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Seguro-desemprego tem 
aumento de 270% na PB
Números deram um salto em relação a abril em função da crise provocada pelo novo coronavírus no Estado. Página 12
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Paraíba

Partidos avaliam que não 
é hora para “vaquinhas”
Justiça Eleitoral libera, a partir de hoje, o uso 
de financiamento coletivo para as campanhas a 
prefeito e vereador deste ano. Página 13

Testes de covid-19 poderão 
ser aplicados em “drive thru”
Ideia foi divulgada pelo governador João Azevêdo, 
após nova reunião com prefeitos da Região Metropolitana 
de João Pessoa para avaliar pandemia. Página 3

Políticas

Geral

Opinião

Todas as sextas-feiras cá estarei, com meus 
escritos e, mesmo em mal traçadas linhas, 
trarão, com certeza, as vivências de uma 
sexagenária sertaneja que, de Cajazeiras, 
espia o mundo e nele dá pitaco, somente pelo 
desejo de não perder a humanidade.  Página 2

Na volta, ninguém 
se perde

Mariana Moreira

Foto: Agência Brasil

Somente em João Pessoa, o Sine registrou 
uma elevação de 300%, com cerca de 

700 liberações do benefício entre 30 
de março a 30 de abril, bem acima da 

média mensal de 165 pedidos

Fake news provoca corrida 
por automedicação
Especialistas alertam para os riscos que pessoas estão 
correndo ao comprarem medicamentos em função de 
notícias falsas espalhadas na internet. Página 7

Foto: Fotos Públicas

Negócios: empreendedores se reinventam oferecendo 
produtos para os próprios vizinhos. Página 8

Giro Nordeste Entrevista: EPC participa de live com o médico 
Drauzio Varella a respeito da pandemia de coronavírus. Página 4
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Já no Brasil, número de casos da doença ultrapassa 
200 mil e país contabiliza quase 14 mil mortes. Página 4

Em JP, UPAs exclusivas para casos suspeitos de covid-19 
registram mais de 8 mil atendimentos em um mês. Página 7

Paraíba registra mais de 300 testes positivos em um 
único dia e já soma 3.361 casos de covid-19. Página 5

NA PARAÍBA

A crise em números
MORTES

NO BRASIL MORTES

NO MUNDO

MORTES

3.361
202.918

4.413.597

160
13.993

300.798
*Dados confirmados até as 21h de ontem

CASOS

CASOS

CASOS

Tem paraibano no 
Governo Federal

Erik Alencar de 
Figueiredo 
assume hoje, 
em Brasília, a  
Secretaria de 
Política Fiscal 
vinculada ao 
Ministério da 
Economia. 

Página 4
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Melhor papel faria o ministro da Saúde, Nelson Teich, se esva-
ziasse as gavetas de sua mesa de trabalho, nas quais, aliás, mal 
chegou a guardar um ou outro documento, e fosse cuidar da famí-
lia e de pacientes com covid-19 em hospitais de sua preferência. 
A cada dia que passa, o ministro transforma-se em uma figura 
meramente decorativa, no conturbado governo de Jair Bolsonaro.

Em sua primeira entrevista como ministro, Teich deixou pas-
sar a impressão de que assumiu o cargo não para tomar as me-
didas emergenciais que a pandemia do novo coronavírus exige 
continuamente das autoridades, mas para confundir a imprensa 
e a opinião pública com discursos que, no fundo, não trazem nada 
de objetivo. Um verdadeiro especialista na arte de falar, e não 
dizer nada.

O ministro apresenta-se agora como alguém confuso diante 
do estado de emergência em saúde pública no qual o país está 
mergulhado, sem falar de sua omissão perante os ataques des-
feridos contra ele pelo seu superior, no caso, o presidente da Re-
pública. Bolsonaro desmoraliza publicamente o seu auxiliar da 
pasta da Saúde, ao tomar decisões relacionadas à pandemia sem 
avisá-lo.

Teich não passa segurança ou firmeza de propósitos no mo-
mento em que a Nação brasileira mais precisa de um posiciona-
mento forte de seu ministro da Saúde, no tocante à terrível crise 
sanitária que se abateu sobre o planeta, e da qual o Brasil não 
está excluso, muito pelo contrário. A cada semana o Brasil sobe 
um degrau na tabela dos países mais infectados pelo coronavírus.

Não fossem as decisões tomadas por governadores e prefei-
tos, no que concerne à pandemia, a exemplo do fechamento de es-
tabelecimentos comerciais, repartições públicas e áreas de gran-
de concentração de pessoas, como feiras livres, praias e praças, 
o Brasil talvez já figurasse no topo da lista das nações com os 
maiores índices de contaminação e mortes por covid-19. 

Sim, porque, para o presidente da República, essa “gripezi-
nha”, que já matou, até agora, mais de 13 mil pessoas, no Brasil, 
não é motivo para tanto alvoroço. Isolado politicamente, Bolso-
naro tenta de tudo para salvar o mandato. Por um lado, incen-
tiva seus seguidores à desobediência civil, por outro, oferece 
cargos para atrair apoiadores no Congresso Nacional. O país? 
Que se exploda.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de maio de 2020

À deriva

CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Clóvis Roberto

Razão ou desrazão, na pandemia

 O melhor para todos: o 
isolamento social, fruto da razão, 

do contrário da desrazão, do 
contrassenso, e, visando 

os já socialmente injustiçados, 
da injustiça...    

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

As cheias do Rio Paraíba, passando por Itabaiana, saíam nos noticiários 
da Rádio Tabajara, menos as que, em Pilar, inundavam nossos quintais, ruas 
e casas ribeirinhas. Essas inundações inspiravam Dona Vicenza, nas aulas 
de catecismo, no oitão da Matriz, a nos contar como foi o “Dilúvio Universal”, 
com a Bíblia aberta no Velho Testamento. Descrevia-nos ela que a Arca de 
Noé era muito grande, maior do que a distância entre a igreja e a cadeia. Nela 
deveriam caber a família de Noé, animais ou “um casal de cada bicho” e aque-
les que acreditavam que tudo aquilo obedecia ao “plano de Deus”. Choveria, 
dias e noites, sem parar, juntando mais águas do que as do mar. Tudo como 
se fosse o “fim do mundo que andava sujo, precisando ser lavado”...  Dona 
Vicenza dramatizava suas fantasias, muito gostávamos dessas aulas que se 
tornavam mais teatro do que catecismo. A criançada comentava que aquele 
“dilúvio” era a água tomando a Terra, su-
perando o fogo e o vento.  

Não sei o que pensam as crianças, de 
agora, ao verem seus pais mascarados, la-
vando as mãos a cada minuto; e a televisão, 
os celulares noticiando essa tragédia do 
coronavírus, que se alastra, no nosso país, 
muito mais do que as queimadas nas flores-
tas, do que o vento nas tempestades do alto 
mar. Como imaginam elas esse “monstro” 
que mata ou apavora tanta gente grande; 
qual arma seria para combatê-lo, das do ar-
senal de plástico, no balaio dos seus brin-
quedos? Haveria lugar, a se esconder desse bicho, melhor do que nossa própria 
casa? Ficar em casa é a consensual e universal resposta, até esse coronavírus 
desaparecer das ruas e da cidade, e largar os que já atacou...

Tal qual como no Dilúvio de Noé, pensávamos: Deveriam acreditar em 
Noé e isolar-se na Arca para não se afogar nas águas... Quem assim não se 
comportou morreu, desesperado sem fôlego. Entre narrações bíblicas, con-
tos, fatos e a atual realidade, as crianças optam pelo melhor, comparando-as 
com “certos adultos”. Elas raciocinam que, num dilema entre viver ou mor-
rer, preferem continuar vivendo a qualquer mortal fatalidade. Insuportáveis 
são “amadurecidas mentalidades”, e até pretensos dirigentes públicos que, 
a favor do econômico ou do risparmio, comandam-nos à planície, à espera 
de águas diluvianas ou, sendo “contra o isolamento social”, oferecem-nos ao 
contágio do vírus mortal. Demonstram detestável falta de bom senso. Acon-
tece de tudo, na calamidade, a pestilência é assim: edaz e funesta.

“Ficar em casa” ou “o isolamento social” é atitude racional, altruísta e ci-
dadã. Uma das lições dessa pandemia é a de que o mundo não é só meu, seu 
ou nosso, pois, ele engloba os outros e toda a natureza. Nesse isolamento, 
crescem profunda consciência individual e coletiva e a reflexão de que o lei-
tor é uma boa companhia a si mesmo. Recentemente bravos governantes não 
supervalorizaram o trato das suas unhas, barbas e cabelos como “serviço es-
sencial” e continuaram a enfrentar o poder econômico, dedicando-se ao me-
lhor para todos: o isolamento social, fruto da razão, do contrário da desrazão, 
do contrassenso, e, visando os já socialmente injustiçados, da injustiça...    
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Artigo Marina Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora

A delícia da volta
O bom filho à casa torna. O ensinamento bíblico, reiterado pela tradição popular, 

anima meu sentimento neste momento.
No período de 1982 a 1993, como correspondente do Jornal A União, trabalhando 

na sucursal de Cajazeiras, além do material jornalístico pertinente a função, publica-
va crônicas, artigos, impressões do cotidiano de vida de uma repórter que, bacharel 
em Comunicação Social, pela Universidade Federal da Paraíba, trazia no DNA os có-
digos de uma existência pacata, sem as atribulações que a vida na capital já exigia 
naquele momento.

E, improvisando minhas crônicas e impressões, me inspirava e me deleitava com 
os escritos de F. Pereira da Nóbrega, Luiz Augusto Crispim (meu professor na gradua-
ção), Gonzaga Rodrigues, Severino Ramos e outros tantos que, transformando letras 
em sentimentos, conseguiam desenhar a vida em sua caleidoscópica composição de 
rostos, gostos, cheiros, afetos.

Aprovada em concurso público, em 1993 ingresso, como docente, no Campus 
Quinto da Universidade Federal da Paraíba, em Ca-
jazeiras. A docência me leva para uma área distinta 
do Jornalismo e da Comunicação, a Sociologia. Nes-
te campo, me especializo com mestrado e doutora-
do, amplio as áreas de interesse e vou construindo 
identidades e afinidades com a docência. Docência 
que, para mim, recusando qualquer manifestação 
pelega de missão, sacerdócio, vocação, suspendo à 
condição de profissão que, numa interação íntima 
com o humano, constrói saberes e, porque não, sa-
bores de humanidade, ética e parcerias.

Mas a vida acadêmica, que sigo até hoje, não apagou meu interesse pelo jornalis-
mo. Semanalmente, desde os anos finais do século passado, mantenho uma coluna 
no Semanário A Gazeta do Alto Piranhas que, resistindo ao tempo e suas novidades, 
circula em Cajazeiras e região e, as sextas-feiras, é leitura obrigatória para muitos.

E, nas páginas do Gazeta estão lá minhas impressões. Do meu lugar de mulher, 
cidadã, sujeito político, habitante do planeta terra e desta fantástica galáxia que in-
sistimos em esfarelar, rabisco sonhos, delineio territórios, estabeleço posições que, 
flexíveis, estão abertas ao dissenso, a prosa, ao partilhar de impressões acompanha-
das por cafezinho e tapiocas.

E cá estou eu. Por indicação do conterrâneo Linaldo Guedes, a quem expresso 
meu carinho pela lembrança, embora receosa de não corresponder a expectativa, 
volto a ocupar um espaço nas centenárias páginas do Jornal A União. 

Todas as sextas-feiras cá estarei, com meus escritos e, mesmo em mal traçadas li-
nhas, trarão, com certeza, as vivências de uma sexagenária sertaneja que, de Cajazei-
ras, espia o mundo e nele dá pitaco, somente pelo desejo de, como gente, não perder 
a humanidade antes que nos encantemos em visagens e lembranças, em memórias e 
notas perdidas em alguns flagrantes de páginas.

 Cá estarei, com meus 
escritos e, mesmo em mal 

traçadas linhas, trarão, com 
certeza, as vivências de uma 
sexagenária sertaneja   
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Governador João Azevêdo diz que a ideia é aplicar o sistema em algumas cidades; 110 mil testes rápidos foram adquiridos

O Governo do Estado 
e as prefeituras da Região 
Metropolitana de João Pes-
soa vão apresentar, neste 
final de semana, um plano 
de ação que visa a ampliar 
as medidas de isolamento 
social. O governador tam-
bém informou que o Estado 
está montando um plano 
para testes rápidos para 
covid-19 entre a população 
da Região Metropolitana 
de João Pessoa por meio do 
sistema “drive thru”. Segun-
do Azevêdo, a testagem vai 
ser feita em parceria com os 
municípios e é destinada às 
pessoas que apresentaram 
sintomas da doença causada 
pelo coronavírus.

As medidas foram anun-
ciadas durante uma video-
conferência realizada ontem, 
que tratou sobre as notifica-
ções dos casos de coronaví-
rus (covid-19) na região. 

“Fizemos aquisição de 
110 mil teste rápidos e es-

tamos montado a estrutura 
com as prefeituras”, infor-
mou. A ideia é que em al-
gumas cidades a testagem 
ocorra por ‘drive thru’, em 
outras os testes serão dis-
ponibilizados nas unidades 
de saúde do município. João 
Azevêdo destacou que a in-
tenção é identificar o perfil 
epidemiológico da contami-
nação da doença que já foi 
registrada em 127 municí-
pios da Paraíba.

Participaram do en-
contro, além do governador 
João Azevêdo (Cidadania), 
os prefeitos de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo (PV); de Ba-
yeux, Berg Lima (sem parti-
do); de Santa Rita, Emerson 
Panta (PSDB); do Conde, 
Márcia Lucena (PSB); e de 
Cabedelo Victor Hugo (De-
mocratas). O governador 
destacou que as cidades da 
Região Metropolitana con-
centram mais de 70% dos 
casos da doença no Estado e 
já estão com 81% dos leitos 
de Unidades de Terapia In-
tensiva (UTIs) ocupados.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Grande JP terá ‘drive thru’ de 
testes para identificar covid-19

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

O governador afirmou que 
compreende a preocupação do 
setor produtivo quanto às per-
das econômicas geradas pelas 
medidas restritivas de mobili-
dade urbana, mas ponderou: 
“É para salvar vidas. Não dei-
xarei que ocorra na Paraíba o 
que acontece em outros esta-
dos, onde médicos precisam 
escolher quem vai poder usar 
um leito de UTI”.  

“É para salvar vidas”
O governador João Azevêdo 
informou ontem que no fi-
nal de semana serão feitos 
testes rápidos para covid-19 
com a população de Bayeux 
e Cabedelo – outros municí-
pios da Região Metropolita-
na de João Pessoa também 
passarão por esse processo. 
O Governo do Estado com-
prou 110 mil testes rápidos 
para esta finalidade.  

Para que se estabeleça um plano de 
flexibilização das medidas de isola-
mento social, no futuro, uma das me-
didas é “a testagem em patamar que 
estabeleça um perfil epidemiológico 
da população”, explicou o governa-
dor. Também é preciso o decréscimo 
do número de casos, por 14 dias se-
guidos, e o reforço à capacitação do 
sistema de saúde.

Condições para a flexibilização

Governador alerta para veloCidade de propaGação 
da Covid-19 e reafirma: Curva ainda está asCendente 

testes rápidos 

Há dois trechos da entrevista do governador João Azevêdo (Cidadania) a emissoras de TV, ontem, que tem a 
força para provocar uma reflexão mais apurada entre aqueles que ainda defendem a flexibilização das medidas 

adotadas para o enfrentamento da covid-19. Ao falar sobre o agravamento do número de casos, o 
gestor estadual reafirmou que não se pode nem pensar em afrouxar as medidas e lembrou fato 
recente, ocorrido há pouco mais de um mês em Campina Grande: “Quando se discutiu a flexi-
bilização em Campina, havia apenas quatro casos. Hoje, já são 155 casos”. Adiante, o gover-
nador fez menção à velocidade de como o vírus se propagou, apesar das medidas de restrição 
da mobilidade adotas pelo Governo do Estado e por prefeituras: “A Paraíba levou 42 dias para 
atingir 1 mil casos, oito dias para chegar a 2 mil e cinco dias para atingir 3 mil casos. E até dia 

22, poderemos chegar a mais de 7 mil”. Ambas as declarações corroboram o quão grave 
é o cenário da pandemia do coronavírus na Paraíba e também que só há uma forma 

de conter a curva ascendente da doença: se a população colaborar, adotando, com 
muito mais rigidez, o distanciamento social, sob pena de, não o fazendo, provocar 

um crescimento ainda mais rápido do número de casos. “É algo lógico: o nú-
mero de casos está associado ao isolamento. Se houver um número maior de 
casos, haverá um número maior de mortes”, pontuou.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.comr

Ex-presidente da Câmara de Vereadores de 
Esperança, Cristiana Santos foi condenada 
por improbidade administrativa pelo juiz Ru-
sio Lima de Melo. De acordo com o Ministério 
Público, ela autorizou despesas acima do limi-
te constitucional, de mais de R$ 85 mil, e se 
apropriou de recursos previdenciários, no va-
lor de R$ 23,9 mil. Seus direitos políticos estão 
suspensos por três anos.   

improbidade administrativa 
Gera Cassação de direito polítiCo 

toque de reColher

eleições online?

O crescimento dos casos de covid-19 no interior 
está gerando medidas extremas por parte das 
prefeituras. No município de Juazeirinho, onde 
foram registrados 19 casos da doença, foi decre-
tado toque de recolher. A população está proi-
bida de sair às ruas das 20h até as 5h – exceto, 
obviamente, em casos de extrema necessidade. 
Em Piancó, também há toque de recolher. 

O Pleno do TJPB escolheu José Ferreira Ramos Júnior 
para integrar TRE-PB, na categoria de juiz de Direito. 
Ontem, em entrevista a uma emissora de rádio, ele foi 
questionado sobre a possibilidade de as eleições ocor-
rerem de modo online, por causa da pandemia: “Não 
tenho opinião formada. Mas se isso ocorrer, terá de 
haver segurança muito forte contra hackers”. 
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Endurecimento do isolamento
No próximo dia 18, termina o prazo 

do decreto estadual que determina as 
medidas de isolamento social, entretanto, 
João Azevêdo destacou que a aceleração 
do número de casos registrados nos últimos 
dias favorece o endurecimento das ações. O 
plano vai abranger a restrição de circulação 
de pessoas e de veículos, obrigatoriedade 
do uso de máscaras, campanha de comuni-
cação, além de ações sociais voltadas para 
as pessoas em situação de vulnerabilidade 
social. Os prefeitos ainda se dispuseram a 
subscrever o decreto com as novas medidas. 

As ações irão contar com o trabalho 
conjunto de diversas secretarias estaduais 
e municipais, a exemplo das Secretarias 
de Saúde, Segurança Pública e Defesa So-
cial, Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Comunicação, Departamento Estadual de 

Trânsito (Detran), além das Guardas Muni-
cipais e Superintendências de Mobilidade 
Urbana. 

O governo sustenta que o endureci-
mento das medidas restritivas será necessá-
rio em virtude do baixo índice de isolamento 
social, constatado na Grande João Pessoa, 
provocando o aumento considerável no 
número de pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus. “O Brasil ainda não atingiu 
o pico da pandemia e, até lá, não há que 
se falar em flexibilização de medidas. Ou 
tomo decisões para salvar vidas ou acontece 
o que está ocorrendo em vários estado do 
Brasil, em que se tem critérios para definir 
quem em entra em leitos de UTI. Estamos 
trabalhando para que não aconteça isso 
na Paraíba”, garantiu João Azevêdo, em 
entrevista após a reunião.

A segunda etapa da cam-
panha “Corrente do Bem – Em 
tempo de pandemia, a hora é 
de solidariedade” depois de 
beneficiar, diretamente, 100 
moradores de rua e dezenas 
de idosos de João Pessoa, des-
ta vez as ações desenvolvidas 
por um grupo de assessores 
de juízes da capital foram vol-
tadas para o Município de Ba-
yeux. Lá, houve a distribuição 
de 80 quentinhas, 70 mantas 
e 140 máscaras de proteção 
para moradores de rua.

De acordo com um dos 
organizadores da campanha, 
o assessor da 1ª Vara Criminal 
da Capital, Alisson de Sá Ponce 
Leon, ainda hoje, serão doadas 
para famílias carentes de Ba-
yeux 130 cestas, 130 mantas 
e 130 frascos de álcool em gel. 
A campanha tem o apoio do 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
e da Diretoria do Fórum Cri-
minal da Capital e, nessa fase, 
tem a parceria  do Grupo “Qua-
rentena do Bem”.

“Sem o apoio do Poder Ju-

diciário estadual e da Diretoria 
do Fórum Criminal, seria, pra-
ticamente, impossível realizar 
essa campanha, voltada para 
as pessoas que mais precisam. 
Quero, também, agradecer os 
nossos colaboradores, a exem-
plo dos pequenos comercian-
tes”, comentou Alisson de Sá. 
Ele destacou que os partici-
pantes da linha de frente das 
distribuições, obrigatoriamen-
te, têm que usar máscaras de 
proteção e luvas, para prevenir 
contaminação pela covid-19.

‘Corrente do Bem’ entrega em 
Bayeux comida e máscaras

Governador João Azevêdo conversou com os prefeitos de cidades da Região Metropolitana de João Pessoa, como o da capital, Luciano Cartaxo

Foto: Secom-PB 



Doença avança pelo país e bate novo recorde de contaminação: foram registrados 13.944 novos casos

Segundo dados do Ministé-
rio da Saúde atualizados ontem, 
o Brasil passou da marca de 200 
mil infectados pelo novo coro-
navírus. Ao todo, o número de 
casos confirmados da covid-19 
no país está em 202.918, com o 
recorde de 13.944 novos regis-
tros entre a quarta-feira e ontem.

O número de óbitos em de-
corrência do novo coronavírus 
no país subiu de 13.149 para 
13.993, um acréscimo de 844 re-
gistros nas últimas 24 horas.

Os números vêm numa 
crescente. Na quarta, o Brasil ul-
trapassou a França em número 
total de casos confirmados da 
covid-19 e se tornou o 6º país no 
mundo com mais casos acumu-
lados da doença, segundo levan-
tamento da universidade Johns 
Hopkins. Na terça, o Brasil já 
tinha ultrapassado a Alemanha 
nesse ranking.

Apenas na semana passada, 
o recorde de registros diários de 
óbito por covid-19 no país foi 
transposto três vezes. O número 
de novos registros de óbito em 
24 horas não indica efetivamen-
te quantas pessoas morreram 
entre um dia e outro, mas sim o 
número de óbitos que tiveram o 
diagnóstico de covid-19 confir-
mado nesse intervalo. O tempo 
entre o óbito e a confirmação 
da doença pode chegar a ser de 

semanas, o que também indica 
que o número real de casos seja 
maior do que consta nas estatís-
ticas.

Além disso, os dados do 
Ministério da Saúde apresentam 
especificidades em relação aos 
dias da semana. Em fins de se-
mana e feriados, os registros de 
contaminações e óbitos em de-
corrência do novo coronavírus 
costumam despencar. A questão, 
segundo técnicos da pasta, se dá 
pelo regime de plantão nos cen-
tros de saúde e em laboratórios, 
o que atrasa o repasse das infor-
mações.

Previsão sombria
Com mais 844 mortes em 

24 horas, o Brasil chegou ontem 
a 13. 993 vítimas pela covid-19. 
Mas o país pode ter cerca de 90 
mil mortes em decorrência do 
coronavírus até agosto, confor-
me o principal modelo estatís-
tico que tem embasado as polí-
ticas de saúde da Casa Branca, 
nos EUA.

Pela primeira vez, o Ins-
titute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), um centro 
de pesquisa dentro da faculda-
de de Medicina da Universidade 
de Washington, fez projeções 
sobre países da América Latina 
e chamou a atenção para a situa-
ção do Brasil. A previsão inicial 
do IHME é que o país tenha mé-
dia de 88.305 mil mortes até 4 
de agosto.

Julia Lindner
Agência Estado

Brasil supera 200 mil casos de 
covid-19 e tem mais 844 mortes
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Emissoras públicas

Médico Drauzio Varella participa da  
estreia do “Giro Nordeste Entrevista”

Drauzio Varella foi o en-
trevistado da primeira edição 
do programa “Giro Nordeste 
Entrevistas”, desenvolvido pelo 
Fórum de Emissoras Públicas 
do Nordeste. Na ocasião, o mé-
dico e cientista respondeu a 
questões de jornalistas nordes-
tinos relacionadas à pandemia 
do novo coronavírus – respon-
sável por causar a covid-19. Re-
presentando o Estado da Paraí-
ba esteve presente na sabatina 
a jornalista Naná Garcez, pre-
sidente da Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC).

