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Paraíba está pronta para 
as eleições, garante TRE
Presidente José Ricardo Porto afirma que cronograma segue normalmente e Corte já deu início às licitações para o pleito. Página 13
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Hospital Metropolitano dispõe de mais de 50 leitos de UTI 
exclusivos para tratamento de pacientes com covid-19. Página 7
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Passa de dez mil o número de infectados pelo coronavírus na 
PB. Foram 1.290 novos casos em apenas um dia. Página 4

Reforço irá atuar no socorro às vítimas do coronavírus em João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Cajazeiras, Princesa Isabel, Pombal, Piancó e Patos. Página 4

Governo convoca mais de 300 profissionais de saúde

Foto: Ricardo Puppe/SES-PB

Relembrando Joaquim 
Ignácio de Carvalho Filho 

Ramalho Leite

Já me ocupei de algumas referências às suas an-
danças pelo interior, percorrendo o traçado da 
Great Western. Onde parava o trem, ele fazia pou-
sada e registrava os principais aspectos econômi-
cos, políticos e sociais das comunidades visitadas. 
Foi até o fim da linha, demorando-se em Camucá e 
atravessando o túnel da viração, ainda sendo con-
cluído, para chegar em Bananeiras. Página 2

Governador volta a se reunir, 
nesta quinta, com prefeitos
Por videoconferência, João Azevêdo vai tratar das 
próximas ações de combate à pandemia na Região 
Metropolitana de João Pessoa. Página 13

Cultura

Foto: Secom-PB

Operação Fake News cumpre 
mandados em 5 estados e DF
Entre os alvos estão ex-parlamentares, blogueiros e 
empresários; PGR pede ao STF a suspensão de inquérito 
que apura divulgação de notícias falsas. Páginas 4 e 14

Políticas

Opinião
Academia de Letras lamenta 
morte de Murilo Melo Filho
Integrante da ABL, jornalista potiguar morreu aos 91 anos, 
no Rio, em decorrência de um AVC. Em 2009, ele 
lançou um livro na PB pela editora A União. Página 9

Foto: Divulgação

João Pessoa registra isolamento social de 44,5%; Mangabeira 
tem o menor índice; Cabo Branco, o maior. Página 5

MPs solicitam que 69 gestores analisem possibilidade 
de adesão a “feriadão” adotado  por CG. Página 4

Funerárias e centrais de velórios estão entre os setores 
mais afetados pela pandemia da covid-19. Página 8

Centro de Valorização da Vida registra recorde de 
ligações em função do isolamento social. Página 8

Brasil-Mundo



A pandemia do coronavírus, de acordo com depoimentos de 
profissionais da área de saúde mental, como psicólogos e psiquia-
tras, tem causado desânimo em muitas pessoas, além de acentuar 
a depressão crônica em outras. Não é para menos. Até o momento, 
não se tem notícias de um antídoto eficaz e seguro para a covid-19, 
muito menos de uma data para suspensão do isolamento social.

Se a preocupação com a covid-19, do ponto de vista dos perigos 
da doença em si, faz aumentar o estresse, as consequências so-
ciais e econômicas da doença potencializam o abatimento. Afinal, 
além de isoladas uma das outras, milhares de pessoas perderam 
o emprego ou tiveram seus negócios particulares radicalmente 
afetados pelas medidas restritivas relacionadas à pandemia.

Junho já bate à porta, trazendo a perspectiva de elevação da 
temperatura, mas não em função das fogueiras e fogos de arti-
fício das tradicionais festas juninas, mas pela tensão provocada 
pelas demissões e falências, além das crises de ansiedade que o 
isolamento social naturalmente provoca. Não é à toa que tantas 
pessoas, no país, continuam desrespeitando as regras do distan-
ciamento.

Mas o descumprimento das normas de segurança sanitária 
não é fruto apenas do desalento que se abateu sobre várias pes-
soas. Esse efeito se deve muito mais ao incentivo bancado pelo 
próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, para que a popu-
lação pratique o que se chama de “contaminação do rebanho”, ou 
seja, exponha-se ao perigo como gado que caminha para o mata-
douro.

