CEP 58.040-240, João Pessoa/PB, que foi apresentado pela Recuperanda o 
Plano de Recuperação Judicial previsto nos artigos 53 e seguintes da Lei no 11.1001/2005, o qual
se encontra encartado nos autos e poderá ser consultado pela internet no endereço eletrônico 
https://pje.tjpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam (números dos documentos: 
19121316301734800000026118348, 19121316301918400000026118349, 1912131630212760
0000026118350,19121316302321300000026118352 e 19121316302524000000026118353) ou, 
ainda, através de contato com o Administrador Judicial, em seu endereço profissional, situado na 
Av. Ruy Carneiro, 300, Empresarial Trade Office Center, Sala 304, Miramar, João Pessoa-PB, CEP 
58.032-101, Telefone (83) 9.8875-7692), nos horários das 08:00h às 12:00h. Estabelecido o prazo 
de (30) trinta dias para eventuais objeções a partir da publicação do presente. Dado e passado 
nesta cidade e comarca de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, aos 21 (vinte e um) dias 
do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte). Romero Carneiro Feitosa. Juiz de Direito.
 
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, REN. DA LI Nº2511/18=PROC 18-006131=AMPLIAÇÃO DO SIS. DE ABAST. DE 
AGUA DE DIVERSAS CIDADES=IT:32.242.546,96=AC:2.484,0M²=NE:40= L/ATV:ARAÇAGI RAMAL 
LESTE,MAMANGUAPE – ITAPOROROCA-RIO TINTO / PB.Processo:2020-003173/TEC/LI-7348.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, REN. DA LI Nº1317/18, PROC. Nº18-003367=AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DO CONDE=IT:3.328.855,61=AC:70,0M²=NE:10=L/
ATV:CONDE/PB.Processo:2020-003174/TEC/LI-7349.

Construtora Mundial Eireli, inscrito no Cnpj 30.848.629/0001-57, vem por meio desta requerer a 
publicação no Jornal União da Licença Ambiental/Licença de Instalação junto a SEMAM/JP, para 
edificação multifamiliar “Residencial Silveira Carvalho” com 31 unidades autônomas, localizado na 
Rua Fortaleza, lote 297 quadra 061 - Planalto da Boa Esperança, João Pessoa/PB.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 10 de junho de 2020 18
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