Dentre os assuntos abor-
dados ligados ao novo coro-
navírus e à covid-19, o médico 
destacou o uso de medicamen-
tos, a eficácia dos testes rá-
pidos e a importância do uso 
das máscaras a fim de evitar o 
colapso dos sistemas de saú-
de. Ele também esclareceu as 

questões éticas ligadas às es-
colhas na hora de tratar os pa-
cientes, os impactos da doença 
nos principais órgãos do corpo 
humano e sobre ‘desinfodemia’, 
termo cunhado pela Organiza-
ção das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) para definir a desin-
formação básica acerca da co-
vid-19.

Naná Garcez participou 
da primeira rodada de pergun-
tas, questionando Varella sobre 
como a doença afeta os pul-
mões e em que momento o uso 
de respirador se faz necessário. 
O médico apresentou como o 
vírus se manifesta desde o co-
meço, explicando que em sua 
fase mais grave ele provoca 
uma infecção sistêmica que 
pode atingir os órgãos, como os 
rins, o coração e os pulmões.

A partir dessa infecção, se 
formam micro embolias que 
são responsáveis por impedir 
o ir e vir nas veias do corpo 

humano. E, nos pulmões pro-
priamente ditos, acontece um 
processo inflamatório que difi-
culta a troca de gases – proces-
so convencional de respiração. 
Daí se faz necessário o uso de 
mecanismos de respiração 
para aumentar a oferta de oxi-
gênio, através de máscaras de 
oxigênio, cateter ou a respira-
ção mecânica por entubação. 

Com relação às vacinas 
e aos medicamentos, Drauzio 
reforça que é necessário algum 
tempo até que estudos com-
provem a eficácia dessas ferra-
mentas, pois a Medicina “tem 
a obrigação de mostrar o que 
tem fundamento ou não”. 

O médico Drauzio Varella 
aproveitou uma das perguntas 
para enfatizar a importância da 
existência e de se defender o 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

Segundo Drauzio, temos 
– no momento – duas armas 
contra a covid-19 e o novo co-
ronavírus, são elas: o isolamen-

to social e o uso das máscaras. 
Ainda de acordo com o médi-
co, os cientistas e a população 
aprendem com as doenças à 
medida em que elas acontecem 
e, no caso da covid-19, “esta-
mos aprendendo muito de-
pressa e a duras penas”, disse 
Varella.

Sobre o programa
O “Giro Nordeste En-

trevistas” acontecerá toda 
quinta-feira, às 19h, com du-
ração de uma hora. Ao vivo e 
sem intervalos, o programa é 
ancorado pelo jornalista Ju-
raci Santana, da TVE Bahia, 
e com a participação de jor-
nalistas dos demais estados 
nordestinos. 

Aqui no Estado é possível 
acompanhar ao vivo pela inter-
net através das redes sociais – 
Youtube, Facebook e Twitter – 
da Rádio Tabajara, que integra 
a EPC. O próximo programa vai 
ao ar no dia 21 de maio.

A presidente da EPC, a jornalista Naná Garcez, repre-
sentou a Paraíba durante a entrevista com o médico 
Drauzio Varella do novo programa desenvolvido pelo 
Fórum de Emissoras Públicas do Nordeste

Foto: Reprodução

Professor da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
Erik Alencar de Figueiredo é o 
novo integrante do Ministério 
da Economia do governo de Jair 
Bolsonaro. O economista parai-
bano assume a Secretaria de 
Política Fiscal do ministro Paulo 
Guedes hoje e adianta que, além 
das atividades corriqueiras, já 
está atuando na elaboração de 
um plano para a recuperação 
do setor econômico nacional 
pós-pandemia. 

Nascido no município de 
Conceição, no Sertão paraiba-
no, Erik Figueiredo conta que 
escolheu a economia por acaso. 
“Não tinha noção do que o cur-
so de Economia representava. 
Até que encontrei o professor 
Ivan Targino. A ele devo meu 
prazer em estudar economia”, 
comentou. Há cerca de um mês, 

aos 42 anos e morando em João 
Pessoa, recebeu o convite para 
integrar o ministério.

“O secretário do Ministé-
rio da Economia, Adolfo Sachsi-
da, me telefonou e fez o convi-
te. Destacou aspectos técnicos 
que, segundo ele, 
eu estaria apto 
a desempenhar. 
Simples assim”, 
disse Figueiredo. 
“Acredito na capa-
cidade do ministro 
Paulo Guedes e na 
proposta adotada 
pela equipe econô-
mica. Sendo assim, 
foi fácil aceitar o 
convite. Se tivesse 
alguma dúvida, 
não aceitaria”.

A Secretaria de Política 
Econômica (SPE) é, como ex-
plica Erik Figueiredo, um órgão 
consultor do Ministério da Eco-
nomia. A SPE se divide em cinco 

subsecretarias: a de agricultura 
e meio ambiente, de direito e 
economia, microeconômica, 
macroeconômica e fiscal. O 
economista assume a subse-
cretaria de Política Fiscal, “cuja 
missão é dar suporte à tomada 

de decisões do minis-
tério no que diz res-
peito a temas como 
solvência, tributação 
e principais gastos 
do governo”, explica 
Erik. O objetivo da 
SPE, como um todo, 
é formular projetos e 
análises econômicas 
que darão suporte e 
embasamento às de-
cisões do Ministério 
da Economia e outros 
órgãos da adminis-

tração pública federal.
A missão, que já seria difí-

cil em um período de normali-
dade, se torna um desafio ainda 
maior com a crise em decorrên-

cia da pandemia do novo coro-
navírus – causador da covid-19.  
“Sob o ponto de vista pessoal, é 
um sacrifício. De início deixarei 
minha família em João Pessoa. 
Quem me conhece sabe que 
esse é um custo elevado, mas 
estou me sentindo realizado 
pelo reconhecimento do meu 
trabalho”, disse Erik.

Erik Figueiredo destaca 
que espera contribuir com “tra-
balho e seriedade. Não tenho 
nada a oferecer a não ser isso”. 
E, como já adiantou, o trabalho 
já começa com a elaboração 
de medidas de recuperação 
da economia após a pande-
mia. “Isso envolve uma série 
de ações voltadas para o se-
tor produtivo e trabalhadores, 
além da elaboração de um novo 
desenho para os programas de 
proteção social. (...) A retomada 
requer duas coisas: responsabi-
lidade fiscal e reformas estrutu-
rais”, comentou.

Professor da UFPB assume secretaria 
que integra o Ministério da Economia
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

O Sindicato dos Jornalis-
tas Profissionais da Paraíba 
emitiu uma nota, no fim da 
tarde de ontem, repudiando 
as declarações feitas pelo em-
presário e ex-senador Roberto 
Cavalcanti, feitas horas antes 
em um programa da Rádio 98 
FM. Na emissora, que integra 
o sistema de comunicação do 
empresário, ele sugere que 
jornalistas e radialistas sejam 
"apedrejados" diante da divul-
gação de mortes causadas pelo 
novo coronavírus no Brasil.

“Tem determinadas emis-
soras que dão placar de quan-
tos morreram no país. Parece 
que são gols da seleção do Bra-
sil. 'Hoje, 10 mil gols, batemos o 
recorde.' Isso é uma vergonha. 
Isso é um país que deveria ter 
vergonha na cara. O jornalis-
ta, o radialista que fizesse um 
negócio desses deveria ser 
apedrejado na rua", disse Ca-
valcanti.

A seguir, confira a nota do 
Sindicato dos Jornalistas, na ín-
tegra:  

“Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais da Paraíba, filiado 
à Fenaj, vem a público repudiar 
as declarações do ex-senador e 
empresário do Sistema Correio, 
Roberto Cavalcanti, durante 
programa na Rádio 98 FM, que 
faz parte do conglomerado de 
comunicação. Em um momen-
to no qual a imprensa brasi-
leira vem sofrendo diversos 
ataques durante a cobertura 
da pandemia do coronavírus, 
agressões verbais e até mesmo 
físicas, o ex-senador afirma que 
jornalistas e radialistas que no-
ticiam as mortes pela covid-19 
deveriam ser apedrejados na 
rua.

A declaração além de 
chocante causa repulsa na ca-
tegoria, que foi considerada 
como serviço essencial durante 
a pandemia e continua traba-
lhando em seus postos normal-
mente. Nem mesmo as funções 
com possibilidade de trabalho 
remoto foram liberadas para 
tal. Outro agravante é a falta de 
equipamentos de proteção in-
dividual como máscaras em di-
versos desses locais do Sistema 
Correio, onde os trabalhadores 
estão expostos e, com isso, já 
foram identificadas pelo me-
nos cinco infecções pelo vírus.

Agrega-se a essa situação 
que por si só já define o pen-
samento do Sr. Roberto Caval-
canti acerca dos trabalhadores 
que emprega o fato de ter ex-
tinguido, em plena pandemia, 
o jornal impresso Correio da 
Paraíba, deixando 38 jornalis-
tas desempregados e sem pers-
pectiva.

Porém, a atitude apesar 
de grave não surpreende, pois 
o Sistema Correio, do qual o Sr. 
Roberto Cavalcanti é empresá-
rio, há anos vem se negando a 
negociar reajustes para a cate-
goria e, na primeira oportuni-
dade de flexibilização de direi-
tos, realizou uma demissão em 
massa mesmo em um momen-
to no qual a proteção ao traba-
lhador deveria ser prioridade.

Repudiamos esse tipo de 
postura de qualquer pessoa, 
especialmente no que se re-
fere a um empresário da área 
de comunicação. Tomaremos 
todas as medidas cabíveis para 
reparar a categoria em relação 
a essa declaração infeliz.

Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais da Paraíba”

Sindicato repudia fala 
de Roberto Cavalcanti

Professor Erik Alencar

Foto: Felipe Parrela

Beatriz de Alcântara
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Força-tarefa
Polícia Militar da Paraíba participa de ação que prendeu
dois suspeitos escondidos em João Pessoa, que participavam
de facção paulista.  Página 6
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Paraíba tem 3.361 casos da doença e 160 óbitos confirmados, segundo divulgação do último boletim da SES

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) divulgou, 
nessa quinta-feira, que a Pa-
raíba teve mais 316 casos 
confirmados de covid-19 e 
três óbitos em decorrência 
nas últimas 24 horas. Neste 
momento, o Estado chega a 
3.361 casos de contamina-
ção, 4.233 descartados,  731 
recuperados e 160 faleci-
mentos. 72% dos leitos de 
UTI para adultos estão ocu-
pados em todo o Estado. Na 
Região Metropolitana, a mais 
preocupante, a ocupação é 
de 89%. 125 cidades já pos-
suem casos confirmados, o 
equivalente a 56,05%. O ín-
dice de isolamento social re-
gistrado é de 45%.

“Estamos em vigência 
de um pico de casos confir-
mados e de mortes, como 
previsto pelo corpo da secre-
taria. Tivemos 42 dias para 
alcançar mil casos, 8 para 
dois mil casos e dois para 
alcançar 3 mil. É importante 
que todos os paraibanos pos-
sam cumprir o isolamento 
para frear essa doença. Esta-
mos vendo, nesse momento, 
o reflexo de cidades que não 
cumpriram o isolamento do-
miciliar”, falou o secretário 
de Saúde, Geraldo Medeiros.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Covid-19 já é registrada em 
125 municípios paraibanos

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

muniCípios pARAiBAnos AFEtAdos

João Pessoa lidera com 1.451 casos; Santa Rita 
(271);  Patos (174); Campina Grande (160); Cabede-
lo (164); Guarabira (120); Sapé (97);  Caaporã (85); 
Bayeux (76); Sousa (53); Alhandra (50);   Mari (42); 
Pedras de Fogo (38); Cruz do Espírito Santo (25); Ca-
jazeiras (27); Conde (26); Taperoá (19); Lucena (23); 
Itabaiana e Pitimbu (16); Juazeirinho e Rio Tinto (15); 
Condado, Juripiranga e  Pilar (14); Mamanguape 
(13); Itapororoca (12); Alagoinha e Remígio (11); 
Alagoa Grande, Congo e  São Bento (10);  Monteiro 
(9); Areia, Bananeiras, Corema e Lagoa Seca (8); 
Baía da Traição, Caiçara, Pilõezinhos, São Sebastião 
de Lagoa de Roça, Solânea  e Umbuzeiro (7); Ara-
çagi, Gurinhém, Esperança, Queimadas, Pirpirituba, 
Pombal, São João do Rio do Peixe e São Miguel de 
Taipu (6); Aroeiras, Cuitegí, Piancó (5); Belém, Barra 
de Santana, Capim, Itatuba, Marizópolis, Massaran-
duba, São José do Sabugi e Santa Luzia (4); Congo, 
Coxixola,  Imaculada, Junco do Seridó, Mulungu, 
Princesa Isabel, Riachão do Bacamarte, Serra da Raíz 
e Sobrado (3); Alagoa Nova, Boqueirão, Gado Bravo,  
Itaporanga, Jacaraú, Lagoa de Dentro, Malta, Riacho 
dos Cavalos, São José de Piranhas, São José de Es-
pinharas, São José do Bonfim, São José dos Ramos, 
Salgado de São Felix, Serra Redonda, Sertãozinho, 
Soledade, Serra Branca, Tacima e Uiraúna (2); Areial, 
Barra de São Miguel, Bom Jesus, Borborema, Brejo 
do Cruz, Cajazeirinhas, Casserengue, Catingueira, 
Conceição, Cuité, Cuité de Mamanguape, Curral de 
Cima, Duas Estradas, Igaracy, Ingá, Joca Claudino, 
Juarez Távora, Mataraca, Matinhas, Maturéia, Mo-
geiro, Natuba, Nova Floresta,  Nova Olinda, Olho 
D´Água, Picuí, Pilões, Pocinhos, Puxinanã, Quixaba, 
Riachão do Poço, Santa Helena, Santa Terezinha, 
Serraria, Teixeira e Vista Serrana (1).

Três mortes foram divul-
gadas pela SES nessa quinta, 
trata-se de uma idosa de 82 
anos, portadora de hiper-
tensão, diabetes e asma. A 
paciente que residia em João 
Pessoa teve início dos sinto-
mas no dia 4 de abril e óbito 
ocorrido no dia 8 de maio; 
Em Caaporã, um idoso de 
79 anos veio a óbito nessa 
quarta-feira após início dos 
sintomas no dia 29 de abril. 
O homem era hipertenso e 
diabético; E um homem de 57 

anos, diabético, residente em 
Santa Rita com falecimento 
no dia 9 de maio e início dos 
sintomas no dia 2 do mesmo 
mês. A taxa de letalidade no 
Estado chegou a 4,76%.

Com a crescente de casos, 
o secretário de Saúde da SES, 
conclama que médicos recém-
formados e até os que já estão 
em atuação em outras áreas 
e não possuam comorbida-
des, façam a inscrição para o 
trabalho na linha de frente do 
combate à doença.

“Esse é o exercício da 
sua função, da sua cidadania. 
A sociedade paraibana con-
clama aos médicos para que 
essas vagas sejam preenchi-
das. Estamos em uma guerra 
e precisamos disso. Temos a 
possibilidade de expansão de 
leitos, mas não temos médi-
cos e por isso a convocação. 
Nós estamos em uma guerra 
e precisamos deles. Por isso a 
gente pede para que eles nos 
ouçam e venham trabalhar 
urgentemente”, declarou.

Em live, secretário de Saúde, Geraldo Medeiros (E), apela mais uma vez para que se cumpra o isolamento social

Foto: SES/divulgação

Seleção para médicos

inscrições serão até
o próximo domingo

As inscrições para 
contratação de médicos, 
em caráter emergencial, 
para a prestação de servi-
ço no combate ao corona-
vírus (covid-19) vão até 
domingo (17). O Proces-
so Seletivo Simplificado 
é uma ação do Governo 
da Paraíba, por meio da 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), Secretaria 
de Estado da Administra-
ção (Sead), e da Escola de 
Serviço Público do Estado 
da Paraíba (Espep), que 
atua no enfrentamento da 
pandemia. 

O edital disponibiliza 
mais de 240 vagas distri-
buídas entre os municí-
pios de João Pessoa, Caja-
zeiras, Campina Grande, 
Pombal, Piancó, Patos e 
Santa Rita. 

“Nesse momento, 
vale a pena lembrar que 
uma medida protetiva 
muito importante é a 
possibilidade das esca-
las terem mais profissio-
nais médicos, para que 
as pessoas não entrem 
em exaustão tendo que 
repetir múltiplas escalas 
de trabalho ao longo da 
semana”, observou o se-
cretário executivo da SES, 
Daniel Beltrammi.

Os médicos selecio-
nados serão convocados 
para trabalharem, inicial-

O edital abre vagas 
para João Pessoa, 

Cajazeiras, Campina 
Grande, Pombal, 
Piancó, Patos e 

Santa Rita. 

mente, nos hospitais, Uni-
dades de Pronto Atendi-
mento (UPA) e no Serviço 
de Transporte Descentra-
lizado da Rede de Serviços 
Estadual. A convocação 
será de acordo com a ne-
cessidade da SES e dian-
te do caráter da urgência 
da pandemia, podendo 
ainda estes profissionais 
serem realocados para os 
demais serviços de refe-
rência de enfrentamento 
da crise que pertençam à 
Rede Estadual de Saúde, 
se necessário.

O candidato interes-
sado poderá se inscrever 
gratuitamente pela inter-
net, no Portal da Cidada-
nia, pelo link https://por-
taldacidadania.pb.gov.br/
ConcursoSelecao/Gover-
no/Concurso/ListaCon-
curso. O resultado final 
será publicado no Diário 
Oficial do Estado no dia 
26 de maio.

ministérios públicos recomendam 
suspensões das viagens de trens

Com grande concentra-
ção de casos do novo coro-
navírus, a Região Metropoli-
tana de João Pessoa deverá 
suspender temporariamente 
a circulação de trens entre 
os municípios com o ob-
jetivo de reduzir a taxa de 
propagação do vírus. A re-
comendação foi emitida pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF), Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e Ministério 
Público da Paraíba (MP-PB) 
para ser adotada enquanto 
vigorar o Decreto Estadual 
que instituiu a situação de 
emergência. A Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU) tem até 36 horas 
para informar se acatou re-
comendação.

A recomendação foi 
o resultado de reunião 
entre os ministérios, 
representantes da 
CBTU e prefeitos de 
João Pessoa, Santa 
Rita, Bayeux e Ca-
bedelo, cidades in-
terligadas pelo ser-
viço, tendo como 
base que, mesmo 
com medidas 
p r e v e n t i v a s 
adotadas pela 
CBTU, as via-
gens de trens se-
guem gerando con-
centração de pessoas, 
tornando-se um vetor 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Recomendação visa diminuir o tráfego 
de passageiros na Região Metropo-

litna de João pessoa, que tem maior 
número de casos de covid-19

de transmissão da covid-19.
Além da preocupação 

com a população, os ramos 
do MP demonstra preocupa-
ção com os servidores já que, 
segundo a CBTU, três empre-
gados da empresa na Paraíba 
faleceram em decorrência da 
infecção pela covid-19, sendo 
dois do quadro efetivo e um 
do quadro de profissionais 
terceirizados.

Na ocasião da reunião, 
representantes da CBTU in-
formaram que a média 
diária de passageiros 
já foi 

reduzida de, aproximadamen-
te, 8 mil para mil passageiros, 
sendo 25% passageiros de 
João Pessoa, 18% de Santa 
Rita, 8% de Bayeux e 49% de 
Cabedelo.

Juntos, os municípios 
concentram 1.962 casos con-
firmados e conta com 89% 
dos leitos de UTI adulto ocu-
pados. A recomendação des-
taca que a suspensão será 
importante para diminuir a 
carga sobre a rede hospitalar 

evitando o colapso.

Pesquisas pontuadas na 
emissão da recomendação 
apontam que a chance de uma 
pessoa se contaminar com 
uma infecção respiratória agu-
da a bordo do transporte pú-
blico é seis vezes maior, como 
aponta a pesquisa da BioMed 
Central, entidade responsá-
vel por publicações científicas 
britânicas. E ainda, se funda-
menta em pesquisa do Insti-
tuto Alberto Luiz Coimbra de 
Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia (Coppe/UFRJ), 
mostrou que os operadores 
de trens e metrô possuem 

65,7% de risco de con-
taminação pelo novo 

coronavírus.
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Polícia Militar da Paraíba participa de ação que prendeu dois suspeitos escondidos em João Pessoa

Força-Tarefa combate célula 
de facção paulista na PB e RN

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Policiais federais e militares cercaram a comunidade Maria de Nazaré com o objetivo de prender os dois suspeitos de envolvimento com facção criminosa de São Paulo

A Força-Tarefa de Com-
bate ao Crime Organizado 
da Polícia Federal prendeu 
na manhã de ontem, dois 
homens apontados como 
integrantes de uma facção 
criminosa do estado de São 
Paulo. Alisson Fernando 
Rodrigues, 22 anos, tam-
bém conhecido por Sagaz, 
Papinha ou Sadan) e Jordão 
Tavares dos Santos (Dênis 
e Matheus), 29, estavam es-
condidos numa casa, na co-
munidade Maria de Nazaré, 
no bairro do Grotão, em João 
Pessoa e foi conduzido para 
Natal, onde foram expedidas 
as ordens judiciais. Na capi-
tal paraibana, policiais do 
5º Batalhão participaram da 
operação.

A Operação Flare, coor-
denada pela Polícia Federal 
e que contou com a partici-
pação de vários órgãos de 
segurança da Paraíba e Rio 
Grande do Norte tem como 
objetivo desarticular célula 
de liderança de facção cri-

minosa paulista no vizinho 
estado. Mais de 50 policiais 
cumpriram quatro manda-
dos de prisão preventiva e 
nove de busca e apreensão 
nas cidades de Natal, Pau dos 
Ferros/RN e João Pessoa. Os 
mandados judiciais foram 
expedidos pela 8ª Vara Fe-
deral em Mossoró/RN.

Segundo nota da Polí-
cia Federal, as investigações 
revelaram que os investi-
gados, além de possuírem 
estreito envolvimento em 
ações criminosas, sobretu-
do aquelas cometidas com a 
utilização de armas de fogo, 
planejavam ataques a servi-
dores públicos federais no 
Rio Grande do Norte, sen-
do apurado, também, que o 
grupo aprovava a execução 
de diversos homicídios, al-
guns com requinte de cruel-
dade, além de terem atuado 
fortemente no tráfico de 
drogas, roubos, tráfico e co-
mércio clandestino de arma 
de fogo, sempre buscando 

a expansão territorial das 
áreas de dominância da fac-
ção em diversas localidades 
do RN. 

Todos os presos pos-
suem antecedentes crimi-
nais, alguns deles, inclusive, 

se encontravam foragidos da 
Justiça, enquanto um outro 
era monitorado por torno-
zeleira eletrônica. Segundo a 
PF, no ano passado, a quadri-
lha tentou promover ataques 
dentro do sistema prisional 

potiguar, incentivando a vio-
lência contra integrantes de 
facções rivais e estimulando 
o confronto com forças po-
liciais daquele estado que 
motivou a Operação extra-
ção, em setembro daquele 

ano, pela força-tarefa coor-
denada pela PF, quando cin-
co cinco membros da cúpula 
da organização criminosa 
foram transferidos para o 
Sistema Penal Federal em 
março de 2020.

Foto: PMPB

Malhas da Lei

PM apreende drogas e 
armas e prende suspeitos

A Polícia Militar cum-
priu nessa quarta-feira, 13, 
sete mandados de prisão de 
procurados da Justiça pa-
raibana nas cidades de João 
Pessoa, Nazarezinho, Sousa, 
Itabaiana, Conde e Sapé, 
dentro da Operação Malhas 
da Lei que está sendo rea-
lizada pela Corporação em 
todas as regiões do estado.

Os presos na opera-
ção são pessoas suspeitas 
de prática de roubo, as-
saltos, homicídios, entre 
outros crimes. Os man-
dados de prisão foram 
expedidos pelas Varas 
Criminais das comarcas 

onde ocorreu a operação. 
em outras ações na 

quarta-feira, 13, a Polí-
cia Militar apreendeu dez 
armas de fogo em ações 
realizadas nas cidades de 
Gurinhém, Aroeiras, Mas-
saranduba, Imaculada, João 
Pessoa e Santa Rita. Foram 
presos cinco suspeitos, com 
idades entre 35 e 67 anos. 
Com isso, a Corporação se 
aproxima de 900 armas 
retiradas das ruas somente 
este ano na Paraíba.

em João Pessoa, poli-
ciais do Batalhão especia-
lizando em Policiamento 
com Motocicletas (BePMo-

tos) prenderam um suspei-
to de assaltar um comer-
ciante, na quarta-feira (13), 
no bairro de Mandacaru. O 
criminoso, que tem 39 anos, 
teve a fuga interceptada pe-
las equipes que reforçavam 
a segurança no bairro. 

em Campina Grande, a 
Polícia Militar prendeu em 
flagrante, no início da ma-
drugada de ontem, um sus-
peito de 25 anos que assal-
tou uma farmácia, na Rua 
Treze de Maio, no centro da 
cidade. Com ele, os policiais 
do 10º Batalhão recupera-
ram dinheiro e 14 frascos 
de desodorante aerossol.