Bolsonaro gosta de usar imagens de animais para se reportar 
aos seres humanos. Esta semana, ao falar da crise econômica, o 
presidente fez referência à “Síndrome do Sapo Cozido”. Segundo 
ele, coloca-se um sapo numa panela com água, o bicho se acomo-
da; liga-se o fogo e a água esquenta, ele relaxa ainda mais, até o 
ponto de não conseguir sair a tempo, quando a água ferver.

Note-se que as metáforas usadas pelo presidente sempre se 
relacionam à morte. Rebanho que se expõe a vírus letais perde 
muitas cabeças, idêntico destino dos sapos que meditam dentro 
de panelas com fogo embaixo. Mais do que exemplos fúnebres, o 
que o Brasil precisa é da coalizão nacional de suas principais lide-
ranças, para fazer frente à crise de tamanha gravidade.
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Um homem chamado rádio

Artigo Martinho Moreira Franco
martinhomoreirafranco46@gmail.com | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Não há como dissociar o nome de Otinaldo Lourenço da história da radiodifusão 
na Paraíba. A sintonia é tão fina que a ligação ressoa obrigatória, mesmo existindo 
hiato entre a implantação do sistema no Estado e o início da carreira do radialista 
nascido em Surubim (PE). Seria tema para pesquisador, o que não é o meu caso. De 
qualquer forma, quando se fala em radiofonia paraibana, logo entra no ar a menção ao 
filho de Dona Otília e doutor Arnaldo, posto que o paralelismo se confunde na linha do 
tempo, especialmente tratando-se da atividade em João Pessoa. Afinal, toda a militân-
cia profissional do personagem decorreu nesta cidade, desde a estreia como repórter 
esportivo de pista (aquele que fica à beira do gramado) até virar ícone e - atualmente 
passando dos 80 anos de idade – se transformar em lenda viva do rádio na terra que 
adotou como sua.

Otinaldo sempre foi um apaixonado pelas 
ondas sonoras. Há quem não acredite em pre-
destinação, mas a voz dele só podia sinalizar 
para o curso que o portador seguiria na vida. 
Voz de speaker, como se costumava dizer anti-
gamente. Fosse para narrar, comentar, opinar 
ou o que lhe viessem requisitar as cordas vo-
cais, sobressaía o timbre grave, de notável e bem 
equilibrada sonoridade, às vezes em tom colo-
quial, dependendo do texto ou da circunstância. Podia ser também vibrante e metálico, 
quando necessário ou conveniente. Como noticiarista, era imbatível, respeitando-se a 
atuação do saudoso Paulo Rozendo.

Aliás, foi no radiojornalismo o setor em que mais Otinaldo Lourenço brilhou. No 
radiojornalismo e como diretor de emissora, mais precisamente da Arapuan, que tinha 
a sua cara. Respirava esses ares a toda hora. Os programas “Antena Política” (diário) 
e “Mandando Brasa” (semanal), por ele produzidos e apresentados, guardavam audi-
ência cativa e qualificada em seus respectivos horários. Otinaldo, nessa época, era um 
dos mais respeitados analistas políticos da Paraíba, além de conhecedor de marketing 
no segmento, condição que o credenciaria mais tarde a ocupar o cargo de secretário 
de Comunicação Social, no governo de Ernani Sátyro. Só que também cultivava o gosto 
pela boa música, em particular pela norte-americana e por trilha sonora de filmes, pre-
dileções que tratava com esmero na seleção feita por ele mesmo para rodar no “Clube 
dos Amigos da Noite”, encerrando a programação do dia. Tempos depois, marcaria pre-
sença no jornalismo impresso e na TV, já graduado em Direito.