Carga de sapatos falsificados 
é apreendida em rodovia

Operação integrada contém 
motim em penitenciária

A Polícia Rodoviária Fe-
deral na Paraíba apreendeu 
na noite dessa quarta-feira 
(13), em Mamanguape, qua-
se dois mil pares de calçados 
com indícios de falsificação 
durante fiscalização a um ca-
minhão na Unidade Operacio-
nal da PRF em Mamanguape, 
na BR-101. Durante a abor-
dagem, os policiais não loca-
lizaram qualquer documento 
fiscal e de comprovação de 
origem. Além disso, foram 
constatados alguns erros na 
grafia de marcas famosas. Ao 
todo, foram localizados 1.800 
pares de calçados falsificados 
de marcas famosas como Adi-
das, Reserva, Nike, Lacoste, 
Puma, entre outras. 

O motorista, um homem 
de 31 anos, informou aos poli-
ciais que sabia que a mercado-
ria era falsificada. A carga saiu 
de Nova Serrana, município 
de Minas Gerais, e teria como 
destino Mamanguape, onde 
os calçados seriam entregues 
para vários comerciantes de 

Uma operação conjunta 
das Polícias Penitenciária, 
Militar e do Corpo de Bom-
beiros conseguiu controlar 
um princípio de rebelião na 
manhã de ontem, no Presí-
dio Padrão de Santa Rita. Os 
internos ainda atearam fogo 
em colchões, mais foi contido 
pelos bombeiros.

O secretário de Admi-
nistração Penitenciária, Sér-
gio Fonseca, informou que o 
princípio de rebelião no pre-
sídio de Santa Rita não está 
relacionada ao covid-19.

em nota a Secretaria 
de estado de Administração 
Penitenciária da Paraíba 
(Seap-PB) informou que o 
princípio de motim foi oca-
sionado por conta da apreen-
são de drogas e outros obje-
tos que foram arremessados 
para dentro da unidade pri-
sional durante a madrugada.

esclarece também que 
a revolta começou quando 
os reeducandos percebe-
ram que o material ilícito 

João Pessoa e Mossoró/RN. 
esta é a segunda vez este 

ano que a PRF na Paraíba rea-
liza uma grande apreensão de 
calçados falsificados. A primei-
ra ocorreu no início de março 
deste ano em uma abordagem 
realizada na BR-101, km 85, 
em João Pessoa. A carga falsi-
ficada também era originária 
de Minas Gerais e também 
teria como destino Maman-
guape, onde seria repas-
sada para comerciantes de 

diversos pontos da Paraíba. 
Esses produtos falsifi-

cados são muitas vezes ven-
didos em lojas e revendidos 
como sendo originais. O con-
sumidor que compra o calça-
do é lesado financeiramente 
e também corre riscos ao uti-
lizar um produto que não se-
gue os critérios de qualidade. 
O condutor do veículo foi con-
duzido à Polícia Civil e deverá 
responder por crime contra a 
propriedade industrial.

A carga com os 1.800 pares de sapatos seria entregue em JP e Mossoró

Material arremessado para dentro do presídio foi apreendido

Foto: PRF

Foto: Ascom-SEAP

Integrantes de um 
grupo responsável pela 
prática de assaltos, homi-
cídios e tráfico de drogas 
foram presos na manhã 
de ontem, na cidade de 
Mamanguape. A Operação 
“Malhas da Lei”, naquela 
cidade do Litoral Norte do 
estado, envolveu as Polícias 
Civil e Militar, com apoio de 
Corpo de Bombeiros. 

Na ação, os policiais 
prenderam nove pessoas, 
apreenderam três armas 
de fogo e uma quantidade 
não revelada de maconha 
e crack na posse dos sus-
peitos. Cerca de 80 poli-
ciais civis e militares, com 

armamento de forte poder 
de  fogo, participaram da 
operação.

Segundo o delegado 
Walter Brandão, a opera-
ção foi deflagrada após in-
vestigações da Polícia Civil, 
tendo a Justiça decretado 
23 mandados de prisão e 
de busca e apreensão de 
objetos e documentos em 
imóveis ligados a suspei-
tos de praticar delitos na 
região. O delegado expli-
cou que todos os presos 
pertencem à mesma facção 
criminosa responsável por 
prática de assaltos , homi-
cídios e  tráfico de drogas. 

“essa operação tem o 

objetivo de prender crimi-
nosos que praticam graves 
crimes em Mamanguape. 
Além de realizar prisões, 
nosso objetivo foi apreen-
der drogas, armas e outros 
objetos ilícitos encontra-
dos em poder dessas orga-
nizações criminosas”, afir-
mou Brandão.

As pessoas presas na 
operação foram conduzi-
das para a Central de Polí-
cia de João Pessoa e serão 
apresentadas ao Poder Ju-
diciário, durante audiência 
de custódia. O delegado in-
formou que todas as armas 
apreendidas serão encami-
nhadas para perícias.

Polícia prende suspeitos de 
crimes em Mamanguape

havia sido recuperado pe-
los policiais penais do plan-
tão. e garantiu que o efetivo 
da SeAP-PB trabalha para 
manter a ordem e seguran-
ça dentro das unidades pe-
nais e durante a madrugada 
arremessaram mais de 20 
chips, 14 celulares, drogas e 
até mesmo perfume. 

Sérgio Fonseca esclare 
que devido à pandemia do 
covid-19, se aproveitam des-
sa situação para burlarem o 
sistema prisional da Paraíba”, 
explica. e ressalta que esse 
contratempo na penitenciária 
“nada tem a ver com a disse-
minação da covid-19 e falta 

de alimentação, pelo contrá-
rio, nesse período as refeições 
foram reforçadas”.  

Acrescentou ainda que 
todas as medidas de proteção 
e contingenciamento para 
combater a propagação do 
novo coronavírus estão sendo 
realizadas em todas as peni-
tenciárias da Paraíba. Inclusi-
ve, um padre, representante 
da pastoral, adentrou ao pa-
vimento para comprovar que 
tudo está dentro da normali-
dade. Além do apoio da Secre-
taria de Segurança Pública, 
através da tropa de choque e 
o helicóptro Acauã segue so-
brevoando a região.
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Convencidas por informações de internet, pessoas usam medicamentos sem eficácia comprovada e potencialmente perigosos

Mesmo o Ministério 
da Saúde informando que 
ainda não há nenhuma dro-
ga específica ou vacina que 
possa evitar o contágio pelo 
novo coronavírus, muitas 
pessoas estão recorrendo 
às farmácias de João Pessoa 
para comprar medicamentos 
como ivermectina, dipirona 
e Anitta, motivadas por fake 
news. Informações falsas 
circulam em redes sociais 
indicando um suposto trata-
mento para a covid-19. Sobre 
isso, o Conselho Regional de 
Farmácia é incisivo: nenhum 
desses remédios é eficaz no 
tratamento da doença, nem 
para evitá-la. 

“As pessoas estão com-
prando esses medicamen-
tos indiscriminadamente, 
simplesmente por lerem na 
internet que eles podem ser 
eficazes contra a covid-19. 
Mas tudo isso é fake news”, 
informou Cila Gadelha, presi-
dente do Conselho Regional 
de Farmácia. De acordo com 
ela, muitas informações dão 
conta de que esses remédios 
já começam a faltar nos esta-
belecimentos farmacêuticos 
por causa do aumento da 
procura e compra indiscri-
minada dos produtos.

Ela foi enfática em afir-
mar que, até agora, não foi 
criado nenhum remédio ca-
paz de combater a doença. 
Segundo ela, na ânsia de es-
capar da covid-19, as pessoas 
acreditam em praticamente 
tudo que leem na internet e 
estão comprando essas dro-
gas sem ao menos consultar 

um infectologista ou farma-
cêutico para quais finalida-
des são recomendadas.

A infectologista Ales-
sandra Souza Braz afirmou 
que medicamentos não de-
vem ser usados sem orien-
tação médica e alertou que 
nenhum remédio cura ou 
protege as pessoas contra o 
coronavírus. 

De acordo com a profis-
sional de saúde, a Ivermec-
tina é um medicamento que 
colabora no tratamento de 
diversas infecções causadas 
por vermes e parasitas a 
exemplo de piolhos e sarnas.

O uso, sem orientação 
médica, pode causar riscos 
à saúde. O ideal é que qual-
quer intervenção seja acom-
panhada por um médico, por 
mais simples que sejam os 
sintomas, segundo orienta a 
especialista.

Já a dipirona é um me-
dicamento analgésico, muito 
utilizado no tratamento de 
sintomas de dores e febre, 
normalmente provocadas 
por gripes e resfriados, por 
exemplo.  A dose recomenda-
da para adultos e adolescen-
tes acima de 15 anos é de um 
ou dois comprimidos de 500 
mg ou comprimido de 1000 
mg até quatro vezes ao dia.

O Annita é um remédio 
indicado para o tratamento 
de infecções causadas por 
germes e vermes como gas-
troenterites virais e é ven-
dido nas farmácias em com-
primidos ou suspensão oral 
mediante apresentação de 
receita médica. 

“Não existe estudo cien-
tífico que demostre a eficácia 
desse remédio contra o novo 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Paraibano corre às farmácias em 
busca de ‘remédio para covid-19’

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

coronavírus. Ele só deve ser 
utilizado para tratar infec-
ções gastrointestinais e sob 
orientação de um médico”, 
disse.

Outros casos
Quanto à Cloroquina que 

também vem sendo muito 
procurada nas farmácias, ela 
explicou que é uma droga 
utilizada no tratamento da 
malária e em pacientes com 
doenças autoimunes, como 
o lúpus. A cloroquina, como 
muitos pensam, não possui 
ainda uma evidência cientí-
fica de que o medicamento 
seja eficaz contra o corona-
vírus, pois cada organismo 

pode reagir de uma forma 
diferente. À época, o medi-
camento também sumiu das 
prateleiras das farmácias 
deixando, inclusive, pessoas 
que precisavam sem a medi-
cação.

Outro medicamento que 
vem sendo muito procurado 
pela população pessoense é a 
Azitromicina. 

A especialista explicou 
que é um antibiótico indica-
do no tratamento de infec-
ções respiratórias que pode 
melhorar um pouco o siste-
ma imunológico do paciente. 
Mas só pode ser vendido sob 
prescrição médica por ser 
antibiótico.

REcomEndAçõEs

Enquanto não surgem drogas ou vacinas, o melhor 
é adotar as orientações dos órgãos de saúde como 
forma de prevenção:
n  Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de 
infecções respiratórias agudas
n Realizar lavagem frequente das mãos
n  Utilizar lenço descartável para higiene nasal
n  Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir
n Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca
n  Higienizar as mãos após tossir ou espirrar
n  Não compartilhar objetos de uso pessoal
n  Manter os ambientes bem ventilados
n  Evitar contato próximo a pessoas que apresentem 
sinais ou sintomas da doença
n Evitar contato próximo com animais selvagens e 
animais doentes em fazendas ou criações
n  E usar sempre máscara ao sair de casa.

Foto: Agência Brasil

Substâncias como a ivermectina têm sido indicadas de forma equivocada como tratamento e prevenção para doença causada pelo novo coronavírus

Saúde pública

UPAs fazem mais de 8 mil 
atendimentos em um mês

As Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs) 
Augusto Almeida Filho, lo-
calizada no bairro de Cruz 
das Armas, e a Célio Pires 
de Sá, no bairro do Valen-
tina, que atendem exclusi-
vamente pacientes consi-
derados casos suspeitos da 
covid-19, realizaram 8.906 
atendimentos em 30 dias.

No período de 14 de 
abril a 14 de maio, a UPA Cruz 
das Armas atendeu 2.809 
pessoas, enquanto os profis-
sionais do Valentina realiza-
ram 6.097 atendimentos em 
pacientes que apresentavam 
sintomas de síndrome gripal, 

como febre, dispneia (cansa-
ço respiratório) e dor de ca-
beça e de garganta.

A recomendação a 
quem estiver com sinto-
mas de síndrome gripal 
é ligar para a Central de 
Orientação para prevenção 
ao coronavírus por meio 
do telefone 3218-9214. 
Médicos de plantão vão 
prestar esclarecimentos à 
população em um serviço 
que funciona 24h.

Segundo Najara Rodri-
gues, diretora-geral da UPA 
do Valentina, as unidades 
são para atendimentos de 
casos moderados e graves 

de síndrome gripal com 
suspeita de covid-19. Os 
casos com sintomas leves 
são atendidos nas unidades 
de saúde da família.

As UPAS do Valentina e 
de Cruz das Armas atendem 
exclusivamente adultos re-
sidentes de João Pessoa.

Já a referência para 
atendimento infantil é o 
Hospital Municipal do Va-
lentina. As unidades locali-
zadas nos bairros dos Ban-
cários (UPA-E Dr. Lindbergh 
Farias) e de Manaíra (UPA 
Oceania) continuam aten-
dendo normalmente outras 
doenças.

A UPA Augusto Almeida Filho, em Cruz das Armas, é exclusiva para atendimento em casos de covid-19

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) intensi-
fica as ações de testagem 
do novo coronavírus (co-
vid-19) na Grande João 
Pessoa, por meio de parce-
ria com os municípios de 
Bayeux e Cruz do Espírito 
Santo. Amanhã serão rea-
lizados testes rápidos em 
pacientes agendados, que 
atendem aos critérios es-
tabelecidos para realização 
do exame. 

A parceria é possível 
após a aquisição de 110 mil 
testes rápidos pela SES, que 
estão sendo distribuídos 
para os 223 municípios da 
Paraíba. 

Os exames serão reali-
zados em Centro de Testa-
gens ou no formato “Drive 
Thru”, onde a pessoa faz a 
testagem sem sair do veí-
culo. Ações nos municípios 
de Sapé e Cabedelo estão 
programadas para a próxi-
ma semana. 

Segundo as orienta-
ções da Vigilância, os testes 
devem ser usados como 
uma ferramenta para au-
xílio no diagnóstico da co-
vid–19. 

De acordo com a secre-

sEs e prefeituras realizam 
testagens para covid-19

tária executiva de Saúde, 
Renata Nóbrega, esta par-
ceria com os municípios é 
importante para que eles 
possam acompanhar os 
pacientes positivados e in-
tensificar as medidas de 
prevenção na Paraíba. “É 
fundamental o apoio dos 
municípios nesta ação es-
tratégica para que as noti-
ficações sejam realizadas 
e os casos confirmados 
sejam monitorados ade-
quadamente”, ressaltou a 
secretária.

Apenas pacientes que 
apresentam sintomas gri-

pais, tais como: febre, dor 
de garganta, tosse seca e 
indisposição, a partir do 8º 
e 10º dias ininterruptos po-
dem realizar o teste rápido. 

“A população precisa 
entender que há uma mar-
gem de erro elevada, caso 
o teste seja realizado em 
pacientes assintomáticos. 
Para os que estão com sin-
tomas leves, ou mesmo não 
apresentam uma sintoma-
tologia concreta, a medida 
mais eficiente é manter o 
isolamento e as medidas de 
proteção individuais”, fina-
lizou Renata.

Ações acontecerão em Bayeux e em Cruz do Espírito Santo amanhã (16)

Foto: Secom-PB
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Com o isolamento social e a crise, vendas de porta em porta são a solução para quem já tinha ou desejava iniciar um negócio

Quarentena estimula relação
de comércio entre vizinhos

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

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

O município de Rio Tinto, distante 52 km da capital, abriga uma bela obra que foi cons-
truída por operários alemães a serviço da extinta Companhia de Tecidos Rio Tinto. Trata-se da 

Igreja de Santa Rita de Cássia. Historiadores contam que a águia na fachada principal de um 
templo católico, representou a opulência e poderio do III Reich adorna, na Paraíba. Os arcos 

são de envergadura tão perfeita, que dispensam o uso do ferro. O nicho principal, ocupado por 
Santa Rita de Cássia, é circulado por 14 santos e todas as estações da Via Sacra. Uma bela obra 

que vale a pena ser visitada.

A versão virtual do São João 2020 de Campina Grande contará com a tradicional apresentação da 
cantora Elba Ramalho no dia 23 de junho, véspera da data em que é celebrado o dia do santo junino que 
dá nome para a festa. O anúncio foi feito na última terça-feira (12), por meio de um vídeo, gravado pela 

artista paraibana. O evento estava previsto para acontecer entre os dias 5 de junho e 5 julho, mas foi adia-
do para outubro por causa da pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A realização 

do festejo, considerado como ‘O Maior São João do Mundo’, está programado para acontecer entre 9 de 
outubro e 8 de novembro deste ano.

Ingá

Areia

Rio Tinto

Campina Grande

REComEnDAçõEs sEbRAE

Um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus, o turismo está com 
as suas atividades praticamente paralisadas em todo o mundo, impactando não apenas 
os negócios que atuam diretamente nesse universo, como também outros setores, a 
exemplo de alimentação e serviços, que possuem na atividade turística uma importante 
fonte de renda. Diante desse cenário de dificuldades e da incerteza sobre quanto tempo 
a pandemia irá durar, muitas empresas estão revendo as suas práticas e estratégias para 
continuarem ativas no mercado e financeiramente saudáveis, enquanto não é possível 
retomar o trabalho e reaquecer a atividade. O Sebrae Paraíba recomenda aos empre-
sários do setor a reorganizar as finanças de acordo com o cenário atual, planejando e 
acompanhando de perto o fluxo de caixa da empresa. Para essa adaptação à nova reali-
dade, também é necessário que o empreendedor analise todas as contas e despesas do 
negócio, diminuindo todos os custos que forem possíveis nesse momento. 

bananeiras

O município de Bananeiras atrai turistas de várias localidades pelos seus atra-
tivos locais. Pasasada a pandemia por conta do covid-19 você pode se programar 
para fazer um city tour, e no roteiro pode ser incluído visita a Igreja Nossa Senhora 
do Livramento, Por do Sol no Cruzeiro Roma e uma chegada para conhecer o Túnel 
da Viração e a Estação Bananeiras (Antiga Estação de Trem).

Fotos: Teresa Duarte
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“Um destino para viven-
ciar experiências únicas e emo-
cionar você!”. Esse é o tema 
da folhetaria elaborada pelo 
Sebrae Paraíba que enumera 
doze atividades do turismo de 
experiência com foco na pro-
dução associada ao turismo no 
município de Ingá. Entre elas 
não poderia faltar a conhecida 
Pedra do Ingá, um monumento 
arqueológico identificado como 
Itacoatiara, constituído por um 
terreno rochoso com inscrições 

rupestres entalhadas na rocha. 
O local recebeu o nome de “Ita-
coatiaras Noturnas”, que é uma 

atividade criativa e inovadora, 
proporcionando aos visitantes 
a beleza noturna.

Um dos pontos turísticos 
do município de Areia é o En-
genho e Cachaçaria Triunfo. 
Diariamente ele é visitado por 
turistas em busca da história de 

sucesso desse investimento, que 
é relatada pela proprietária Ma-
ria Júlia. Ela recebe os visitantes 
em uma sala para, além desse 
relato, falar sobre o processo 

de fabricação da cachaça e de-
pois, conduz os grupos a uma 
visita pelas dependências do 
engenho. A visitação termina 
com a degustação e lanche com 
sucos variados, caldo de cana, 
frutas, sorvete de rapadura com 
cachaça, e também na lojinha 
existente que comercializa pro-
dutos da Triunfo, souvenirs e 
entre outros. Para visitar o local 
é preciso pagar uma taxa de R$ 
5, que dá direito à palestra de 
Maria Júlia e ao lanche.

Fotos: Arquivos Pessoais
Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Pedir comida, máscara 
de tecido, uma limpeza no 
carro ou qualquer outro ser-
viço pode estar a um bloco ou 
andar de distância. Para lidar 
com o distanciamento sem 
prazo para terminar nestes 
tempos de pandemia e forta-
lecer os laços comunitários, 
alguns vizinhos estão criando 
relações de comércio entre si. 
Para quem vende, é uma ma-
neira de aliviar as perdas fi-
nanceiras com o confinamento; 
para quem compra, de suprir 
o que falta na despensa. Tudo 
baseado na mais antiga forma 
de propaganda: o boca-a-boca.

Colunista de A União, o 
chef de cozinha Walter Ulys-
ses mora num condomínio de 
240 apartamentos no Bairro 
dos Estados, em João Pessoa, 
onde, segundo diz, se vende 
de tudo: “Tem desde picolé e 
dindin gourmet a feijão verde, 
frutas, camarão, lanches diver-
sos, pratos mais elaborados, 
opções fit, até álcool em gel 
e máscara de tecido. Um ver-
dadeiro shopping!”, ri. Tão va-
riada oferta fica à disposição 
dos vizinhos pelos aplicativos 
de trocas de mensagem (um 
grupo chega a reunir mais de 
200 pessoas). “Alguns de nós 
já trabalhavam com vendas 
e encontraram no comércio 
dentro do condomínio uma 

nova frente de atuação; outros 
descobriram vocações até para 
não ficar parados, e estão cozi-
nhando bolos e brownies para 
faturar”, compara.

Francisco Júnior e a mu-
lher, Mariana, são donos de 
uma empresa de aluguel de 
brinquedos para crianças 
de até três anos de idade. “O 
isolamento fez com que as 
oportunidades de negócios 
se ampliassem, porque tanto 
continuamos a atender por 
delivery os pais, preocupados 
como nunca em descobrir 
novas formas de entreter a 
criançada agora, como os vi-
zinhos que já nos conhecem”, 
comemora.   

Kaio Morais é outro que 
enxergou no comércio de 
porta em porta uma opor-
tunidade de voltar a crescer. 
Dono de um restaurante e de 
uma fábrica de salgados de 
batata-doce, ele viu o lucro 
despencar quando quase to-
dos os seus 300 revendedores 
tiveram que fechar as portas 
por conta do surto do novo 
coronavírus. “Foi a hora em 
que resolvi me voltar para os 
aplicativos de entrega, as re-
des sociais e trazer os lanches 
para o condomínio. Aos pou-
cos, estou conseguindo me 
reerguer”, diz ele, que calcula 
um crescimento de 30% - só 
os dois blocos do seu endere-
ço respondem por um terço 
desta parcela. 

O advogado Inaldo Dan-
tas, especialista em Direito de 
Condomínio, informa que, a 
rigor, a prática de venda nes-
tes espaços não é permitida 
por lei. “Mas, diante do quadro 

de extrema excepcionalidade 
que estamos vivendo, e com 
bom senso, abre-se uma exce-
ção – até para limitar o acesso 
de entregadores que possam 
estar contaminados”, pondera.

Cuidados
E quanto à segurança sa-

nitária neste vaivém de produ-
tos pelos corredores? O chef 
disse que há cinco casos con-
firmados do novo coronavírus 

entre os moradores, com uma 
morte, e dois entre funcioná-
rios – por isso garante que as 
medidas de higienização das 
áreas comuns estão sendo re-
dobradas. 

O chef  Walter Ulysses conta que há opções para todos os gostos; Kaio Morais passou por uma crise nos negócios e voltou à ativa nessa nova opção



Palhaçadas na web
Programação do ‘Meu Espaço’, projeto virtual da 
Funesc, apresenta uma mistura entre circo, música 
e palhaçaria com o Payaso Mantecoso.  Página  11
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Com filas quilométricas em eventos, quadrinista paraibano Paulo Moreira fala sobre o sucesso fora e dentro das redes sociais

Tiras com sotaque nordestino

Quadrinista e ilustrador, 
conhecido nacionalmente 
pelas tirinhas publicadas em 
suas redes sociais, o parai-
bano Paulo Moreira aborda 
uma linguagem próxima da 
realidade em situações roti-
neiras, tornando os momen-
tos cômicos, mas não deixan-
do de lado as críticas sociais 
e políticas. Em seu Instagram 
(@paulomoreirap), o artista 
conta com mais de 180 mil 
seguidores e já teve trabalho 
repostado pelo norte-ame-
ricano Will Smith, astro do 
cinema e da TV, o que mar-
cou um dos ápices na sua 
trajetória. Em convenções de 
quadrinhos, as filas para en-
contrá-lo são quilométricas e 
representam, para ele, a con-
cretização do resultado no 
universo virtual.

Desde criança, Paulo teve 
facilidade de se comunicar 
pelas criações de desenho, 
que fazia em papel carbono 
ou colocava a folha em frente 
à TV para copiar as silhue-
tas. Ainda durante a infância, 
foi matriculado pela mãe em 
um curso de pintura em tela, 
como uma possibilidade de 
estimular ainda mais o talen-
to. “Desenhar sempre foi um 
hobby até o Ensino Médio, 
quando tive que escolher um 
curso superior e entrei para 
Mídias Digitais”, explica.

Na época, Paulo confes-
sa que não publicava suas 
produções porque sentia 
vergonha e que acreditava 
que as situações retratadas 
só tinham graça para ele. 
“Quando entrei no curso de 
Mídias Digitais e me deparei 
com tanta gente que também 
criava, eu me senti motivado 
a postar e divulgar mais as 
minhas coisas”, lembra.

Foi quando ele criou 
uma página no Facebook e 
começou a postar. “Percebi 
que era o que eu gostava de 
fazer de verdade e criei tam-
bém um perfil no Instagram 
e no Twitter. Quando me dei 
conta, estava só fazendo as 
tirinhas”. Paulo Moreira, que 
diz ter se encontrado nas ti-
rinhas, recorda de outros tra-
balhos que já fez na área cria-
tiva. “Já fiz capa de livro de 

RPG, já trabalhei quase dois 
anos em estúdio de tatuagem 
criando os desenhos pro ta-
tuador, e já fiz muita caricatu-
ra”, enumera.

Ao trancar o curso de Mí-
dias Digitais, o paraibano co-
meçou a cursar Design Grá-
fico e seguiu produzindo os 
quadrinhos. Para o Trabalho 
de Conclusão de Curso, ele 
decidiu publicar uma história 
em quadrinhos autoral: Ope-
ração Dragão Negro, através 
de uma plataforma de finan-
ciamento coletivo na internet. 
“Sempre pensava em criar, 
mas nunca tinha coragem de 
fazer. Quando abri para rece-
ber as colaborações financei-
ras, percebi que muita gente 
curtia o meu trabalho. Foi 
uma época em que eu produ-
zi mais tirinhas, entre 2017 e 
2018, quando fui para a CCXP 
(Comic Con Experience) pela 
primeira vez, em São Paulo”. 
O autor, que nunca tinha ido 
além da região do Rio Grande 
do Norte e Pernambuco, ficou 
surpreso com a receptividade 
do público no evento, quando 
levou sua primeira publica-
ção especificamente de tiri-
nhas: Mar Menino. Para se ter 
uma ideia, a CCXP é uma das 
maiores convenções de cultu-
ra pop do mundo, com cerca 
de 280 mil pessoas na edi-
ção do ano passado. “Quando 
cheguei por lá, vi que muita 
gente conhecia meu traba-
lho já que, na minha cabeça, 
era mais o pessoal daqui com 
quem eu sentia que me co-
municava mais diretamente. 
Mas ali percebi que o negócio 
era maior do que imaginava”.

No fim de 2018, o ilus-
trador começou a receber 
propostas de parcerias com 
marcas para publicação em 
suas páginas. “Aos poucos o 
trabalho com as tirinhas foi 
tomando conta do meu tem-
po”, comenta, adiantando que 
não percebe tanta influência 
direta de outros quadrinistas 
e ilustradores, mas destaca o 
trabalho de dois conterrâne-
os: Shiko e de seu amigo pes-
soal, Gabriel Jardim. “Sempre 
fui mais de ver filme e dese-
nhos na televisão, mas os tra-
balhos de Shiko sempre eram 
fonte de inspiração”.

Sobre as situações roti-
neiras que marcam a maior 

parte de sua temática, ele tira 
as referências de onde esti-
ver, com seu iPad em mãos. 
“Quando vou para a casa da 
minha avó, por exemplo, as 
conversas com ela e com as 
minhas tias sempre rendem 
muito material”.

‘Um maluco no pedaço’
Um dos ápices de sua 

carreira foi quando recebeu 
várias mensagens ao mesmo 
tempo sobre algo que parecia 
inimaginável quando prestou 
uma homenagem ao seriado 
Um Maluco no Pedaço (The 
Fresh Prince of Bel-air, no 
original), famosa sitcom dos 
anos 1990. Quando Will Smi-
th – o protagonista da série 
– repostou uma ilustração do 
paraibano na página do Ins-
tagram, ele não acreditou de 
imediato. “Achei que a conta 
não era realmente dele, mas 
depois vi que ele não só pos-
tou como marcou o meu per-
fil. Foi muito massa porque 
gosto muito dos trabalhos 
que ele faz”.

Outro momento de des-
taque mais recente, para o 
autor de Mar Menino, foi se 
deparar com trios de amigos 
fantasiados de seus persona-
gens. O fato de receber tantas 
curtidas em seus posts e de 
ter tantos seguidores é, para 
Paulo Moreira, algo que não 
dá para sentir tanto quanto 
testemunhar pessoalmente 
e ver situações como as filas 
dos eventos que participa. 

“Quando cheguei na 
CCXP, fui organizando mi-
nhas coisas. Sentei na cadeira 
e já começou a formar uma 
fila. Muita gente conversa-
va comigo com intimidade, 
como se já me conhecesse 
pessoalmente”, disse, especi-
ficando sobre uma senhora 
que chorou ao encontrá-lo. 
“Ela contou que uma amiga 
da filha dela gostava muito 
das minhas tirinhas e que 
meu trabalho a ajudavam 
muito. Esse tipo de retorno é 
o que mais vale a pena e in-
centiva. É muito bom ter esse 
contato nas redes sociais, 
mas ver ao vivo é muito mais 
forte”, aponta o quadrinista, 
lamentando que esse tipo de 
encontro, por enquanto, não 
pode ser considerado, devido 
ao isolamento social.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

‘Ana, Mosquinha e Lagatixinha‘ junta fantasia com o dia a dia
Uma série de tirinhas que se 

transformou em seu mais recen-
te lançamento, Ana, Mosquinha 
e Lagatixinha é resultado de 
uma espera no aeroporto, como 
explica Paulo Moreira. “Estava 
esperando uma amiga no aero-
porto e comecei a rabiscar uma 
aranha tecendo a teia, pren-
dendo uma mosca. Com isso, 
eu levei para casa e desenhei a 
primeira tirinha. Depois a série 
foi surgindo naturalmente, com 
a criação da mosca e da lagarti-
xa, que formavam um grupinho. 
Comecei a postar mais coisas 
com eles e o pessoal sempre 
se identificou muito, o que me 
instigou a continuar. Até que, 
no final do ano passado, eu 
consegui publicar”.

Apesar de ser um contexto 
fantasioso, os diálogos traba-
lhados são focados nas situações 

diárias vivenciadas pelo autor, 
assim como as tiras de Mar Me-
nino. “Gosto de pegar uma situa-
ção que seja impossível, como 
uma lagartixa, mosca e aranha 
mexendo no celular como se fos-
sem pessoas de verdade. É algo 
com que o pessoal se identifica 
mais”, explica.

Além disso, Paulo procura 
atribuir em seus diálogos retrata-
dos nas suas séries o mais próximo 
possível do nosso sotaque nordes-
tino e jeito de falar informalmente, 
com coloquialismos. “A gente 
tem um jeito próprio de falar, às 
vezes não falamos as palavras 
completas, às vezes não falamos 
o plural de algumas coisas, então 
eu procuro deixar as conversas o 
mais real possível”.

Paulo Moreira que tem bus-
cado produzir e seguir uma 
rotina durante o período de qua-

rentena. Ele adianta que está se 
organizando para lançar projetos 
ainda neste ano. “Sempre tento 
manter uma frequência de posta-
gem, para não ficar parado, mas 
também estou tirando uma ideia 
para fazer novos quadrinhos em 
breve. Ficar em casa sem nada 
para fazer é complicado, essa é 
uma maneira de me obrigar a 
escrever e produzir”.

Os planos de publicar uma 
nova antologia em 2020 seguem 
ativos, adianta o ilustrador. “Tem 
uma compilação de coisas que 
já foram postadas e uma outra 
história que estou escrevendo, 
mais longa, mas que também 
pretendo lançar neste ano”, 
afirma. A nova história se baseia 
nas mensagens de “bom-dia”, 
bastante presentes em grupos 
de WhatsApp, mas ainda não 
tem título.
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Até o ator norte-americano Will Smith 
repostou arte do paraibano (ao lado), 
autor das HQs ‘Mar Menino’ e ‘Ana, 
Mosquinha e Lagatixinha’ (abaixo)
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Com simplicidade e bom humor, 
artista aborda nas tirinhas situações 
rotineiras com linguagem coloquial 
e próxima da realidade



Ao apresentar ao leitor 
a antologia Contos (Quase) 
Esquecidos de Machado de 
Assis, o crítico literário João 
Cezar de Castro Rocha, pro-
fessor-titular de Literatura 
Comparada da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj), faz um pequeno pró-
logo em que analisa o papel 
de Shakespeare na literatu-
ra do escritor brasileiro, em 
particular a estrutura de sua 
peça Henrique V. O título des-
se prólogo, A Plasticidade do 
Clássico, remete a uma pales-
tra proferida pelo poeta T. S. 
Eliot (1888-1965), em outu-
bro de 1944, na Virgil Society. 
Em tempos de guerra, com bi-
bliotecas e livrarias fechadas, 
situação semelhante a que 
enfrentamos nesta pandemia, 
Eliot lamentava não ter aces-
so ao famoso ensaio de Sainte 
Beuve sobre o que significa 
um clássico. Assim, foi obriga-
do a refletir sobre a pergunta 
sem a ajuda do texto do críti-
co francês (1804-1869).

Eliot, elegendo Virgílio 
como o clássico europeu por 
excelência, passou a discor-
rer sobre seu legado, afir-
mando que o autor da Eneida 
era incontornável. Um clássi-
co, portanto.

O mesmo se pode dizer 
de Shakespeare e Machado 
de Assis. Eliot, nessa confe-
rência, associou a palavra 
clássico à maturidade. Um 
clássico, justificou, só pode 
emergir numa sociedade ma-
dura. É a importância de uma 
civilização e sua linguagem o 
que dá ao clássico sua univer-
salidade. Christopher Marlo-
we (1564-1593), comparou 
Eliot, podia ser bom como 
Shakespeare (1564-1616) na 
juventude, mas dificilmente 
seria Shakespeare, até mes-
mo por ter morrido jovem 
(numa briga de taverna) e 
não ter atingido a maturida-
de. Uma literatura madura, 
concluiu Eliot, tem a história 
por trás dela. Assim também 
os grandes autores. Dante, 
para Eliot, era um clássico 
porque em sua Divina Comé-
dia se percebe claramente 
a presença dos clássicos na 
moderna literatura europeia, 
embora Dante fosse mais 
“provinciano’ que seu ídolo 
Virgílio, seu guia em sua pe-
regrinação pelo espaço meta-
físico, cuja missão, segundo 
Eliot, foi revelar a Dante uma 
visão a que jamais teria aces-
so sem seu mentor. Já Chau-
cer, segundo ele, não se equi-
para a nenhum dos dois.

Claro, é possível alegar 
que se trata de um ponto de 
vista particular, mas quando 
muitos consideram Machado 
de Assis um clássico, a ponto 
de entrar no cânone de exi-
gentes críticos estrangeiros 
(Harold Bloom, para citar 
apenas um deles), não há 
muito o que se discutir sobre 
a pertinência de classificar o 
autor brasileiro de “clássico”. 
A literatura brasileira mo-
derna se divide entre antes 
e depois de Machado. Quem 
mais poderia, no século 19, 
redefinir o velho diálogo en-
tre Adão e Eva com reticên-
cias, exclamações e pontos 
de interrogação, como fez o 
autor, em 1880, em Memó-
rias Póstumas de Brás Cubas 

(o conteúdo da conversa 
entre Brás Cubas e Virgília, 
no capítulo 55, resume-se a 
linhas pontilhadas que suge-
rem um ato um tanto licen-
cioso entre ambos).

Dito isto, passemos à an-
tologia publicada pela edito-
ra Filocalia. Nela estão agru-
pados 30 contos, 11 deles 
(das duas centenas que es-
creveu) nunca coletados em 
livro pelo autor e todos abor-
dando temas que eram caros 
a Machado: a música, a litera-
tura, a filosofia, a política e a 
escravidão. Alguns foram pu-
blicados em livros como Con-
tos Fluminenses (1870). His-
tórias da Meia-Moite (1873), 
Papéis Avulsos (1882) e Relí-
quias de Casa Velha (1906), o 
derradeiro. Outros fogem do 
cânone machadiano. Castro 
Rocha se debruçou sobre o 
autor em formação, não no 
Machado consagrado, ado-
tando o critério cronológico 
em sua seleção.

Da divisão temática 
eleita pelo organizador, os 
contos que relacionam mú-
sica e literatura confirmam 
a afinidade de Machado com 
o mundo lírico. A história de 
Inácio, filho de um instru-
mentista da capela imperial, 
que aos 10 anos já mostrava 
um talento incomum para 
a música, introduz o leitor 
nesse universo (no conto O 
Machete) ao mesmo tempo 
austero e sensual. Violonce-
lista, ele perde o pai e a mãe 
e, ao tocar pela primeira vez 
para a mulher Carlotinha, de-
cepciona-se ao perceber que 
vivem em mundos diferentes. 
O que é belo para ela, é seve-
ro e melancólico para ele. No 
final, a loucura toma conta de 
sua alma solitária e traída, 
que encontrou na vida pou-
cos interlocutores.

Em Um Homem Célebre 
(1888), Pestana, frustrado 
compositor de polcas com 
sonhos de compor sinfonias 
(nunca esquecendo que Ma-

chado era um beethoveniano 
ardente), se vê dividido entre 
o sucesso popular de suas 
polcas e o mundo erudito, in-
corporando uma dúvida que 
paira sobre o exercício de 
muitos músicos brasileiros do 
período. Igual drama é vivido 
por outros personagens na 
primeira parte da antologia, 
destacando-se entre eles o de 
Romão no conto Cantigas de 
Esponsais (1883), um maestro 
paralisado diante de sua ina-
bilidade como compositor.

Na segunda parte da an-
tologia, o organizador Castro 
Rocha chama a atenção para 
a violência de sociedades 
escravocratas como a brasi-
leira, citando em especial o 
conto Mariana (o de 1871, 
pois existe outro com o mes-

mo título). A coragem de 
Machado de denunciar a im-
possibilidade do diálogo in-
terclassista e inter-racial no 
Brasil do século 19 já derru-
ba qualquer argumento con-
temporâneo de que o escri-
tor foi omisso em relação ao 
preconceito e à escravidão, 
sendo ele mesmo descenden-
te de negros. Machado não 
só manifestou seu repúdio à 
hipocrisia dos brancos como 
culpa os caucasianos euro-
peus de provocar a morte dos 
afrodescendentes. Mariana, 
apaixonada pelo sinhozinho 
branco, toma veneno, forma 
de sair de um mundo que fin-
ge aceitar os negros, mas só 
na aparência. Foi esse Brasil 
janusiano que Machado re-
tratou em seus contos.
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Antonio Gonçalves Filho
Agência Estado

Colunista colaborador

Nós, humanos tão inacabados, não fomos dese-
nhados para a autonomia.

A gente precisa de outro ser humano, da hora 
que nasce até o último suspiro. Aliás, mesmo depois 
do último suspiro a gente precisa. O caixão não vai 
sozinho pro cemitério, né?

O buscado sentido da vida, está tão na nossa 
cara, que talvez por isso não o percebamos.

“De onde viemos” eu não faço a menor ideia. Ago-
ra, “para que viemos” eu não tenho dúvidas. Viemos 
para servir uns aos outros. Para nos completarmos 
em nossas deficiências. É esse o grande barato. A be-
líssima teia humana.

Não preciso nem abrir os olhos, ainda de manhã, 
depois de ter dormido na minha casa que muitos 
“alguéns” construíram, debaixo dos lençóis que al-
guém teceu, com o algodão que alguém plantou, as-
sim como plantou o grão do café que vou tomar e que 
alguém preparou... Essa teia não tem fim. E quando 
termina, volta ao começo.

Por isso, dentre as muitas coisas que fazem par-
te da estupidez humana, a arrogância é das que mais 
me incomoda. Essa necessidade humana de sentir-se 
superior. E de achar que por algum motivo, seja ma-
terial, moral ou intelectual, teria privilégios com re-
lação a outras pessoas.

Tem uma parábola, que fala de um homem que 
teve o direito de ver como eram o céu e o inferno. 
Foi primeiro para o inferno. Lá tinha uma mesa de 
jantar, com as comidas e bebidas mais incríveis que 
se podia imaginar, mas rodeada de pessoas infelizes. 
Quando se observava direito, todas tinham a articu-
lação do cotovelo invertida, de modo que não podiam 
levar a comida à boca. Aí, foi ver como era no céu. A 
mesma mesa, as comidas e bebidas incríveis e as pes-
soas com o mesmo cotovelo invertido, porém felizes. 
A diferença é que lá, estas levavam a comida, umas às 
bocas das outras.

É assim que vivemos. O tempo todo, mesmo 
quando não percebemos, tem sempre alguém que 
está trazendo a comida para nossa boca.

Aí, vem o cara que diz:
- Eu sou dono de mim mesmo, não preciso de 

ninguém! Doce ilusão!
A moça da bolsa marron com as duas letrinhas, 

que se acha melhor que as outras, o doutor que se 
acha melhor que o faxineiro, o branco melhor que o 
gay, o hétero melhor que o ciclista, o cristão melhor 
que o fabricante de brinquedos, o deputado melhor 
que o artista, o intelectual melhor que o soldado...

É curiosa a nossa incapacidade de perceber o 
funcionamento das coisas mais banais, como tam-
bém de falar de uma coisa, até exaltar essa coisa, e 
fazer exatamente o contrário. Deixamos de perceber 
que só vivemos, por que  juntos, somos como um só 
corpo, onde os órgãos trabalham, uns em função dos 
outros. Falamos em paz, harmonia, solidariedade, 
e reconhecemos esses fatores como fundamentais, 
mas adoramos mesmo é a competição. O mais rápido, 
o mais rico, o mais bonito, o mais inteligente. O que 
nos faz sentir maiores ou melhores. Entretanto, to-
dos passamos pela insignificância das necessidades 
do corpo. O caviar e o pão com ovo se transformam 
na mesma coisa; caímos todos na fragilidade do sono, 
seja indo para o trabalho ou vindo da balada; gera-
mos da mesma forma o próximo vivente e tememos, 
todos, a mesma e democrática morte.

Se não fôssemos tão estúpidos, ao invés de estar-
mos gastando a nossa energia, na tarefa de tornar-
mo-nos, nas nossas fantasias, melhores que os ou-
tros e criando fossos de distanciamento, estaríamos 
celebrando ao final de cada dia, em volta da mesa, 
repartindo pão e vinho, cantando e tocando nossas 
musicas favoritas. E entendendo que o padeiro, o en-
genheiro, a parteira, o limpador de chaminés, a can-
tora, o jardineiro, a dançarina, o vendedor de picolé, 
o contador de histórias, a cigarra e a formiga são per-
sonagens da mesma fábula. Farinha do mesmo saco 
ou instrumentos da mesma orquestra.

Se não fossemos tão estúpidos, jamais deixaría-
mos outro ser humano sem uma tigela de sopa, um 
abrigo e um abraço.

Hoje, quero dedicar esse texto aos médicos, en-
fermeiros, faxineiros, agentes de limpeza urbana, 
mototaxistas e tantos outros “heróis mascarados”,  
que têm arriscado suas vidas, para que outras vidas 
estejam protegidas, nesses tempos de pandemia.

Obrigado.

Trilha Sonora
‘Somos Todos Iguais Nessa Noite’ - Ivan Lins;
‘Meu Amigo, Meu Herói’ - Gil - com Zizi Possi;
‘Seres Humanos’ - Roberto Carlos;
‘A Banca do Distinto’ - Billy Blanco - com 

Elis Regina.

A Teia Humana

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson
Livro coloca contos de Machado 
de Assis em ordem cronológica

Foto: Divulgação

Contos abordam temas que eram 
caros a um Machado em formação: 
a música, a literatura, a filosofia, a 
política e a escravidão

Obra reúne 30 contos, 11 deles 
(das duas centenas que escre-
veu) nunca coletados em livro
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Animação e palhaçaria são os 
destaques de hoje do ‘Meu Espaço’

Dança, poesia falada, cine-
ma, circo e música são as lin-
guagens artísticas que abarcam 
a programação desta sexta-fei-
ra no projeto ‘Meu Espaço’. A 
partir das 17h e com cerca de 
duas horas de duração por dia, 
os finais de tarde promovidos 
pela Funesc pretendem esti-
mular o isolamento em casa 
por parte da população como 
medida de prevenção de con-
tágio pelo novo coronavírus. A 
programação completa pode 
ser conferida na página do You-
tube da Fundação e a exibição 
dos vídeos acontece por meio 
do formato de estreia, conside-
rando que todos os espetácu-
los são inéditos.

Gustavo Cruces, às 
17h45, apresenta uma mes-
cla entre circo, música e 
palhaçaria através do seu 
personagem, o Payaso Man-
tecoso. Gravado durante a 
quarentena, o vídeo aborda 
o palhaço passando por si-
tuações de rotina durante o 
período de isolamento social, 
com objetos do cotidiano e 
seus acessórios utilizados 
em números circenses. Com 
improvisos durante a apre-
sentação, o artista também 
faz uso de elementos como 
o monociclo e toca saxofone 
enquanto se equilibra.

Para ele, a finalidade de 
eventos on-line como o ‘Meu 
Espaço’ auxiliam a população 
a passar por esse período de 
isolamento em casa com mais 
leveza. “Permite que possamos 
nos distrair por um momento. 
Com tanta informação difícil 
circulando, é importante po-
dermos recorrer às artes, e 
para nós também é muito im-
portante poder gerar conteú-
do para quem está isolado em 
casa, já que o tédio costuma 
ser bastante presente”.

O cinema estará repre-
sentado pela animação em 
curta-metragem de Bebel 
Lélis. Chico dá dicas de como 
num vexar o juízo no isola-
mento conta a história de um 
típico nordestino, consciente 
da situação que estamos vi-
vendo, na cidade onde mora, 
Taperoá. Ao se ver em quaren-
tena, ele se protege e protege 
sua família, além de dar dicas 

para passar esse tempo den-
tro de casa.

Chico é uma criação de 
cordel da artista, que protago-
niza suas histórias desde quan-
do escrevia durante a infância. 
“É um personagem bem desen-
volto, que já aprontou demais 
e que não faz o perfil estereo-
tipado do nordestino, bruto 
e machista. No filme isso está 
bem explícito”. Conversando 
com a linguagem do cordel, a 
arte é toda criada com base nas 
xilogravuras e em 2D.

Bebel conta que, para a 
realização do projeto, ela se 
sentiu na função de criar algo 
mais educativo para a popula-
ção em um tom leve, alcançan-
do todos os públicos e com tex-
to em formato de cordel. “Criei 
o texto justamente para ser 
de fácil entendimento e com 
bom humor. Nele tem também 
referências de outros filmes, 
como Ghost e Bacurau. A ideia 

foi conscientizar as pessoas 
de uma forma leve”. O proces-
so criativo que demorou cerca 
de cinco dias, teve início com 
a montagem do storyboard, 
passou pela criação das ilustra-
ções e foi finalizado através da 
digitalização com a criação dos 
movimentos no computador. 

Bebel conta que tem pro-
curado acompanhar as exibi-
ções do ‘Meu Espaço’ e que tem 
conhecido muitos trabalhos 
e artistas paraibanos. “A pro-
gramação é bastante diversa 
e muito agradável de assistir. 
Tem conteúdo didático, tem as 
apresentações que provocam 
reflexão e também tem os que 
divertem. É um ótimo conteú-
do para aproximar as pessoas 
dentro desse círculo artístico. 
Inclusive para nós, artistas, 
está sendo muito bacana pois 
também passamos a conhecer 
ainda mais o que está sendo 
produzindo por aqui”.

Na web

Essa semana eu vi um vídeo de uma senho-
ra que estava fazendo cem anos e lhe foi per-
guntado qual o segredo pra viver tanto tempo 
assim: “Não andar triste, comer bem, dar bem 
risada”. Sobre felicidade ela disse: “Não ficar 
‘maginando’”. E aí já “maginando” muito, per-
gunto: Como não “maginar”? À tardinha, aqui 
no Sertão, gosto de ver, principalmente quan-
do a seca já tem se instalado, os bandos de pás-
saros em revoada fugindo do calor. Dizia meu 
avô que eles iam em direção da água lá para as 
bandas do rio.

Sempre gostei dos mais velhos, não só 
de gente. Os livros, os móveis, as louças, os 
eletrodomésticos, das coisas que eram feitas 
pra durar. Dos amores. De Morais Moreira 
cantando o título dessa crônica: “Lá vem ela, 
andarilha, andaluz / Sempre seguindo e sor-
rindo / Indo a caminho da luz / Do amanhe-
cer do dia / Que vai nascer / Do tempo”. Ele 
se foi e tanta coisa se foi... e eis que a coisa 
começou a ficar melancólica.

Depois de soltos no mundo, a gente vai 
perdendo um pouco aquilo que nos é ina-
to. Vez ou outra, quando olho minhas mãos, 
lembro de vovó. Ela costumava comparar as 
delas, enrugadas e “cheias de manchas” por 
causa da idade e da vida trabalhosa. Tenho 
acumulado uns calinhos e a pele já não é a 
mesma daquele tempo. No entanto ainda, 
quando penso nos pássaros, fico caetanean-
do: “O meu desejo / Parece pequeno / Muito 
é muito pouco, muito”.

Isso de revoada é coisa antiga, e os an-
tigos sabiam muito. Hoje, li de uma vez só o 
Discurso da Servidão Voluntária, de Étienne 
de La Boétie. Posso dizer que ainda estou 
digerindo o riso e o espanto. Saber que “o 
primeiro e um dos mais vibrantes hinos à li-
berdade” foi escrito em 1549 e que é tão con-
temporâneo. Que a história, que os exemplos 
todos se repetem, não sei se pela roda viva 
da natureza, não, não... Prefiro acreditar que 
esse déjà vu louco dos dias acontece por pura 
desinformação nossa e teimosia em negar o 
passado. Somos presas fáceis e é mesmo es-
pantoso como nos deixamos levar pelas có-
cegas e pelo discurso inflamado de tudo pelo 
bem público e para a utilidade pública. 

Difícil mesmo não “maginar” nesses dias, 
principalmente quando se olha um pouco 
adiante dos pés, quando se tem um mínimo 
de atenção ao passado. Chego a pensar, às 
vezes, se não é melhor nunca ter experimen-
tado certas coisas, certas sensações. Mas 
Étienne vem e me diz: “A que azar, pois, se 
deverá que o homem, livre por natureza, te-
nha perdido a memória da sua condição e o 
desejo de a ela regressar?”.

Então que faço? Os exemplos... A história 
está dando sopa, apesar de muitos quere-
rem apagá-la. As rugas, o conselho sobre rir 
e agradecer. Aos amigos queridos. “É preciso 
estar atento e forte. Não temos tempo de te-
mer a morte”.

Revoada

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Escritor Étienne de La Boétie, autor de ‘Discurso da Servidão Voluntária’
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A terceira edição do Fes-
tival de Cinema de Remígio 
chega no seu penúltimo dia 
de sessões virtuais, através 
de transmissões ao vivo nos 
canais do evento no Youtube 
(/RedeUEPB), Facebook (/
festcine.remigo.1) e Insta-
gram (@festcineremigio).

A partir das 10h, ha-
verá uma oficina virtual 
sobre design de cartazes 
no cinema, com Erick Ma-
rinho (PE), um elemento 
de divulgação bastante 
esquecido na pós-produ-
ção, mas que pode chamar 
a atenção do público para a 
produção audiovisual como 
um “cartão de visitas”.

Pela tarde, às 15h, 
acontecerá o seminário A 
dramaturgia do ator para 
teatro, TV e cinema, com 
o ator e diretor César Fer-
rario (RN), seguido de um 

Cena do curta de Campina Grande ‘Kabuuum’, dirigido por Silvio Toledo

Cinema de Remígio

Penúltimo dia de festival on-line 
conta com música, filmes e debates 

Foto: Divulgação

Gustavo Cruces apresenta uma mescla 
entre circo, música e palhaçaria através 
do seu personagem, Payaso Mantecoso

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o Youtube da Funesc

Através do QR Code acima, 
acesse o Instagram do evento

PRogRAMAção - SExtA-FEIRA (DIA 15): 

n 17h - ‘Forró Sem Sair de Casa’, com Soneca e Her-
cília (Dança);
n 17h45 - ‘Payaso Mantecoso’, com Gustavo Cruces (Circo);
n 18h15 - Curta ‘Chico dá dicas de como num vexar 
o juízo no isolamento’, de Bebel Lélis (Cinema);
n 18h30 - ‘Urbano-Sertão’, com João do Sertão 
(Poesia Falada);
n 19h - ‘Minha sala - sua canção’, com Wister (Música).

debate virtual com a par-
ticipação dos realizadores 
dos filmes exibidos na noite 
anterior. Além das redes so-
ciais, também será transmi-
tido pelo canal TV UEPB.

A Mostra Arribaçã 
começa às 19h30, com a 
exibição dos curtas-metra-
gens: Prelúdio, de Dynho 
Silva (Lagoa Nova, RN); Ál-
bum de casamento, de Otá-

vio Conceição (Cachoeira, 
BA); Terceiro Andar, de 
Deuilton B. Júnior (Reci-
fe, PE); Kabuuum, de Silvio 
Toledo (Campina Grande, 
PB); Princesa de meu lugar, 
de Pablo Monteiro (São 
Luis, MA); e Sad Nostalgic 
Dream, de Lucas Cavalcanti 
(João Pessoa, PB).

Em seguida, às 20h30, 
teremos a sessão da Mos-

tra Pedra da Letra, com os 
filmes: Vida dentro de um 
melão, de Helena Frade 
(MG); Bonequinha show, 
de Flora Suzuki e Grazi La-
brazca (PR); Entre silêncios, 
de Marcelo Augusto Coelho 
Carvalho (RS); e A Sússia, de 
Lucrécia Dias (TO).

Por fim, para encerrar 
as transmissões da noi-
te, haverá um show com a 
Banda Candeeiro Natural, a 
partir das 21h30.



Números da PB em maio deram salto em relação a abril, refletindo momento de dificuldades provocadas pela pandemia

Seguro-desemprego: crise 
aumenta pedidos em 270%

Laura Luna
lauraragao@gmail.com
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Subiu quase 270% o 
número de requerimentos 
pelo benefício do seguro-
desemprego na Paraíba. No 
mês de abril, foram 4.784, 
enquanto, em março, 1.296 
paraibanos deram entrada 
no processo. No Sine/João 
Pessoa, o aumento passou 
dos 300%, com cerca de 
700 liberações de 30 de 
março a 30 de abril, bem 
acima da média mensal de 
165 pedidos. Os dados se-
guem a tendência nacional, 
com elevação de 22,7%. Em 
todo o país, foram requeri-
dos no mês de abril 748.484 
mil benefícios, uma alta de 
mais de 20% em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. A expectativa é que 
esses números continuem 
crescendo.

 Para o gerente executi-
vo do Sine Estadual, Thiago 
Diniz, os dados estão direta-
mente relacionados à pan-
demia causada pelo novo co-
ronavírus. “É um momento 
delicado em relação à saúde 
pública, sobretudo com im-
pactos à economia do Brasil 
e da Paraíba”. E as perspec-
tivas não são boas.  Thiago 
acredita que maio resultará 
em números ainda maiores 
e que é provável que sigam 
aumentando a cada mês. 
“Hoje, não há remédio nem 
vacina contra o coronaví-
rus; as únicas ferramentas 
e ações no momento giram 
em torno da prevenção atra-
vés do isolamento social”. 

Thiago Diniz explica 
que o aumento na deman-
da fez o órgão montar um 
regime especial de traba-
lho presencial. João Pessoa, 
Campina Grande, Monteiro, 
Itaporanga e Mamanguape 
organizaram uma verdadei-
ra força-tarefa para atender 
esses trabalhadores que, em 
tempos de pandemia, têm 
pressa para receber o bene-
fício. “Em João Pessoa, por 

exemplo, o atendimento está 
acontecendo de segunda-fei-
ra a quinta-feira, das 9h ao 
meio-dia e das 13h às 16h”. 

Futuro incerto
O advogado trabalhista 

e secretário geral da Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
Seccional Paraíba (OAB/
PB), Felipe Mendonça, re-
força que os números re-
fletem a crise econômica 
decorrente da pandemia e 
não esconde a preocupação 
quanto ao futuro próximo. 
“Sem sombra de dúvidas, 
esse impacto é imediato e 
tem crescimento gradativo; 
se olharmos os dados dos 
últimos meses, estamos em 
uma crescente”. 

As possibilidades de 
redução na jornada de tra-
balho e até de suspensão 
temporária de contrato, 
viabilizadas pelo Governo 
Federal durante a pande-
mia, devem ser levadas em 
consideração, na opinião do 
advogado. “Mas nós enten-
demos e ouvimos dos em-
presários que, em caso de 
suspensão de contrato, por 
exemplo, depois dos 60 dias 
de suspensão, o emprega-
dor precisa manter esse co-
laborador por mais 60 dias. 
Ou seja, para o empregador, 
a opção de demitir aparece 
como mais viável”. 

O especialista diz ain-
da que muitos empresários 
têm se esforçado para man-
ter postos de emprego, mas 
nem sempre conseguem. “A 
nossa orientação é no sen-
tido de que o empregador 
tente manter o contrato 
de trabalho ativo, e se não 
conseguir, que demita sem 
justa causa para que o tra-
balhador tenha direito ao 
seguro-desemprego”. O em-
pregado demitido tem até 
120 dias depois da baixa na 
Carteira de Trabalho para 
dar entrada no seguro-de-
semprego. O prazo para o 
recebimento da primeira 
parcela é de 30 dias.

Foto: Fotos Públicas

Quase cinco mil paraibanos deram entrada com pedido de seguro-desemprego no mês 
de abril, um reflexo das demissões provocadas pela pandemia e o isolamento social

Trabalhadores enfrentam problemas
Além dos Sine Municipal e 

Estadual, o trabalhador pode 
requerer o benefício nas Casas 
da Cidadania (no posto do Sine), 
Ministério do Trabalho - lembran-
do que os dois últimos órgãos não 
estão atendendo presencialmente 
-  através do aplicativo ‘Carteira 
de Trabalho Digital’ ou ainda pelo 
site www.gov.br. 

No Sine Estadual os atendi-
mentos presenciais já estão agen-
dados até o dia 30 de junho e a 
orientação é procurar os meios 
digitais. Mesma orientação está 
sendo passada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

A indicação, principalmente 
no contexto de isolamento so-
cial, é de que sejam utilizadas 
as plataformas digitais, tanto o 
aplicativo ‘Carteira de Trabalho 
Digital’ quanto o site www.gov.
br, para dar entrada no seguro-

desemprego. Mas os trabalhado-
res têm enfrentado dificuldades. 
“Não é todo mundo que tem 
habilidade para fazer esse tipo de 
procedimento na internet; além 
disso, temos ouvido reclamações 
sobre questões técnicas dessas 
plataformas”, pontua o advogado 
Felipe Mendonça. 

Processo emperrado
Dificuldade sentida pela em-

pregada doméstica Geane Silva. 
Afastada do trabalho em feverei-
ro, ela ainda não conseguiu dar 
entrada no benefício. A entrevis-
tada conta que tentou através do 
aplicativo, mas que o processo 
não evoluiu e disse ainda que 
entrou em contato com a Caixa 
Econômica Federal, responsável 
por efetuar o pagamento, e foi 
orientada a dar entrada poste-
riormente. “Ainda bem que teve 

a rescisão e eu consegui sacar 
o FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço), porque a in-
formação que eu recebi no banco 
era que só deveria entrar com o 
pedido de seguro lá para junho”, 
comentou. 

A reportagem entrou em 
contato com o banco para saber 
se está havendo dificuldade em 
relação ao pagamento do bene-
fício. Em resposta, a assessoria 
informou que, uma vez recebidas 
para pagamento, as parcelas são 
liberadas imediatamente para 
saque. 

 Sobre as dificuldades em 
relação ao uso do site e aplica-
tivo, o gerente executivo do Sine 
Estadual, Thiago Diniz, orienta as 
pessoas a ligarem para o Sine Es-
tadual. “Se houver alguma diver-
gência de dados nós conseguimos 
fazer o destrave por telefone”.

SERVIÇO 
n O seguro-desemprego pode ser 
requerido através do aplicativo 
‘Carteira de Trabalho Digital’ ou 
ainda pelo site www.gov.br
n O Ministério do Trabalho não está 
realizando o procedimento, mas 
disponibiliza canais para que os 
interessados possam tirar dúvidas. 
São os telefones 2107 7609/ 2107 
7638 e 2107 7612 além do e-mail 
sd.pb@mte.gov.br e do whatsapp 
2107 7605.
n O Sine-PB informa que as novas 
demandas serão atendidas por 
telefone através dos contatos 3218-
6600 ou 3218-6614.
n A reportagem não conseguiu en-
trar em contato com o Sine-JP para 
saber como estão os atendimen-
tos. O telefone do órgão é o 3214 
1809.

into-me bem à vontade para tratar em 
apenas 21 linhas de um tema de 21 
séculos depois de Cristo: a civilização.  
O “à vontade” é por motivos simples.        
No auge de meu radicalismo ideoló-

gico, quando cheguei a resistir à ditadura 
numa condição de clandestinidade, tinha 
como meta a civilização - e não foram poucas 
as vezes em que divergi de companheiros de 
partido porque eles achavam uma inutilida-
de as minhas preocupações com os patrimô-
nios históricos de cidades como João Pessoa 
e Salvador. 
             Meus companheiros eram incapazes 
de entender que o nosso confronto ao sistema 

Marx e as verdadeiras obras de arte
ditatorial não incluía a necessidade da “terra 
arrasada”.        
            No auge de meu radicalismo estéti-
co, quando abracei o tropicalismo e fui um 
dos autores do “Inventário do feudalismo 
cultural nordestino”, tinha como meta a 
civilização - e não foram poucas as vezes em 
que divergi de companheiros de vanguarda 
artística porque eles achavam que as orques-
tras sinfônicas não tinham a importância das 
nossas guitarras elétricas. 
          Eram incapazes de prever ou aceitar 
que, anos depois, o grupo de rock pesado Me-
tallica faria uma histórica apresentação com a 
Orquestra Sinfônica de San Francisco.

          “Engraçado” é que pseudo esquerdistas 
de hoje, que nunca leram Karl Marx, recorrem 
à frase “a religião é o ópio do povo” como base 
para a criação de outros “ópios”: um deles, a 
contraposição à necessidade da civilização.

nnnnnnnnnn

         Então, recorro a uma consideração feita 
por Joseph A. Schumpeter, no livro “Capita-
lismo, socialismo e democracia”:
        “Marx era pessoalmente civilizado o 
bastante para fazer como os socialistas 
vulgares, que não reconhecem um templo 
quando o veem. Marx era perfeitamente 

S
capaz de compreender os valores e realizações 
de uma civilização. Não pode haver melhor tes-

temunha de 
sua abertura 
intelectual 
do que sua 
brilhante des-
crição dessa 
realização do 
capitalismo 
no próprio 
Manifesto 
Comunista”.
         Marx 
estava referin-
do-se a verda-
deiras obras 
de arte. Enfim, 
à civilização.

Joan Baez sempre passa por meu coração sonoro
       Algumas vozes femininas passaram por meu coração 
sonoro. Que sejam eternas, para alegrar as dores e as 
próprias  alegrias (pois nunca são suficientes). Sem elas, a 
música não existe. Se contrapõem ao cantochão. São magias 
completando os sons dos ventos e dos silêncios, seguindo 
correntes, todos os elementos e nos dando alegria.
         Se as cantoras fossem mais ouvidas ainda, o mundo 
estaria melhor. Ah, se toda a América tivesse escutado Joan 
Baez (foto à esq.) com muito mais atenção naqueles anos 
60. Como um copo vazio está cheio de ar, é sempre bom 
lembrar que Joan Baez também gravou “Imagine”.
       Como o mundo seria melhor se praticasse o que está 
na letra de “Imagine” e não se limitasse a comprar discos 

de John Lennon ou lembrar o dia de sua morte... “Imagine no 
religion too”...  (esta frase é uma chave, um código, um selo: as 
religiões aumentaram em muito os sofrimentos da humanidade  
através de séculos). Lembrando Gregório de Mattos: quem tiver 
dinheiro pode ser Papa?

nnnnnnnnnn
      
        Peço que leiam o que está escrito invisivelmente na minha 
camisa: “You’ve got a friend”...
         No mais, posso ir embora com minha roda viva, pois, como 
cantou Chico Buarque, “o tempo rodou num instante nas rodas 
do meu coração”.

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador
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Desvios na pandemia
Polícia Federal prende grupo criminoso investigado pela 
Operação Lava Jato que estaria desviando recursos destinados ao 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.  Página 14 Fo
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Pelo calendário eleitoral, o crowdfunding, ferramenta de financiamento coletivo, já pode ser utilizado a partir de hoje

Em meio à pandemia, partidos 
avaliam o uso da “vaquinha”

Pela primeira vez, as elei-
ções municipais brasileiras vão 
utilizar da ferramenta do fi-
nanciamento coletivo, também 
chamado de “vaquinha virtual” 
ou crowdfunding. Apesar do 
cenário incerto, por conta da 
pandemia do novo coronavírus 
(covid-19), as datas para o pe-
ríodo eleitoral estão mantidas e 
as coletas podem iniciar a partir 
de hoje, mas nem todos os par-
tidos estão pensando em apro-
veitar o prazo.

Para algumas legendas, o mo-
mento não favorece o pensamen-
to em campanhas. O presidente 
do MDB em João Pessoa, Alberto 
Gomes, é um dos que defendem 
foco na saúde. “Entendemos que 
seria mais prudente se voltásse-
mos atenções e ‘vaquinhas’ para 
o combate à covid-19”, avaliou. 
Gomes garante que, no partido, 
o pensamento não está em arre-
cadações. “É isso que está sendo 
orientado aos filiados, simpati-
zantes e amigos do MDB, bem 
como à sociedade”, sustenta.

A mesma linha de atuação foi 
adotada dentro do PSDB na capi-
tal. “Quem ousar pensar em fazer 
campanha agora ignora o sofri-
mento por que passa nossa popu-
lação. É nisso que penso todos os 
dias: como atender melhor a saú-
de das pessoas e como diminuir a 
falta de renda e emprego das fa-
mílias”, argumentou o deputado 
federal Ruy Carneiro.

O dirigente tucano alega 
que “hoje, as pessoas precisam 
de soluções para o problema 
do coronavírus” e diz que está 
inteiramente dedicado às ações 
do Fórum de Ação em Defesa do 
Emprego, enfrentando a pande-
mia de covid-19. Ruy descartou 
o uso da “vaquinha eletrônica” 

Justiça & Adjacências

Acompanhamento de gastos
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) 
está acompanhando os gastos públicos 
durante o período de pandemia do novo 
coronavírus, principalmente com as mu-
danças trazidas pelos decretos de emer-
gência editados pelas administrações. A 
orientação aos prefeitos e presidentes de 
Câmaras de vereadores é que os dados 
de todas as contratações relacionadas 
ao combate da covid-19 sejam disponi-
bilizados, imediatamente, nos portais de 
transparências das instituições.

Recursos em Piancó
A 1ª vara Mista da Comarca de Piancó 
destinou um total de R$ 15.520,00 dos 
recursos das transações e penas pe-
cuniárias em favor de medidas para o 
combate e enfrentamento à covid-19. A 
verba de R$ 13.500,00 foi para a estru-
turação dos leitos do Hospital Regional 
Wenceslau Lopes e R$ 2.020,00 para a 
reforma da Casa de Apoio aos doentes 
e seus familiares, em parceria com a Pa-
róquia de Piancó. A decisão foi do juiz 
Pedro Davi Alves de vasconcelos, titular 
da unidade.

Ouvidoria do TJPB
A Ouvidoria do Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB) vem mantendo o aten-
dimento aos usuários, mesmo durante 
o período de isolamento social, como 
forma de prevenção ao contágio do novo 
coronavírus (covid-19). Temporário e 
exclusivamente, o canal de comunicação 
direto com a população e as unidades 
judiciárias está sendo feito de forma vir-
tual, por meio do Sistema de Ouvidora 
no site da instituição e pelo e-mail insti-
tucional (ouvidoria@tjpb.jus.br).

“Trauminha” de Mangabeira
A vara de Penas Alternativas (vepa) da 
capital liberou R$ 65 mil, de verbas pe-
cuniárias, ao Complexo Hospitalar Go-
vernador Tarcísio Burity (Ortotrauma 
de Mangabeira – o “Trauminha”), para 
a compra de aparelho respirador pul-
monar destinado a pacientes do novo 
coronavírus (covid-19). A liberação dos 
recursos atende à Resolução 313/2020 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A 
vepa é responsável por aplicação de pe-
nas alternativas – prestação de trabalho 
voluntário em entidades filantrópicas 
ou órgãos públicos – a quem comete cri-
mes de menor poder ofensivo.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Máscaras de proteção
Doze reeducandas da Cadeia Pública 
Feminina de Cajazeiras, no Alto Serão 
da Paraíba, a 468 quilômetros de João 
Pessoa, estão produzindo, diariamente, 
cerca de 600 máscaras de proteção con-
tra o novo coronavírus (covid-19). A ini-
ciativa é da Diretoria da Cadeia e conta 
com o apoio da Gerência de Ressociali-
zação e da Administração Penitenciaria 
e do Poder Judiciário Estadual, por meio 
da vara de Execução Penal (vEP) e da 2ª 
vara de Cajazeiras. A linha de produção 
funciona em uma cela destinada ao al-
bergue, na parte externa da cadeia.

Sustentação oral
Ao instituir o procedimento de sessões 
de julgamento por sistema de videocon-
ferência, o Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB) tem assegurado ao 
jurisdicionado responsável, advogados e 
contadores a possibilidade de realização 
de sustentação oral nas sessões ordiná-
rias remotas do Pleno e nas sessões de 
Primeira e Segunda Câmara. A adoção 
da tecnologia de videoconferência é de 
caráter excepcional e temporário, em 
razão do distanciamento social, reco-
mendada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) por conta da pandemia 
ocasionada pela covid-19.

como fonte de arrecadação de 
fundos para a sua pré-campanha 
a prefeito de João Pessoa, en-
quanto o país estiver no pico de 
contaminação do vírus.

Já no Progressistas (ex-PP), 
a orientação sobre a utilização 
do crowdfunding é livre. A presi-
dente municipal da legenda, vau-
lene Rodrigues, justificou que os 
pré-candidatos serão auxiliados 
caso queiram fazer uso do meca-
nismo de arrecadação, mas que a 
decisão caberá a cada um. “Esta 
é uma opção que o pré-candidato 
tem para financiar sua campanha 
com recurso privado, buscando 
alternativas à não dependência 

de recursos públicos”, salientou.
Os que decidirem criar a va-

quinha terão que fazer contratos 
por conta própria. “Ficará a crité-
rio de cada pré-candidato. Orien-
tamos que observem a experiên-
cia da empresa na prestação do 
serviço, bem como os custos da 
contratação e se obedecem todo 
o regramento da Justiça Eleito-
ral”, disse vaulene, acrescentan-
do que o Progressistas estará 
com equipe à disposição para au-
xiliar seus filiados.

Utilizada nas últimas elei-
ções, em 2018, essa modalidade 
de arrecadação de recursos pode 
beneficiar os candidatos a prefei-

tos e vereadores em todo o Esta-
do e de qualquer partido. Segun-
do o Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB), as datas re-
ferentes às eleições não sofrerão 
alterações até determinação do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e do Congresso Nacional.

“Em 2020, continua vigoran-
do essa modalidade de arrecada-
ção de financiamento coletivo. Os 
próprios candidatos e partidos 
fazem essa fiscalização e a Justiça 
Eleitoral também terá a oportu-
nidade de aferir tudo isso quan-
do da prestação de contas dos 
candidatos”, explicou o TRE-PB, 
por meio de sua assessoria.

Arrecadação dos recursos
A modalidade de finan-

ciamento coletivo para cap-
tação de recursos voltados a 
campanhas foi criada pela Lei 
13.488/17 (e prevista pela 
resolução do TSE 23.607/19) 
e consiste na possibilidade 
de o pré-candidato obter 
recursos antecipadamente 
por meio da internet ou de 
aplicativos específicos.

De acordo com as infor-
mações do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), a partir de 
hoje, 15 de maio, as em-
presas ou entidades com 
cadastro aprovado no órgão 
estão autorizadas a arrecadar 
recursos, desde que previa-
mente contratadas por pré-
candidatos ou partidos po-
líticos. Para tanto deverá ser 
firmado um contrato com as 
empresas e o candidato para 
dar início à arrecadação.

O procurador regional 
eleitoral na Paraíba, Rodolfo 
Alves, explicou que, para que 
atenda às exigências, cada 
doador deverá ser identifica-
do e receber um recibo elei-
toral que será emitido pela 
empresa instituidora. “Essas 

pessoas devem integrar uma 
lista atualizada de maneira 
online no site da entidade 
que vai arrecadar os recursos 
de maneira a dar transparên-
cia. Essa informação deve ser 
remetida ao candidato e ao 
TSE”, informou.

No entanto, a liberação 
e o respectivo repasse dos 
valores aos pré-candidatos 
só poderão ocorrer se eles ti-
verem cumprido os requisitos 
definidos pelo TSE. Entre eles, 
o requerimento do registro 
de candidatura, inscrição no 
CNPJ e abertura de conta 
bancária específica para 
registro da movimentação 
financeira de campanha.

Na hipótese de o pré-can-
didato não solicitar o seu regis-
tro de candidatura, as doações 
recebidas durante o período 
de pré-campanha devem ser 
devolvidas pela empresa ar-
recadadora diretamente aos 
respectivos doadores. “Essa 
é uma reponsabilidade da 
empresa, deduzidos os custos 
que eles firmaram no con-
trato com o pré-candidato”, 
destacou Rodolfo Alves.

Fiscalização das doações
Com o registro de can-

didatura formalizado, o can-
didato que concorrerá ao 
pleito terá que informar à 
Justiça Eleitoral todas as 
doações recebidas por in-
termédio de financiamento 
coletivo. Essas informações 
devem ser registradas no Sis-
tema de Prestação de Contas 
Eleitorais (SPCE), por meio 
do envio de relatórios de 
campanha a cada 72 horas, 
conforme prevê o artigo 47, 
parágrafos 1o e 2o, da Reso-
lução TSE no 23.607/2019. 
Outro prazo a ser observado 
é que, no dia 15 de agosto, 
as empresas e entidades 
arrecadadoras deverão in-
formar à Justiça Eleitoral as 
doações recebidas e repas-
sadas aos candidatos.

Para garantir a lisura 
da ação, o Ministério Pú-
blico Eleitoral acompanha 
cada etapa do processo. 
A fiscalização do órgão se 
dá, no primeiro ponto, no 
preenchimento dos requisi-
tos por parte das empresas. 

“Se alguma estiver fazendo a 
arrecadação sem estar devi-
damente registrada junto ao 
TSE, é uma irregularidade 
que será objeto de apuração 
por parte do MPE”, garantiu 
o procurador Rodolfo Alves.

Num segundo momen-
to, os procuradores avaliam 
as questões de publicação 
dos doadores dentro da 
obrigatoriedade da trans-
parência na informação. Em 
seguida, eles avaliam se os 
recursos, quando repassa-
dos, constam na prestação 
de contas dos candidatos, 
além da regularidade dessas 
arrecadações. Por último, é 
feita a fiscalização por parte 
dos próprios doadores.

“A doação de pessoa 
física é restrita a 10% do fa-
turamento ou da receita do 
ano imediatamente anterior, 
então, existe um limite e 
este limite é observado em 
relação a todas as doações 
(somadas) que esta mesma 
pessoa faça durante toda a 
campanha eleitoral”.

Ruy Carneiro, do PSDB: “Foco no momento é a pandemia”; Vaulene Rodrigues, do Progressistas, diz que utilização da “vaquinha” será livre

Fotos: Divulgação
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Lava Jato do RJ revela fraudes e 
corrupção durante a pandemia
MPF aponta que grupo criminoso fazia contratos ilícitos com o poder público e vinha tentando destruir provas

Andreia Verdélio
Agência Brasil

O diretor-geral da Or-
ganização Mundial do Co-
mércio (OMC), Roberto 
Azevêdo, informou ontem 
que deixará o cargo no dia 
31 de agosto, reduzindo em 
exatamente um ano seu se-
gundo mandato. O anúncio 
foi feito em reunião virtual 
com todos os membros da 
OMC, um dia antes de o 

Conselho Geral se reunir.
Em agosto, o embaixa-

dor brasileiro completa sete 
anos como diretor-geral da 
organização. Azevêdo dis-
se que a decisão de anteci-
par sua saída da direção da 
OMC é pessoal e atende aos 
melhores interesses da or-
ganização em seu processo 
de reforma. Para Azevêdo, a 
organização deve começar a 
moldar uma agenda para as 
novas realidades pós-pan-

demia de covid-19 já com 
um novo diretor-geral.

Segundo o diplomata, 
agora, os membros da OMC 
poderão selecionar seu su-
cessor nos próximos meses, 
sem desviar a energia política 
e a atenção dos preparativos 
para a 12ª Conferência Minis-
terial, que será realizada em 
2021. “Ainda que tenhamos 
conseguido muita coisa, ain-
da há muito a ser feito. Esta-
belecemos metas ambiciosas 

e transformadoras para essa 
conferência e para a reforma 
da OMC. E agora devemos ga-
rantir que o comércio contri-
bua para a recuperação eco-
nômica global da pandemia 
de covid-19”.

Para Azevedo, a confe-
rência do próximo ano será 
um exercício para garantir 
que a organização continue 
a responder às necessida-
des e prioridades dos paí-
ses-membros. 

Embaixador brasileiro deixa a OMC

O Ministério Público 
Federal informou que inter-
ceptações telefônicas da Lava 
Jato identificaram que o grupo 
criminoso alvo da Operação 
Favorito ontem se valeu da 
situação de calamidade rela-
cionada à pandemia do novo 
coronavírus para obter con-
tratos de forma ilícita com o 
poder público e, além disso, 
vinha destruindo provas so-
bre o esquema e realizando 
ações de contrainteligência.

Segundo a Procuradoria, 
o grupo era investigado desde 
2019 e a operação estava au-
torizada desde fevereiro, mas 
as medidas ostensivas haviam 
sido adiadas por causa da co-
vid-19. No entanto, os crimes 
em andamento motivaram as 
ações nessa manhã, ‘em razão 
do risco de novos desvios’, diz 
o MPF.

O ex-deputado estadual 
Paulo Melo e o empresário 
Mário Peixoto foram presos 
no âmbito da ‘Favorito’ na 
manhã de ontem. Além da 
ação da força-tarefa, foi aberta 
uma outra ação com o mesmo 
nome e alvos em comum pelo 
Ministério Público do Estado, 
para apurar desvios de mais 
de R$ 3 milhões em recursos 
da saúde do Estado.

Além das prisões de Pau-
lo Melo e Mário Peixoto, a PF 
cumpriu outros três manda-
dos de busca e apreensão e 
fez 45 buscas em endereços 
do Rio de Janeiro e Minas. Se-
gundo o MPF, também foram 
intimadas 11 pessoas para 

depor no âmbito do inquérito, 
sendo que tais medidas se de-
ram em substituição a prisões 
temporárias solicitadas ante-
riormente.

A ação da Lava Jato é um 
desdobramento das Opera-
ções Descontrole, Quinto do 
Ouro e Cadeia Velha, que in-
vestigaram crimes envolven-
do conselheiros do Tribunal 
de Contas e deputados esta-
duais da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio de 
Janeiro, informou a Procura-
doria.

Segundo o MPF, as inves-
tigações se referem a desvios 
em contratos na área da saúde 
envolvendo organizações so-
ciais e contaram medidas de 
interceptação telefônica, que-

bras de sigilos fiscal, bancário, 
telefônico, telemático e coope-
ração jurídica internacional, 
autorizadas judicialmente.

Em fevereiro o juízo da 7ª 
Vara Federal Criminal do Rio 
autorizou as medidas reque-
ridas pela Procuradoria e a 
PF, mas a fase ostensiva da in-
vestigação acabou adiada por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus.

No entanto, segundo os 
investigadores, com o prosse-
guimento das interceptações 
telefônicas e telemáticas, foi 
possível colher provas de que 
a organização criminosa ‘per-
sistiu com as práticas crimino-
sas mesmo durante o agrava-
mento da pandemia, inclusive 
se valendo da situação de ca-

lamidade que autoriza a con-
tratação emergencial e sem 
licitação para obter contratos 
de forma ilícita com o poder 
público’.

“Além disso, constatou-se, 
através de diálogos intercepta-
dos em março e abril de 2020, 
que a organização criminosa 
vinha destruindo provas e re-
alizando ações de contrainteli-
gência”, afirmou a Procurado-
ria em nota.

Assim, a PF e o MPF re-
quereram ao juízo que fossem 
cumpridos os mandados de 
prisão preventiva e de busca e 
apreensão já expedidos, bem 
como autorizadas novas medi-
das em relação a investigados 
e fatos que surgiram no curso 
das investigações.

Projetos do governo

Bolsonaro critica Rodrigo Maia por 
indicações em relatoria de matérias
Emilly Behnke e 
Jussara Soares
Agência Estado

O presidente Jair Bolso-
naro criticou ontem o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), por suas in-
dicações de relatorias de ma-
térias enviadas pelo governo.

“De acordo para quem o 
comando da Câmara dá a re-
latoria, ele já sinaliza que não 
quer resolver nada. Parece 
que quer afundar a econo-
mia para ferrar o governo e 
talvez tirar um proveito po-
lítico lá na frente”, declarou.

O presidente defendeu 
que não é o momento de 
pensar nas eleições de 2022. 
“Nós aqui não podemos 
pensar em 22. Se nós pen-
sarmos na eleição de 2022, 
o Brasil vai para o buraco”, 
disse.

Em videoconferência 
com empresários, o presi-
dente pediu para que “se 
atentem” a como funciona 
o “poder em Brasília”. Bol-
sonaro criticou especifica-
mente a entrega da relato-
ria da medida provisória de 
flexibilização da jornada de 
trabalho e salários para um 

parlamentar do PCdoB.
Na semana passada, 

Maia designou o deputado Or-
lando Silva (PCdoB-SP) como 
relator da MP 936/2020, que 
permite a empresas reduzir 
salários com redução propor-
cional de jornada durante a 
crise do coronavírus.

“Não é desabafo, é 
uma realidade. Entregar a 
relatoria da flexibilização 
do contrato para o PCdoB 
é para não resolver”, disse. 
E acrescentou, novamen-
te sem citar diretamente 
Maia: “Tem gente que não 
é do governo, tá lá dentro 

de outra Casa que não quer 
resolver o assunto, parece 
que fizeram acordo com a 
esquerda”, declarou.

Sem entrar em deta-
lhes, o presidente disse que 
com a relatoria nas mãos do 
partido a tendência do Bra-
sil é “afundar”. “Quando se 
bota alguém do PCdoB... Só 
no Brasil mesmo, o Partido 
Comunista do Brasil falar 
em democracia e liberda-
de do trabalho, só no Brasil 
mesmo. Então a tendência 
é a gente afundar mesmo, 
essa que é a tendência”, de-
clarou.

Pepita Ortega
Agência Estado

O ex-deputado estadual Paulo Melo foi preso na  Operação Favorito, que investiga desvio de recursos na área de saúde do Rio

Foto: Agência Estado

COVID-19  - Uma 
visão social

Costa
Sebastião

No nosso país a tuberculose invade todo ano 
os pulmões de cerca de 70 mil brasileiros fragi-
lizados pela subnutrição, e mata no silêncio dos 
hospitais e na indiferença da imprensa, 4 mil e 
500 infectados pelo bacilo, a maioria absoluta de 
jovens em plena idade produtiva e reprodutiva

Essa estatística insere o país entre as 22 na-
ções monitoradas pela OMS, que ainda resistem 
às metas de redução civilizada dessa doença crô-
nica  

Toda essa desenvoltura da tuberculose tem a 
cumplicidade de ser uma doença endêmica e de 
ter uma predileção toda especial pelos habitan-
tes da base da pirâmide social

A flagrante desatenção dos serviços públicos 
é um outro cúmplice, na vergonhosa estatística 
dos índices de morbidade e mortalidade da tu-
berculose no Brasil, um país, cujo PIB passeia en-
tre os dez mais elevados do mundo

A covid-19 chegou por aqui na contramão 
dessa realidade. 

Invadiu primeiro os andares mais elevados 
da pirâmide social e, ao contrário das vítimas 
da tuberculose, com o barulho ensurdecedor dos 
veículos de comunicação 

O bacilo de Koch, uma bactéria produzindo 
uma doença crônica, endêmica e agredindo a pe-
riferia; o Sars-cov-19, um vírus promovendo uma 
infecção aguda, epidêmica e chegando com força 
na galera mais chique

Mas, faça-se justiça ao coronavírus, ele, ao 
contrário do bacilo, não discrimina segmentos 
sociais. Iniciou seus ataques nas classes A e B, 
mas nas próximas semanas, todas as expectati-
vas apontam para uma invasão sem precedentes 
nas periferias das grandes cidades, e em seguida 
deve rumar com toda determinação para o inte-
rior do país 

A imensa preocupação é como e onde vão ser 
atendidos 1 milhão e 240 mil brasileiros inseri-
dos nas classes D e E,  que de acordo com proje-
ções disponíveis, vão desenvolver as formas mais 
graves da covid-19.  Desprovidos de estrutura 
educacional, sem saneamento básico, sem renda 
para um padrão nutricional adequado, sem pla-
nos de saúde e um sistema público assistencial 
com carências a céu aberto.

A taxa de leitos hospitalares no país - 1,9 por 
mil habitantes, nem sequer corresponde às reco-
mendações das entidades sanitárias para o aten-
dimento de rotina

E o mais cruel é que, os 16.800 leitos de UTI 
disponíveis, estão concentrados nas grandes ci-
dades, produzindo a perversa realidade de 5.014 
(90,2%) municípios brasileiros não disporem de 
um único leito para assistência intensivista

Trocando isso tudo em miúdos, vai-se con-
cluir que, os 62 milhões de brasileiros que com-
põem a base da pirâmide, que já tem a tubercu-
lose invadindo seus pulmões indefesos, vão logo 
mais receber a visita do novo coronavírus e com 
a violência de não existir uma estrutura assis-
tencial adequada para atender as gigantescas 
necessidades emergenciais, dentro do contexto 
dessa epidemia

Apesar da invasão do planeta pelo corona-
vírus, não se tem ainda uma visão concreta das 
repercussões específicas da covid-19 em popula-
ções de baixa renda e como vão se comportar a 
curva epidêmica e os índices de mortalidade nes-
ses segmentos sociais

A expectativa é de tragédia, sem previsões 
exatas de sua dimensão!

Médico Pneumologista
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Desde o início da parada do futebol em decor-
rência da pandemia causada pelo novo coronavírus 
questiono se há sentido em retomar as competições 
com portões fechados. A liga alemã tomou a iniciati-
va com uma série de restrições que vão muito além 
de impedir a presença dos torcedores. Os atletas se-
rão expostos ao contágio de uma forma ou de outra, 
por mais que protocolos sejam seguidos dentro de 
campo. Vai ter medição de temperatura, observação 
de sintomas, mas um assintomático continua com 
todo o potencial de transmissão. 

Não pode entrar em campo junto, não pode co-
memorar gol com os companheiros de equipe, não 
pode beijar a bola. No banco de reservas, só se es-
tiver usando máscaras. Mas e na hora de cobrar 
escanteio, vai ter distanciamento? Claro que não. 
Ficou claro que essa urgência pela volta atende ex-
clusivamente os interesses dos grandes patrocina-
dores, mesmo que o produto final seja sem graça e a 
vida dos envolvidos esteja em risco.

Quem defende a volta do futebol se ampara pri-
meiramente nos resultados das competições. Um 
argumento muito fraco, pois o que acontecer daqui 
por diante, após tamanha pausa, jamais poderá ser 
considerado como se estivéssemos em um calendá-
rio contínuo. A temporada de 2020 terá para sempre 
um asterisco para explicar o que aconteceu. Um ano 
fora de qualquer padrão. 

Se no Brasil as principais competições nacio-
nais sequer haviam começado, na Europa estavam 
bem avançadas, e bem que podem encerrar como 
estavam. O tempo é de preservar a vida, o entrete-
nimento pode esperar a volta com mais prudência, 
assim como farão demais setores que também ad-
ministram grandes perdas. 

O segundo ponto que os defensores da volta do 
futebol tanto batem é que, mesmo sem torcida, o es-
porte estará lá. Dizem ainda que será como assistir 
a uma partida de videogame, pois todos os elemen-
tos estarão reunidos. 

Videogame na verdade é uma ótima saída para 
este momento de pandemia, e no que diz respeito 
às partidas nos ambientes digitais, a Confederação 
Brasileira de Futebol tem dado exemplo ao resto do 
mundo ao incentivar a prática esportiva em segu-
rança. O e-Brasileirão, campeonato organizado pela 
entidade com participação gratuita e prêmio de R$ 
20 mil recebe inscrições até hoje. Ontem, 20 mil jo-
gadores estavam inscritos. 

No caso do futebol com atletas de carne e osso, 
em campo, expostos ao risco de contágio pelo novo 
coronavírus, a relação de obrigação pelo retorno se 
assemelha a um regime escravocrata. São profis-
sionais, empregados de seus clubes, que estarão ali 
mais pelo regime trabalhista do que por qualquer 
outra coisa. A emoção sufocada da vitória, o grito de 
gol abafado, todos tristes componentes de um trá-
gico espetáculo planejado para o cumprimento de 
contratos. O mundo inteiro tem perdas financeiras, 
mas os investidores do futebol não querem perder. 
Apostam alto na volta de uma competição que, caso 
tenha atletas contaminados, será obrigada a fazer 
nova parada.

Para quem for assistir a essa triste disputa, a 
sensação será muito inferior à de quem torce por 
atletas de videogame. Será como visitar um zooló-
gico cheio de seres vivos, porém aprisionados, for-
çados ao cumprimento da função de entreter os es-
pectadores. Prefiro acompanhar Gabigol e Antony 
pilotando seus controles enquanto vestem virtual-
mente as camisas de clubes brasileiros.

Futebol escravocrata
e os reflexos da 
pandemia

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Taça Libertadores e Copa Sul-Americana, quando retornarem, terão obrigatoriedade de testes de covid-19

Conmebol define medidas
para volta das competições

A reunião do Conse-
lho da Conmebol, na última 
quarta-feira, não conseguiu 
determinar quando as com-
petições serão retomadas, 
em função do surto do coro-
navírus na América do Sul, 
mas serviu para definir vá-
rias medidas que serão ado-
tadas quando isso for possí-
vel. Elas abordam medidas 
sanitárias, definidas por um 
protocolo médico, e altera-
ções no regulamento que vão 
interferir principalmente na 
relação de inscritos.

De acordo com a Conme-
bol, os participantes da Copa 
Libertadores e da Sul-Ameri-
cana terão de disponibilizar 
um controle médico dos joga-
dores, que precisarão se sub-
meter a exames da covid-19 
- e quem se recusar a realizá
-los não poderá disputar os 
torneios. Os documentos com 
os resultados serão armaze-
nados pela confederação.

Nos estádios, jogadores 
e membros da comissão téc-
nica vão precisar lidar com 
várias restrições. Eles estão 
proibidos de cuspir ou as-
soar o nariz no campo e no 
banco de reservas, além de 
não ser permitido beijar a 
bola. A tradicional troca de 
camisas também está vetada 
e o uso de garrafinhas d’água 
para hidratação precisará 
ser individualizada.

Agência Estado

Técnicos aprovam cinco substituições

CBF não define a volta do futebol

A ideia da Fifa de permitir a realização 
de até cinco substituições em um jogo 
de futebol caiu no gosto dos treina-
dores brasileiros. A reportagem da 
Agência Estado conversou com vários 
técnicos e todos aprovaram a nova 
regra, assim como preveem a neces-
sidade de trabalharem mais por causa 
dela. Caso a inovação seja aplicada no 

Brasil, os comandantes afirmam que 
será necessário treinar mais variações 
táticas com os elencos antes de cada 
uma das partidas. O objetivo da Fifa 
em autorizar que cada time possa 
fazer até cinco mudanças em vez das 
três atuais é minimizar o desgaste dos 
jogadores. A proposta é temporária, 
válida só até dezembro deste ano. 

O retorno do futebol no Brasil ainda é 
uma incógnita. No entanto, em uma 
live promovida pela Federação Israeli-
ta de São Paulo, o secretário-geral da 
CBF, Walter Feldman, afirmou que já 
deu o aval para o retorno dos treinos e 
se mostrou satisfeito com o protocolo 
de saúde elaborado. “Costumam me 
perguntar muito se já há data de volta 

dos jogos, mas a resposta contundente 
é não, do ponto de vista da sensatez, 
da saúde. Mas sabendo desta dificul-
dade, elaboramos um protocolo de 
saúde extraordinário, no qual debate-
mos com 140 médicos, entre eles in-
fectologistas e epidemiologistas, além 
de sempre estarmos em contato com o 
Ministério da Saúde”, afirmou. 

Carlos Sainz é o novo piloto da Ferrari
Dois dias depois de anunciar a saída do alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial 
de Fórmula 1, a Ferrari agiu rápido e já confirmou a contratação de Carlos Sainz Jr. como 
novo piloto da equipe. O espanhol de 25 anos firmou contrato válido até 2023 e deixa a 
McLaren após esse ano. O australiano Daniel Ricciardo, hoje na Renault, entrará em seu 
lugar. Será a quarta equipe do espanhol em sete anos na Fórmula 1.
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Os capitães da equipes 
também não poderão trocar 
flâmulas antes da partida. Os 
profissionais que ficarem fora 
das quatro linhas terão de 
usar máscaras, assim como os 
atletas e outros profissionais 
que concederem entrevistas 
após os duelos.

A limitação nas altera-
ções nas listas de inscritos 
nas competições também foi 

modificada pela confedera-
ção. Quando for retomada, a 
Libertadores permitirá cinco 
mudanças na fase de grupos 
e nas oitavas de final, e três 
nas quartas de final e nas 
semifinais. Já na Sul-Ameri-
cana, são cinco trocas na se-
gunda fase, com limite de três 
para oitavas, quartas de final 
e semifinais.

No aspecto financeiro, a 

Conmebol optou por reduzir 
em 30% o valor das multas 
que são estipuladas em seu 
código disciplinar.

Devido ao avanço do co-
ronavírus na América do Sul, 
a Conmebol suspendeu em 12 
de março a Copa Libertado-
res, após a disputa da segunda 
rodada da fase de grupos - a 
primeira fase da Sul-America-
na já havia se encerrado.

Foto: Getty Images

Jogo do Palmeiras contra o Tigres na fase de grupos deste ano na Taça Libertadores, que não tem data para voltar

Entidade ajuda confederações em R$ 82 mi
A Conmebol oficializou na 

última quarta-feira o repasse 
de mais US$ 14 milhões (apro-
ximadamente R$ 82 milhões) às 
suas associações filiadas para 
enfrentar a crise provocada pela 
pandemia do coronavírus. O 
anúncio foi feito após uma nova 
reunião do conselho da entidade 
sul-americana em que não houve 
definições sobre a retomada das 
competições continentais que 
foram interrompidas em meados 
de março.

"O Conselho reafirmou seu 
compromisso de ter  sempre 
como requisito fundamental o 
cumprimento de todas as me-
didas de prevenção necessárias 
determinadas pelas autoridades 
sanitárias em cada um dos países 

quando o futebol voltar", disse 
a Conmebol em trecho do seu 
comunicado.

Devido ao avanço do co-
ronavírus na América do Sul, a 
Conmebol suspendeu em 12 de 
março a Copa Libertadores, após 
a disputa da segunda rodada da 
fase de grupos - a primeira fase 
da Sul-Americana já havia se 
encerrado. Na sequência, as ligas 
dos diferentes países do conti-
nente fizeram o mesmo. Além 
disso, as duas primeiras rodadas 
das Eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2022 não puderam ser 
realizadas.

"Estas reuniões de seguimen-
to com os membros do Conselho 
nos permitem ter o pulso real e 
atualizado da situação em cada 

uma das federações, bem como 
alinhar objetivos, protocolos e 
novas medidas que diminuam o 
impacto da covid-19 no futebol 
continental", afirmou Alejandro 
Domínguez, presidente da Con-
mebol.

A Conmebol explicou que os 
US$ 14 milhões serão distribuídos 
entre as dez associações que a 
compõe. E o valor beneficiará 
mais de 400 clubes da América 
do Sul. Esse valor corresponde 
aos recursos do Fundo Evolução, 
para projetos de desenvolvimen-
to do esporte, especialmente 
nas categorias de base. Mas a 
Conmebol decidiu distribuí-lo 
para mitigar as consequências 
econômicas da interrupção do 
calendário esportivo.



Eduardo Rocha diz que ainda há muito dinheiro em jogo diante da alta importância da competição regional

Presidente da Liga acredita 
na conclusão da Copa do NE

O presidente da Liga Nor-
deste, Eduardo Rocha, disse 
ontem, em entrevista exclusi-
va para A União, que acredita 
na volta da Copa Nordeste, 
mas não tem a mínima ideia 
de quando ela poderá reco-
meçar. Ele se baseia no fator 
financeiro para garantir que 
com a pressão dos clubes e 
federações, a CBF vai sim re-
alizar a competição.

Trata-se da única compe-
tição rentável para os clubes 
da região e federações. Os pa-
trocinadores já estão acerta-
dos e tem muito dinheiro em 
jogo. Os clubes estão em uma 
situação muito difícil. Não têm 
mais as rendas, o quadros de 
sócio-torcedores diminuem 
a cada dia, e não conseguem 
vender jogadores, porque não 
tem quem compre. Então, não 
há outra saída a não ser reali-
zar a competição, mesmo que 
talvez sofra alguma modifica-
ção na forma de disputa, e que 
os jogos sejam realizados com 
portões fechados, afirmou 
Eduardo.

Mesmo com a seguran-
ça do retorno da competição, 
Eduardo Rocha não nega que 

assim como a CBF, a Liga tam-
bém não tem previsão para 
um retorno do futebol.

“Eu tomei conhecimento 
que em Santa Catarina, o go-
vernador já liberou o campe-
onato para reiniciar no próxi-
mo mês, e que no Rio Grande 
do Sul a autorização foi para 
reiniciar em julho. Mas esta 
é uma questão específica dos 
estados do Sul, que não foram 
ainda afetados com tanto ri-
gor pela pandemia do coro-
navírus. Nas demais regiões, 
a situação é caótica e não se 
tem nenhuma previsão de 
controle do vírus. Muito pelo 
contrário, o número de in-
fectados e mortos crescem 
a cada dia no resto do país e 
nós sabemos que não chega-
mos ainda nem a 600 mil tes-
tes aplicados no Brasil, que 
tem uma população de mais 
de 200 milhões de habitan-
tes. Não se pode afirmar com 
segurança quantas pessoas 
estão sendo infectadas pela 
doença, nem o número de 
mortos. Eu só acredito numa 
volta, com total segurança e 
autorização dos órgãos de 
saúde, e mesmo assim, sem 
público nos estádios”, com-
pletou o presidente da Liga 
Nordeste.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Eduardo Rocha, presidente da Liga do Nordeste, reconhece o momento difícil, mas tem esperança dos jogos voltarem, mesmo com os portões fechados

O vice-presidente de fu-
tebol do Botafogo, Ariano 
Wanderley, tem a mesma 
opinião do presidente da Liga 
Nordeste. Ele não acredita no 
retorno do futebol, nem em 
junho ou julho, e não sabe 
como a CBF vai se virar para 
cumprir o calendário.

“Quem afirmar que o fu-
tebol vai recomeçar em breve 
está desinformado, ou não 

querendo fazer alarme. A 
verdade é que a realidade é 
bastante dura. Mesmo com 
portões fechados para o públi-
co, o futebol é um esporte de 
contato físico. Um clube hoje 
para entrar em campo movi-
menta em torno de 80 pes-
soas, do cozinheiro ao jogador, 
ou seja, é muita gente para se-
guir rigidamente os protocolos 
do Ministério da Saúde, e isso 
põe em risco a saúde  e a vida 
de muita gente’, acrescentou 
Ariano Wanderley.

Para o dirigente, não só a 
Copa do Nordeste, mas também 
o Paraibano correm risco de não 
serem disputados mais, por falta 
de data, mesmo com a pressão 
dos clubes e da FPF.

“Se esses campeonatos 
começarem de agosto para 
setembro, acredito que só será 
possível realizar o Campeonato 
Brasileiro, e mesmo assim, en-
trando pelo ano de 2021, prova-
velmente até o mês de fevereiro. 
No normal, já teria havido duas 
rodadas do Brasileirão, até ago-

ra. Imagina se a competição 
só possa ser disputada no final 
ou começo de setembro? claro 
que não haverá datas suficien-
te. Não sou pessimista e quero 
muito o retorno do futebol, sinto 
muita falta e entendo a situação 
de todos que militam no futebol 
e os torcedores, mas estou sen-
do realista, baseado em dados 
da doença no momento. Se mu-
dar, maravilha, mas os estudos 
apontam que a tendência por 
enquanto é piorar, afirmou o 
dirigente do Belo.

Quando foi paralisado o 
futebol, no dia 18 de março 
aqui na Paraíba, o Botafogo 
ocupava a terceira posição do 
grupo A do Campeonato Pa-
raibano, com 15 pontos, mas 
com um jogo a menos do que 
Treze e Atlético, que estavam à 
frente do tricampeão estadual. 
Na Copa Nordeste, o Belo  
também era o terceiro colo-
cado do grupo A, na zona de 
classificação, com 12 pontos, 
e faltava apenas uma rodada 
para o final da primeira fase.

Dirigente do Belo teme que competições não sejam retomadas
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O UltimateFighting-
Championship (UFC), princi-
pal evento de artes marciais 
mistas (MMA em inglês) do 
planeta foi a primeira grande 
competição em escala global 
a retornar às suas ativida-
des em meio à pandemia da 
covid-19. O evento retomou 
suas atividades no último dia 
9 e terá sua terceira edição 
em um intervalo de uma se-
mana neste sábado na cidade 
de Jacksonville, no Estado 
norte-americano da Flórida. 
A Paraíba possui dois mem-
bros entre o grupo de atle-
tas da organização, Bethe 
Correia, também conhecida 
como “Bethe Pitbull”, que é 
de Campina Grande e An-
tônio Carlos Júnior, o “Cara 
de Sapato”, natural de João 
Pessoa, mas ambos não pos-
suem lutas previstas no mo-
mento.

Bethe Correia segue 
treinando e mantendo sua 

forma em Natal-RN, onde 
reside atualmente, enquanto 
aguarda a marcação de uma 
luta. Seu último combate foi 
em novembro do ano pas-
sado quando venceu a nor-
te-americana SijaraEubanks 
e com isso subiu para a 13ª 
posição no ranking do UFC, 
voltando assim a figurar en-
tre as 15 melhores atletas da 
sua divisão.

Enquanto isso, se recu-
perando de uma cirurgia no 
joelho, Cara de Sapato está 
focando em seu recondicio-
namento para poder voltar a 
lutar no evento e é provável 
que não realize novas lutas 
este ano. O ano passado não 
foi bom para o paraibano que 
sofreu duas derrotas segui-
das nas lutas que disputou no 
UFC e com isso perdeu espaço 
na divisão dos peso-pesados. 
A expectativa é que recupe-
rado após os procedimentos 
médicos ele possa voltar a 
vencer e fazer boas lutas para 
voltar a figurar no ranking 
dos 15 melhores da categoria. 

Com o retorno do even-
toa partir do UFC 249 reali-
zado no último sábado (9) e a 
edição na última quarta-feira 
(13) do “UFC Fight Night” que 
teve na luta principal a vitória 
do brasileiro Glover Teixei-
ra, a organização parece ter 
resolvido retomar suas ativi-
dades de vez, tanto é que rea-
lizará amanhã mais uma dis-
puta que terá como atração 
principal o embate entre o 
holandês AlistairOvereeme o 
norte-americano Walt Harris.

Mesmo tendo retornado 
com as competições o UFC não 
ignora a pandemia e adotou 
uma série de procedimentos 
de segurança para a realização 
dos eventos. O primeiro deles 
foi a escolha da cidade sede 
para as disputas, Jacksonville 
na Flórida, estado que encer-
rou o isolamento social e decla-
rou eventos esportivos como 
serviços essenciais. Além disso, 
o evento está sendo realizado 
sem a presença de público e a 
limitação da circulação de pro-
fissionais, inclusive repórteres. 

Outros cuidados básicos 
como o uso de máscaras, a 
limpeza do octógono após 
cada luta e a conferência da 
temperatura de todas as pes-
soas envolvidas no evento 
fazem parte da nova rotina 
do esporte. Por fim, antes 
das lutas todos os atletas 
são testados para a covid-19, 
tanto que uma das lutas que 

aconteceriam no UFC 249 foi 
cancelada, pois o brasileiro 
Ronaldo Jacaré foi detectado 
com a doença.

Mesmo com esses pro-
cedimentos, o evento foi 
retomado com uma série 
de críticas, pois os Esta-
dos Unidos seguem como 
um dos países com maior 
número de casos e mor-

tes pelo novo coronavírus. 
Atletas e ex-atletas do UFC 
se manifestaram sobre a 
medida, entre eles a bra-
sileira e ex-campeã do 
evento, Cris Cyborg que em 
abril criticou o presidente 
do UFC, Dana White, por 
estar “forçando” a retoma-
da do esporte e “ignorar” a 
pandemia.

UFC segue realizando lutas durante a pandemia
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Fotos: Gety Images

A reabertura da temporada 2020 aconteceu no último dia 9 com todos os cuidados e sem a presença do público 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de pulverizadores manuais de compressão destinado a higienização da 
ambulância do SAMU e do Hospital Dr. Hercílio Rodrigues para o combate ao Covid-19, coforme 
lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00042/2020.
VIGÊNCIA: até 14/07/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00206/2020 - 14.05.20 - 

ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - R$ 1.087,50.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO 
DE JANDAÍRA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - Valor: R$ 347.922,06. Dos atos de-
correntes 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 Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaira - PB, 20 de Abril de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 hs do dia 19 de Maio 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00006/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDI-
CAMENTOS DO TIPO FARMACIA BÁSICA, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Justificativa: Razões de 
interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB. Telefone: (083) 33851110. E-mail: 
pmcubati@hotmail.com. 

Cubatí.. - PB, 14 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:30 hs do dia 19 de Maio 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00007/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL HOSPITALARES E MATERIAL ODONTOLOGICOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Justificativa: 
Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
seguinte endereço - Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB. Telefone: (083) 33851110. 
E-mail: pmcubati@hotmail.com. 

Cubatí.. - PB, 14 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FARDAMENTO PARA OS AGENTES QUE IRÃO FAZER O TRABALHO DA PREVE-

NÃO CONTRA O COVID-19, NO MUNICIPIO DE CARAÚBAS/PB, AMPARADO PELO DECRETO 
MUNICIPAL Nº 0004/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Lici-
tação nº DP00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3004.3006 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO 
CORONAVÍRUS 214.000001 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção Básica 3.3.90.30.01 
- MATERIAL DE CONSUMO 220.000000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse 
vinculados à Saúde 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 12/06/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 50201/2020 - 13.05.20 - VESTIR 
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 07.358.710/0001-37 - R$ 2.850,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00002/2020

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 DP00002/2020, 
que objetiva: FARDAMENTO PARA OS AGENTES QUE IRÃO FAZER O TRABALHO DA PREVE-
NÃO CONTRA O COVID-19, NO MUNICIPIO DE CARAÚBAS/PB, AMPARADO PELO DECRETO 
MUNICIPAL Nº 0004/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - R$ 
2.850,00.

Caraúbas - PB, 13 de Maio de 2020
LEONARDO ENEAS ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2020
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO DESTINADO AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. O 
Prefeito de Cuité, através de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo Eletrônico 
072/2020, opta pela revogação do Pregão Presencial no 016/2020, fundamentado pelo art. 49 da 
Lei no 8.666/93, por razões de interesse público e pelos fatos expostos no processo. Informações 
de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 83-3372-2246 ou na sede da CPL sito a Rua 15 de 
novembro, 159, centro, nesta cidade.

Cuité - PB, 14 de maio de 2020.
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00004/2020
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 DP00004/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SUENIA SILVA COSTA 
OLIVEIRA – CPF 062698564-18 R$ 8.000,00.

Cuité - PB, 14 de Maio de 2020
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANU-

TENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CAPIM. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Capim: 02.050 - Fundo Municipal de Saúde; 10 301 2007 2020 - Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Saúde; 10 301 1005 2025 - Manutenção da Atenção Especializada de 
Média e Alta Complexidade - MAC; 10 301 2007 2065 - Manutenção das Atividades de Vigilância 
Sanitária; 3390.30.00 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Capim e: 

CT Nº 00012/2020 - 14.05.20 - OFICINA E AUTOPEÇAS MAMANGUAPE - R$ 199.600,00
. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

ERRATA DO EXTRATO DE DISTRATO UNILATERAL TOTAL DO CONTRATO 
00057/2020 – DISPENSA Nº DP00005/2020

Onde se lê no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal a União do dia 13 de maio de 
2020 – “CONTRATO Nº 00050/2020”, leia-se “CONTRATO 00057/2020”. 

Cacimba de Dentro/PB, 14 de Maio de 2020 
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por 
menor preço global: Cobertura de Quadra Poliesportiva Municipal Francisco dos Santos, localizada 
neste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 180.768,92.

Duas Estradas - PB, 14 de Maio de 2020
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis - Diesel S10 e Gasolina Comum -, mediante 

requisição diária e/ou periódica, destinados aos veículos pertencentes à frota oficial e locados a 
esta entidade, para serem consumidos no exercício financeiro de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00024/2019. ADITAMENTO: Realinhamento de preço contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 00004/2020 - Rayssa Marques 
Leite & Cia Ltda - 1º Aditivo - redução média de 13,34%. ASSINATURA: 05.05.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Especial de Licitação, sediada na Rua Antenor 
Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, às 11h00min do dia 01 de junho de 2020, 
licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO 
DO PINTADO - ESPERANÇAPB. Recursos próprios, previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal 8.666, de 1993 e suas alterações. Informações no horário das 08h às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801.Edital: www.esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 14 de maio de 2020.
Emerson David Alves da Costa
PRESIDENTE DA COMISSÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RESULTADO JULGAMENTO DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN-

TAÇÃO DE AVENIDA NA VILA OLÍMPICA DE ESPERANÇA/PB.
Licitante declarado vencedor: CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 

30.272.239/0001-81
Valor totalda respectivaproposta: R$ 299.204,00
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, da 

Lei Federal 8.666, de 1993 e suas alterações.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor 

Navarro, nº 837,Centro Administrativo, Esperança - PB, no horário das 08h às 12h dos dias úteis.E-
-mail: esperanca.pb.certames@gmail.com. Telefone: (83) 3361-3801. 

Esperança - PB, 14 de maio de 2020.
Emerson David Alves da Costa
PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 28 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parcelas de Móveis 
diversos para melhor atender as demandas administrativas no exercício 2020. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 04 de maio de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020.

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 08h15min, do dia 29 de maio de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais Esportivos diversos para melhor atender as 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 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no en-
dereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 04 de maio de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 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: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços gráficos destinados ao atendimento das necessidades das 
Secretarias Municipais, deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - R$ 116.310,00.

Gado Bravo - PB, 14 de Maio de 2020
PAULO ALVES MONTEIRO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos destinados 

ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais, deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado 
Bravo: 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 2001 2003 Coordenar e Manter as 
Atividades Administrativas 02.004 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 2001 2005 Manter as 
Atividades Financeiras 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO 12 361 1005 2009 Manter as Atividades do 
FUNDEB 40% 12 361 1005 2010 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE 12 361 1005 
2013 Manutenção das Atividades do EJA 12 365 1005 2014 Manutenção da Educação Infantil 05.005 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1004 2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de 
Saúde 10 301 1004 2026 Manter as Atividades de PSF e NASF 10 301 1004 2028 Desenvolver 
as Atividades da Saúde Bucal 08.008 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08 244 1008 2033 
Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP Elemento de Despesa: 3390.39 
99 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00057/2020 - 14.05.20 
- INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - R$ 116.310,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DE PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-019/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/006922
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE-

DIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

A pregoeira responsável pelo procedimento em tela comunica aos interessados que a sessão 
pública definida para o dia 20/05/2020 fica adiada para o dia 28/05/2020 às 09h00min, tendo em 
vista alterações no Termo de Referência.

Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes
João Pessoa, 14 de maio de 2020.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09039/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2020/007595

CHAVE Nº 815809
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E 

SECANTE PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA.
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 18/05/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
27/05/2020, às 13h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-
-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 18 de maio de 2020.

João Pessoa, 14 de maio de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09032/2020 PROCESSO ADM. Nº. 20/020107 

CHAVE Nº 815808
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO DE RETROVISOR (CÂMERA E MONITOR), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 18/05/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
27/05/2020, às 10h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-
-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 18 de maio de 2020.

João Pessoa, 14 de maio de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09030/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/015971 CHAVE Nº 

815811
OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS 
RODOVIÁRIO, POR QUILÔMETRO RODADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS 
HABILITADOS E COMBUSTÍVEL, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS E 
INTERESTADUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 18/05/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
28/05/2020, às 11h30. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-
-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 18 de maio de 2020.

João Pessoa, 14 de maio de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 015/2020.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 04.001/2020.

AVISO DORESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA 
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro - PB, por meio da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público o resultado do julgamento de habilitação das empresas participantes da licitação em 
epígrafe. A CPL, após análise dos documentos apresentados, face a as exigências editalícias, 
decidiu habilitar as empresas: LRM Construções e Empreendimentos – ME e Agreste Construtora, 
por terem atendido todas as exigências previstas no edital para esta primeira fase do certame 
licitatório. Assim ficam as empresas e a quem interessar possa, cientes e notificados do presente 
resultado através da publicação nos meios de comunicações previstos em Lei, concedendo-lhes o 
prazo de 05 dias úteis após publicação, previstos no art. 109, I, “a”, da Lei nº 8.666/93, combinado 
com § 5º do referido artigo, ficando os autos desde já disponíveis aos interessados para vistas junto 
a CPL. Fica desde já marcada a sessão para abertura do envelope da Proposta de Preços para 
o dia 25/05/2020 às 09h00min, na sala da CPL. Maiores informações na sala da CPLno horário 
de expediente normal de 08:00 as 13:00 horas ou através do site www.lagoadedentro.pb.gov.br.

Lagoa de Dentro - PB, 14 de maio de 2020.
Jaqueline Soares Pinto

Presidenta da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 024/2020.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 04.002/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO - PB, torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Com-
plementar n.º 123/2006 alterações e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie e ainda 
pelas disposições do supracitado Edital e seusanexos, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços na forma de Execução Indireta, do tipo Técnica e Preço, no dia 16 de Junho de 2020 
as 09:00 horas, visando à Contratação de empresa de Assessoria e Consultoria em Contabilidade 
aplicada ao setor público, destinado a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Lagoa 
de Dentro – PB, durante o período de 12 (doze) meses, no valor anual máximo estimado de R$ 
93.999,96 (noventa e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). A 
reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua 
Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na CPL no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 horas ou através do site www.
lagoadedentro.pb.gov.br.

Lagoa de Dentro - PB, 14 de maio de 2020.
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 025/2020.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 04.003/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
OFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO - PB, torna público para conheci-

mento dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 
Complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie e 
ainda pelas disposições do supracitado Edital e seusanexos, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços na forma de Execução Indireta, do tipo Técnica e Preço, no dia 16 de Junho 
de 2020 as 11:00 horas, visando à Contratação de empresa de Assessoria e Consultoria em Con-
tabilidade aplicada ao setor público, destinado a atender as necessidades doFundo Municipal de 
Lagoa de Dentro – PB, durante o período de 12 (doze) meses, no valor anual máximo estimado 
de R$ 39.916,68 (trinta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos). A 
reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua 
Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na CPL no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 horas ou através do site www.
lagoadedentro.pb.gov.br.

Lagoa de Dentro - PB, 14 de maio de 2020.
Eliane Vicente Santiago

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 021/2020.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 04.004/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro - PB, torna público para conhecimento dos interes-

sados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, 
tipo Menor Preço, no dia 01 de junho de 2020 as 09:00 horas, visando à contratação de empresa 
especializada na execução de obras e serviços de engenharia, objetivando a construção de quadra 
de futebol e voleibol de areia no Município de Lagoa de Dentro – PB, no valor estimado de R$ 
56.652,34 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos). 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, 
na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na CPL no 
endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 horas ou através do 
site www.lagoadedentro.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 14 de maio de 2020.
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 011/2020 
Pregão Presencial – SRP nº 06.007/2020

OBJETO: Registro de preços, para eventual aquisição de materiais médicos hospitalares, 
destinados as unidades de saúde do município de Lagoa de Dentro – PB.

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 011/2020, Pregão Presen-
cial - SRP nº. 06.007/2020 e Parecer Jurídico nº 029/2020 – ASSEJUR e em cumprimento aos termos 
do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a HOMOLOGAÇÃO, 
em favor da empresa Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli - ME (CNPJ: 29.775.313/0001-01) os 
itens: 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 56, 
58, 62, 66, 67, 69, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88 e 89, no valor total de R$ 303.460,16 
(Trezentos e três mil, quatrocentos e sessenta reais e dezesseis centavos) e em favor da empresa 
Express Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP (CNPJ: 26.156.923/0001-20) os itens: 10, 18, 20, 
22, 30, 44, 55, 57, 63, 71 e 84, no valor total de R$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos 
reais), para a contratação em referência, fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes.

 Publique-se.
       Lagoa de Dentro - PB, 08 de maio de 2020.

Eliane Vicente Santiago
Gestora do FMS

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 011/2020, Pregão Presen-
cial - SRP nº. 06.007/2020 e Parecer Jurídico nº 029/2020 – ASSEJUR e em cumprimento aos termos 
do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a ADJUDICAÇÃO, 
em favor da empresa Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli - ME (CNPJ: 29.775.313/0001-01) os 
itens: 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 56, 
58, 62, 66, 67, 69, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88 e 89, no valor total de R$ 303.460,16 
(Trezentos e três mil, quatrocentos e sessenta reais e dezesseis centavos) e em favor da empresa 
Express Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP (CNPJ: 26.156.923/0001-20) os itens: 10, 18, 20, 
22, 30, 44, 55, 57, 63, 71 e 84, no valor total de R$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos 
reais), para a contratação em referência, fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes.

 Publique-se.
       Lagoa de Dentro - PB, 08 de maio de 2020.

Fábio Carlos Gonçalves de Brito
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 011/2020

Pregão Presencial nº 06.007/2020
Ata de Registro de Preços nº 006/2020

Objeto: Registro de preços, para eventual aquisição de materiais médicos hospitalares, destinados 
as unidades de saúde do município de Lagoa de Dentro – PB.

O Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa de Dentro – PB | CNPJ: 12.375.571/0001-
90, RESOLVE registrar o preço ofertados das empresas: SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR 
EIRELI - ME (CNPJ: 29.775.313/0001-01) os itens: 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 
24, 25, 27, 28, 33, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 56, 58, 62, 66, 67, 69, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 
86, 87, 88 e 89, no valor total de R$ 303.460,16 (Trezentos e três mil, quatrocentos e sessenta 
reais e dezesseis centavos) e EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 
(CNPJ: 26.156.923/0001-20) os itens: 10, 18, 20, 22, 30, 44, 55, 57, 63, 71 e 84, no valor total de 
R$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais).

Vigência: A Ata de Registro de Preço terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados 
a partir da data de assinatura e publicação deste ato.

Lagoa de Dentro - PB, 08 de maio de 2020.
Eliane Vicente Santiago 

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃ POR OUTROS MOTIVOS Nº DV001/2020
A Prefeita do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar a Dispensa de licitação, que objetiva a Contratação emergencial para forneci-
mento de gêneros alimentício destinados a merenda escolar pare serem utilizados nos primeiros 
dias de aulas dos alunos da redemunicipal de ensinodo ano 2020do Município de Livramento/PB, 
com vigência do contrato para entrega: Em até  3 (Três) dias, contados a partir da assinatura do 
contrato, e vigência do contrato para pagamento:Será até 31/12/2020; com base nos elementos 
constantes da Exposição de Motivos nº DV001/2020, a qual sugere a contratação direta da pessoa 
jurídica: JuscelyAmorinGonçalo-ME, CNPJ: 11.479.016/0001-45, estabelecida a Rua Pedro Leite 
Ferreira, S/N, Bairro; Centro, Cidade: Desterro/PB, com o valor total de R$ 22.455,00 (Vinte e dois 
mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais).Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 14 de fevereiro de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 010/2020

Dispensa de Licitação nº DV001/2020.
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. 
Contratada:JuscelyAmorinGonçalo-ME, CNPJ: 11.479.016/0001-45, estabelecida a Rua Pedro 

Leite Ferreira, S/N, Bairro; Centro, Cidade: Desterro/PB.
Valor total contratado: R$ 22.455,00 (Vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais).
Objeto:Prestar ofornecimento (emergencial)de gêneros alimentício destinados a merenda escolar 

pare serem utilizados nos primeiros dias de aulas dos alunos da redemunicipal de ensinodo ano 
2020do Município de Livramento/PB.

Vigência do contrato para entrega: Em até 3 (Três) dias, contados a partir da assinatura do 
contrato.

Vigência do contrato para pagamento: Será até 31/12/2020.
Fonte de recurso: Próprios do Município de Livramento/PB (Ordinários). 
Dotação: QDD/2020. 
Partes Contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e a Sra. JuscelyAmorin Gonçalo 

(Pela contratada).
Livramento/PB, 17 de fevereiro de 2020.

Carmelita E. V. Sousa
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020. 045/2020
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº.030/2020

OBJETIVO: Aquisição dos Equipamentos para o Matadouro Público Municipal de Malta que 
ficaram fracassados, conforme plano de trabalho e termo de referencia anexo I do edital. 

A reunião será no dia 27 de maio de 2020 as08 :30 horas,
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00 hs, site 

do http://malta.pb.gov.br/, https://tramita.tce.pb.gov.br/
Malta - PB, 14 de maio de 2020

Ricardo de Sousa Nascimento
Pregoeiro Oficial/PMM

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, referente a 
Tomada de Preços nº 00003/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO RAMO DE 
ENGENHARIA, PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE NATUBA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e AD-
JUDICO o seu objeto a: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP – CNPJ 
19.314.966/0001-21 – VALOR - R$ 201.645,20.

Natuba - PB, 14 de Maio de 2020
JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSOS E RESULTADO DA PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO Nº. 0002/2020

OBJETO: Execução de Obras de Implantação de Melhoria Habitacional para o Controle da Doen-
ça de Chagas, seguintes localidades: Sitio Grossos, Sitio Campos de Lagoa, Sitio Malhada de Areia, 
Sitio Riacho do Meio e Sitio Boi Morto, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em Anexo.

O Município de Olivedos-PB, por meio da Comissão Permanente de Licitação, faz saber aos 
interessados do certame em epígrafe O LICITANTE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DE 
PREÇO: 1) MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA, cujo valor total e de R$ 398.008,70, (Trezentos e 
Noventa e Oito Mil Oito Reais e Setenta Centavos), 2) MARIA VANENSSA SILVA DE OLIVEIRA, cujo 
valor total e de R$ 419.294,03, (Quatrocentos e Dezenove Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e 
Três Centavos), 3) TORRES & ANDRADE CONSTRUÇÕES, PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, 
cujo valor total e de R$ 424.527,90, (Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Sete 
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Reais e Noventa Centavos) 4)CONSTRUTORA LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI, cujo 
valor total e de R$ 435.807,13, (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil Oitocentos e sete Reais e Treze 
Centavos), 5) TRABES CONSTRUÇÕES LTDA, cujo valor total e de R$ 464.722,00, (Quatrocentos 
e Sessenta e Quatro Mil setecentos e Vinte e Dois Reais), 6) CONSTRUTORA APODI LTDA - ME, 
cujo valor total e de R$ 490.836,98, (Quatrocentos e Noventa Mil Oitocentos e Trinta e seis Reais 
e Noventa e Oito Centavos), PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, 
cujo valor total e de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), após a análise da Proposta de Preço 
reapresentada pela empresa MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 10.291.098/0001-37, cujo 
valor e de R$ 398.008,70, (Trezentos e Noventa e Oito Mil Oito Reais e Setenta Centavos) com 
o objetivo de sanar problemas ocorridos e conforme Pereceres Técnico do setor de Engenharia 
emitido por suas respectivas assessorias ficando a proposta de Preços CLASSIFICADA e tendo 
como vencedor a seguinte empresa: MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 10.291.098/0001-37, 
cujo valor e de R$ 398.008,70, (Trezentos e Noventa e Oito Mil Oito Reais e Setenta Centavos), 
conforme último Parecer do setor de Engenhara, detalhados se encontra-se no setor de licitação a 
disposição dos interessados para vistas, abrindo-se prazo recursal na forma da Lei.

 Olivedos- PB, 14 de Maio de 2020
Alixandre Assis Ramos
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE RESCISAO CONTRATUAL UNILATERIAL 

Contrato nº 04.0017/2020
Processo: Dispensa de Licitação 00017/2020
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó
CONTRATADA: AVANI COSTA DE ALMEIDA-ME
DECISÃO: rescindo unilateralmente este contrato nos termos do art. 78, XII, e art. 79, I da Lei 

8.666/93 em razão interesse público.
Piancó-PB, 13 de Maio de 2020

Daniel Galdino de Araújo Pereira
 Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABAS-
TECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CIVILTEC CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 198.987,13. 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 José Matias, 
31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3641-1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 14 de Maio de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Relativo ao pregão acima citado é aplicado penalidade a empresa MARY SOARES & ALTAIR 
AUTOPECAS E PNEUS LTDA, CNPJ 28.923.890/0001-22, conforme comprovação nos autos de 
recusa de assinatura de contrato. Dada oportunidade de contraditório a empresa não apresentou 
defesa. Assim, com base no art. 81, da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, aplica-se pena 
de IMPEDIMENTO DE PARTICIPAR DE NOVAS LICITAÇÕES, COMO TAMBÉM DE CELEBRAR 
NOVOS CONTRATOS com este município de São José de Piranhas, em todas as esferas muni-
cipais, como fundos e autarquias, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da publicação deste ato, ou 
seja, suspensa de 15 de Maio de 2020 a 15 de Maio de 2021. O processo está disponível aos 
interessados nos dias úteis, das 08:00 às 12:00, sala da CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro - São 
José de Piranhas-PB.Informações: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas-PB, 14 de Maio de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 00002/2020
A Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Luzia/PB, através da sua Presi-

dente, torna público aos interessados o resultado da análise da Documentação de Habilitação da 
Tomada de Preços Nº 00002/2020, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada 
para implantação de pavimentação em vias públicas no Município de Santa Luzia-PB, conforme 
Contrato de Repasse N° 885809/2019/MDR/CAIXA, assim informa os seguintes resultados: LICI-
TANTES HABILITADOS: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; ELF TEIXEIRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP; TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-
-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA; E SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI. Ficando assim todos os 
licitantes cadastrados no processo, habilitados para a fase de Proposta de Preços. Portanto fica a 
partir desta publicação informado aos licitantes que a documentação está á disposição dos mesmos 
no Setor de Licitações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede temporária da 
Prefeitura Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, Santa 
Luzia/PB - CEP Nº 58.600-000, no horário das 08:00 às 12:00 horas de segunda à sexta - feira e 
que está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, inciso I, da Lei 8.666/93. 
Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Santa Luzia/PB, 14 de maio de 2020.
MARIA DO SOCORRO NÓBREGA CABRAL

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de escola na Zona Urbana - 
Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do Termo de Compromisso 
PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação 
informa que o edital da Concorrência nº 00001/2020, sofreu as seguintes alterações:

No subitem 6.1.14.1 do edital, onde se lê: Demonstração de capacitação técnico-profissional 
mediante comprovação de possuir em seu quadro permanente até a data prevista para entrega da 
proposta, engenheiro civil ou outro profissional devidamente reconhecido pelo CREA, detentores de 
certidões ou atestados de responsabilidade técnica (ART), fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente acompanhada de Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, 
de características iguais ou semelhantes, limitadas exclusivamente às parcelas de maior relevância 
e valor significativo do objeto da licitação, comprovando que executou os seguintes serviços:

1. Fundação em Estaca de Concreto;
2. Piso de Alta Resistencia (Granilite);
3. Estrutura Metálica para Coberta;
4.Revestimento Cerâmico em Alvenaria.
Leia-se: 6.1.14.1. Demonstração de capacitação técnico-profissional mediante comprovação de 

possuir em seu quadro permanente até a data prevista para entrega da proposta, engenheiro civil 
ou outro profissional devidamente reconhecido pelo CREA, detentores de certidões ou atestados 
de responsabilidade técnica (ART), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente acompanhada de Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, de características 
iguais ou semelhantes, limitadas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo 
do objeto da licitação, comprovando que executou os seguintes serviços:

1.  Piso de Alta Resistencia (Granilite);
2. Estrutura Metálica para Coberta;
3.Revestimento Cerâmico em Alvenaria.
Dessa forma permanece inalterada as demais disposições da referida Concorrência, inclusive a 

data de abertura, prevista para o dia 27/05/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 14 de maio de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL/PMSL
Antônio César de Lira Nóbrega

Engenheiro Civil – CREA 1603353534
Secretário Municipal de Serviços Urbanos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Pneus, Câmara Ar 
e Coletes, (novos) de fabricação nacional, não recondicionado, para suprir as necessidades da 
Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. 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 002/09; 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) 3275-1040. Edital: http://
www.serraria.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 13 de maio de 2020
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº. 00006/2020
OBJETO: Aquisição de Máscaras Cirúrgica destinadas a atender o enfretamento da Pandemia 

do COVID-19, para o município de São José de Espinharas-PB.
RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93 o presente processo de dispensa de licitação, 

com base nas justificativas apresentadas pela Sra. Secretária Municipal de Saúde, Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica, com amparo legal no Art. 24, inciso 
IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, onde adjudico o objeto em favor de: E.L.LOPES 
DE MELO ARTIGOS DE COLCHOARIA EIRELI, CNPJ n° 31.650.656/0001-83  End. Rua Cosme 
Bezerra Cavalcanti, 21, Iputinga, Recife/PE.

Item: 01 - Máscaras Cirúrgicas Triplas com clip nasal
Perfazendo um valor global de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais),  nos termos do Art.64, 

caput da Lei 8.666/93, sob as penalidades da Lei, como também que se proceda à publicação 
legal do extrato de Dispensa devido.

São José de Espinharas - PB, 13 de maio de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 30601/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2020
OBJETO: Aquisição de Máscaras Cirúrgica destinadas a atender o enfretamento da Pandemia 

do COVID-19, para o município de São José de Espinharas-PB
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, 

08.882.730/0001-75.
CONTRATADO(S): E.L.LOPES DE MELO ARTIGOS DE COLCHOARIA EIRELI
CNPJ n° 31.650.656/0001-83  
VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
VALOR GLOBAL: R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais).

 São José de Espinharas, 13 de Maio de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa jurídica ou 
pessoa física para execução dos serviços de confecção de próteses dentárias, de acordo com as 
necessidades da Secretaria de Saúde, destinadas a população carente 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 005/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 13 de Maio de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSAO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.052/2020

  A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Vista serrana, no uso das prerrogativas que 
lhe confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente a TOMADA DE PREÇO Nº 
004/2020 marcada para o dia 07 de abril de 2020 as 08:30hs, objetivando Contratação de empre-
sa especializada, para organização e realização de concurso público, visando o recrutamento e 
seleção de candidatos para provimento de cargos do quadro efetivo na Administração Municipal de 
VISTA SERRANA-PB, com realização de inscrições, preparação, aplicação e correção das provas, 
elaboração da lista de classificação geral de candidatos, bem como promoção de todos os atos 
necessários à seleção, a saber conforme termo de referência em anexo, está SUSPENSA “sine 
die” em virtude das medidas de segurança definidas no decreto municipal nº 004/2020 referente a 
pandemia do COVID-19, o Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para 
abertura do certame. Informações pelo E-mail: vistaserranacpl@gmail.com

 VISTA SERRANA-PB, 06 de abril de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

PRESIDENTE DA CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA   
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 90043
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

pública, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessa-
dos 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 a segunda chamada da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 01/06/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, destinado 
à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@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 20-00231-2
                                                                                                          João Pessoa, 14 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO 

 PREGÃO ELETRÔNICO N° 301/2019 - 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 28/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Higienização, Conservação 
e Limpeza e Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, destinado ao Centro de Convenções de 
João Pessoa, 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 gelic05@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 CGE Nº 19-01358-3.
João Pessoa, 14 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

A EMPRESA HORTUS INCORPORADORA S/A, CNPJ: 34.242.398/0001-94, VEM POR MEIO 
DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) 
AS LICENÇAS: INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE USO SP/
FLAT, LOCALIZADO NA AV. GERALDO COSTA, Nº 636, BAIRRO DE MANAÍRA, NESTA CAPITAL.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Dr. KÉOPS DE VASCONCELOS AMARAL VIEIRA PIRES, MM. Juiz de Direito da 15ª Vara 

Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, a quem 

possa interessar, que perante este Juízo e Cartório da 15ª Vara Cível, se processam os termos 
de uma  AÇÃO DE EXECUÇÃO processo nº 0047064-77.2010.8.15.2001, tendo como Exequente  
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, CNPJ sob n. 07.237.373/0001-20 e como Executados 
GERSON HÉLIO DE LIMA JUNIOR – ME (nome fantasia: Tropicália Flores e Decorações), inscrita 
no CNPJ sob n. 10.984.148/0001-61, com sede na Rua Monsenhor Walfredo Leal, 117, anexo A, 
Tambiá, João Pessoa, CEP: 58.020-540 e JOSÉ RIVALDO CAVALCANTI, brasileiro, vendedor 
ambulante., CPF n. 962.275.324-87, residente e domiciliado na Rua Porto Real, 411, Beberibe, 
Recife-PE, CEP: 52.130-240.  E, é o presente Edital para  CITAR o Executado GERSON HÉLIO 
DE LIMA JUNIOR – ME, através de seu representante legal, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento da ação e efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 dias, 
no valor descrito na inicial de R$ 51.515,54 (cinquenta e um mil, quinhentos e quinze reais e cin-
quenta e quatro centavos) ou nomear bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados tantos 
bens quantos bastem para o pagamento da dívida, podendo, no prazo de 15 (quinze) dias, opor 
Embargos. Ficando advertido de que, não sendo efetuado o pagamento da dívida e nem opostos 
embargos no prazo legal, será nomeado Curador Especial, nos termos do art. 257, IV, do CPC. 
E para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa, no futuro, alegar ignorância, 
expedi o presente que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de João 
Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos dez  dias do mês de  maio do ano de dois mil e vinte. 
Eu, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi.

 KÉOPS DE VASCONCELOS AMARAL VIEIRA PIRES 
Juiz de Direito 

Comarca de 2ª Vara Mista de Cabedelo – PB. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 
0000117-41.2000.815.0731. Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL,-EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL , o MM. Juiz(a) de Direito do(a) 2ª Vara Mista de Cabedelo, em virtude da Lei, 
etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este 
Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, promovida por REQUERENTE: BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL S/A, CGC/MF n° 07.237.373/ 000 em face de SÍLVIA MARIA LIDEBOUR 
OMENA, inscrita no CPF/MF n° 080.338.384-34, que através do presente Edital manda o MM. Juiz 
de Direito da Vara supra citar o(a) promovido(a) acima referido(a), bem como intima-la, para pagar 
em 03(três) dias, sob pena de penhora, podendo apresentar Embargos à execu- ção no prazo de 
15(quinze) dias, na qualidade de executada, que deverá pagar a quantia de R 300.552,25(tre- zentos 
mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) a ser devidamente atualizada 
até o dia do efetivo pagamento, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de 
revelia(art.257 do CPC), estando atualmente em local incerto e não sabido. E para que ninguém 
possa alegar ignorância, o presente Edital será afixado no local de costume e publicado no Diário 
da Justiça. 2ª Vara Mista de Cabedelo- Pb, 11 de maio de 2020. Eu, Lúcio Valter Fernandes Dias, 
Técnico/Analista Judiciário desta vara, o digitei. E para que a notícia chegue ao conhecimento de 
todos, mandei expedir o presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume 
e publicado na forma da lei. DR. HENRIQUE JORGE JÁCOME DE FIGUEIREDO, Juiz de Direito

COMARCA DE SAPE. 3A. VARA. EDITAL DE INTIMAÇÃO AO CÍVEL. PRAZO: 20 DIAS Pro-
cesso: 0000035-59.2012.815.0611. Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O MM. Juiz 
de Direito da vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo tramitam os termos da ação supracitada, 
em que figura como promovente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL contra ADALBERTO 
ANDRÉ DA SILVA, CPF 396.012.694-87, residente em local incerto e não sabido. Pelo presente, 
CITO ADALBERTO ANDRE DA SILVA, para que, no lapso de 03 dias, efetue o pagamento da 
dívida, acrescido de juros, multa de mora e dos honorários de advogado, e para, no prazo de 15 
dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231, querendo, oferecer embargos(art. 915 do 
CPC). Valor da execução R 7.981,30 (sete mil e novecentos e oitenta e um reais e trinta centavos), 
em caso de revelia, será nomeado cura especial. E, para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o MM. Juiz expedir o presente EDITAL. Dado e passado nesta cidade e comarca de Sapé 
(PB), aos 08 de maio de 2020. Eu, Telmar Santos de Souza, Téc. Judiciário. (a) Renan do Valle 
Melo Marques, Juiz de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICAIS
Quadriênio 2020/2024

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Distribuição de Energia Elétrica 
no Estado da Paraíba - SINDELETRIC/PB no uso de suas atribuições e de acordo com os Artigos 
43 e 44 e seus Incisos e Parágrafos do Estatuto Social da Entidade, convoca todos os associados 
em condições de votar, para participarem das Eleições para os cargos da Diretoria Executiva, Con-
selho Fiscal, Delegados Representantes Junto a Federação e Suplentes, observando o seguinte:

Considerando a declaração da pandemia global pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
decorrente da disseminação do COVID-19 e alto potencial de contágio da referida doença; 

Considerando o disposto na Lei n.º 13.979/2020 e no Decreto Estadual da Paraíba nº 
40.122/2020; 

Considerando a proximidade do término do atual mandato da diretoria do SINDELETRIC, assim 
como a necessidade da continuidade de suas atividades e a obrigação de se assegurarem todas 
as condições para a realização do pleito eleitoral e ao mesmo tempo atendendo das normas para 
a preservação da saúde dos diretores do SINDELETRIC, associados, membros da comissão 
eleitoral e usuários em geral;

Considerando que o COVID-19 tem taxa de mortalidade que se eleva entre idosos, gestantes e 
pessoas com doenças crônicas, será facultativo o voto para os aposentados na presente eleição;

Considerando que a adoção de hábitos básicos de higiene e a ampliação de rotinas de limpeza 
em áreas de circulação reduzem significativamente o potencial de contágio, sendo assim as urnas 
eleitorais serão instaladas atendendo todas as normas de distanciamento social, assim como 
utilização de máscaras, álcool em geral, barreiras de acrílico, assim como outros equipamentos 
que se fizerem necessários para a redução ou total exclusão de qualquer risco de contaminação;

Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde para adoção de medidas 
preventivas que minimizem a propagação do COVID-19;

1. As eleições realizar-se-ão em João Pessoa, na Sede do SINDELETRIC (sindicato) e Sede 
da Energisa, com urnas itinerantes em algumas cidades do Estado da Paraíba, em primeira con-
vocação no dia 17 de junho de 2020, no horário compreendido entre 07h30min e 16h:30min, nos 
seguintes locais e com as seguintes urnas;

A) URNA FIXA:
URNA 01 – Ativos, URNA 02 – Aposentados, na Sede do SINDELETRIC, Rua Gama Rosa, nº. 

101, Roger – João Pessoa/PB (onde também poderão votar os filiados das cidades de Cabedelo, 
Santa Rita, Conde, Caapora e Baia da Traição);

URNA 03 – Ativos, na Sede da Energisa Paraíba, situada à Av. Eng. Agrônomo Álvaro Ferreira 
- Lot. Jardim Itabaiana - Cristo Redentor, João Pessoa - PB, 58071-680;

B) URNAS INTINERANTES:
URNA 04 – Agências Polo e Solo nas cidades de Mamanguape e Guarabira (onde também pode-

rão votar os filiados das cidades de Alagoa Grande, Alagoa Nova, Esperança, Gurinhém e Solânea);
URNA 05 – Agências Polo e Solo nas cidades de Sapé e Itabaiana (onde também poderão 

votar os filiados das cidades de Campina Grande, Boqueirão, Ingá, Picuí, Monteiro e Taperoá); 
URNA 06 – Agências Polo e Solo nas cidades de Patos e Sousa (onde também poderão votar 

os filiados das cidades de Conceição, Catolé do Rocha, Coremas, São Bento, Santa Luzia, Teixeira, 
Princesa Izabel e Uiraúna);

02. O associado que estiver em trânsito, não poderá votar em separado.
03. É de oito dias, o prazo para registro de Chapas, a contar da publicação deste edital, fun-

cionando em horário reduzido a secretaria do SINDELETRIC, de segunda a sábado, das 08h às 
12h, para recebimento dos pedidos de registro de Chapas.

04. É de três dias, o prazo de impugnação de candidaturas, a partir da data de publicação da 
relação das Chapas inscritas.

05. Não sendo alcançado na primeira convocação o QUORUM de 30% (trinta por cento) dos 
eleitores filiados ativos com direito a voto e todos os aposentados que tenham votado, a eleição 
será realizada em segunda convocação, no dia 08 de julho de 2020, nos mesmos locais e horários 
fixados no item 01 acima, desde que alcance o QUORUM de 15% (quinze por cento) dos eleitores 
filiados ativos com direito a voto e todos os aposentados que efetivamente votaram,  exclusivamente, 
com as duas Chapas mais votadas que concorreram na primeira convocação.

06. O Processo Eleitoral realizar-se-á nos termos do Capítulo V, Seções de I a XIII do Estatuto 
Social do SINDELETRIC e Regulamento Eleitoral.

07. Terão direito a votar, todos os associados ativos que atenderem as exigências do Estatuto 
Social desta Entidade Sindical e os aposentados (voto facultativo) que atenderem os requisitos 
da Constituição Federal, assim como do Artigo 540, § 2º da CLT e do Estatuto Social da Entidade.

08. Diante da pandemia do COVID-19 todos os associados que estejam com seus contratos 
de trabalho suspenso em decorrência das Medidas Provisórias n°s 927/2020 e 936/2020 poderão 
votar de ser votados, desde de que também preencham os demais requisitos do Estatuto Social 
da Entidade. 

Manuel Henrique de Almeida
Presidente/SINDELETRIC

LEONARDO FONSECA RIBEIRO CPF: 037.177.954-02, torna público que REQUEREU da 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE 
OPERAÇÃO PMC  para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 
CONDOMINIO BOSQUE DE INTERMARES QD ‘F’ LT 161, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

A TIM S/A, CNPJ -02.421.421/0016-06, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente, a Licença de Operação nº128/2020, referente ao processo nº 2020/034873 para 
o BiositeSLJPMG08/PBJPA_0127 situado à Rua José dias de Oliveira, nº 209, Bairro Mangabeira 
I, João Pessoa / PB.

A TIM S/A, CNPJ -02.421.421/0016-06, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, a Licença de Operação nº130/2020, referente ao processo nº 2020/034883para o biosi-
teSLJPBS09/PBJPA_0130 situado à Rua Targino Marques, s/n, Bairro Tambaú, João Pessoa / PB.

A TIM S/A, CNPJ -02.421.421/0016-06, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente, a Licença de Operação nº126/2020, referente ao processo nº 2020/034871para o 
biositeSLJPDT05/PBJPA_0180 situado à Rua ProfºBitte Pereira, s/n, Setor 34, Qd. 073, Lote 0804, 
Bairro das Industrias, João Pessoa / PB.

A TIM S/A, CNPJ -02.421.421/0016-06, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente, a Licença de Operação nº125/2020, referente ao processo nº 2020/034880para o 
biositeSLJPUN05/PBJPA_0202 situado à Rua Bancário Antônio Severino da Silva, nº 216, Bairro 
Bancários, João Pessoa / PB.

A TIM S/A, CNPJ -02.421.421/0016-06, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente, a Licença de Operação nº129/2020, referente ao processo nº 2020/034869para 
o biositeSLJPVL05/PBJPA_0204 situado à Rua Imaculada Conceição, nº 75, Qd. 113, Bairro 
Muçumagro, João Pessoa / PB.

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, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL=SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA=IT:99.900,00=EXTENSÃO:180 METROS=NE:10=L/ATV: JOÃO PESSOA-PB.Proces-
so:2020-002674/TEC/AA-6253.

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, RLI=LI N°1500/18=PROC.17-7913=SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
=IT:21.000.000,00=ÁREA:270M²=NE:30=L/ATV:CIDADE VERDE,MANGABEIRA,JOÃO PESSOA-
-PB.Processo:2020-002769/TEC/LI-7324.

BRUNO NOBRE FERREIRA CPF: 058.293.544-03, torna público que REQUEREU da SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PMC  para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO 
BOSQUE DE INTERMARES QD ‘A’ LT 16, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a LicençaPrévia n° 597/2020 em João Pessoa, 17 de abril de 2020 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Implantação do Complexo Eólico Serra do Seridó, composto de 20 (vinte) Centrais 
Geradoras Eólicastotalizando 215 aerogeradores e potência instalada de 1.182,5 MW, na zona rural 
dos municípios de Junco do Seridó, Santa Luzia, Assunção e Salgadinho, no estado da Paraíba. 
Processo: 2019-008605/TEC/LP-3304.

PLÍNIO FABRÍCIO DE OLIVEIRA MIRANDA, CPF 853712974-72, TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU À SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO
DE CABEDELO, A LICENÇA AMBIENTAL (LICENÇA DE OPERAÇÃO – CONSTRUÇÃO) PARA UM
IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NO LOTE 10 DA QUADRA 35 DO LOTEA-
MENTO JARDIM CAMBOINHA, NESTE MUNICÍPIO.
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