Não bastasse reunir todos esses predicados, era notívago, do tipo madrugador, e 
continua sendo excelente papo. Admirável contador de histórias e “causos”, atributo 
que preserva nos dias atuais, se notabilizava por um cacoete de histrionismo: ao fechar 
a bem-humorada narrativa, desabava sobre o interlocutor com seu corpanzil de mais 
de metro e oitenta, gargalhada incontida, cabelos em desalinho. Ganhou de amigos o 
apelido de “Galo”, quem sabe por chegar em casa, solteirão, aos primeiros sinais da al-
vorada. Hoje casado e pai de filhos, é o rei do terreiro em seus domínios familiares. Mas 
a história da sua vida quem conta melhor é ele próprio. Um homem cuja soberania no 
rádio paraibano nunca perde a majestade.

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
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Uma visão do passado
“A Minha Impressão (14 Dias na Parahyba)” é o livro de Joaquim Ignácio de Carvalho 

Filho, norte-rio-grandense nascido em Martins nos idos de 1888. Viveu até 1948, tendo sido 
deputado estadual, vice-governador e substituto de Juvenal Lamartine entre 1928 e 1930. 
Eleito senador, é uma das vítima do Estado Novo getulista. Foi prefeito de Natal, juiz, pro-
motor e desembargador tendo sido colega de José Américo, na turma de 1908 da Faculdade 
do Recife. Em setembro de 1924 chegou de trem à Parahyba, hospedou-se no Hotel Globo e 
acompanhado de José Américo e João Suassuna, depois de ter audiência com o presidente 
Solon de Lucena, percorreu a nossa capital e as obras do governo em andamento.

Já me ocupei de algumas referências às suas andanças pelo interior, percorrendo o 
traçado da Great Western. Onde parava o trem, ele fazia pousada e registrava os principais 
aspectos econômicos, políticos e sociais das comunidades visitadas. Foi até o fim da linha, 
demorando-se em Camucá e atravessando o túnel da viração, ainda sendo concluído, para 
chegar em Bananeiras e conhecer o Patronato Agrícola e a civilização do café, já em declínio.

Na Capital, admirou-se da efervescência da cidade, recebendo a primeira leva de canos 
para seu saneamento, calculou o estoque de mercadorias do comércio da Maciel Pinheiro, 
visitou o prédio da Associação Comercial, lamentou o desperdício de dinheiro público jogado 
no rio Sanhauá para a construção de um porto que nunca foi concluído e esteve em visita às 
obras da atual Colônia Juliano Moreira que foi mo-
tivo de sua admiração pela grandiosidade do em-
preendimento. E narra: “Há em adiantado estado 
de construção, na Parahyba, um estabelecimento 
que, depois de realizadas as obras complementa-
res que lhe são indispensáveis, será, no gênero, a 
cousa mais importante existente em todo o Norte 
do Brasil. Quero me referir a Colônia de Aliena-
dos. Os prédios já estão prontos e são dotados de 
amplas enfermarias colectivas, respectivamente 
para homens e mulheres. ....Boas instalações sanitárias, banheiros, áreas para passeios dos 
internados etc etc. O competente dr, Joaquim de Sá e Benevides que tem acompanhado e 
dirigido a construção da Colônia de Alienados e que de volta de uma excursão pelo sul do 
Brasil, apresentou substancioso relatório sobre o que se está fazendo a respeito no Distrito 
Federal, em São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, seguiu, durante minha permanência na 
Parahyba, para o Rio de Janeiro, onde foi fazer acquisição de moveis e de todo outro material 
necessário ao estabelecimento”.(mantive a grafia da época)

Fiz questão de transcrever o texto para demonstrar que, em 1924, próximo à despedi-
da de Solon de Lucena e eleito o presidente João Suassuna, a Colônia de Alienados já estava 
com seus prédios concluídos e comprando os móveis necessários, conforme narrou o ilustre 
visitante. Daí por que, o imortal Ariano Suassuna comete um equívoco quando coloca a Co-
lônia Juliano Moreira entre as obras do seu pai, sucessor de Solon na presidência do Estado. 
Suassuna pode até ter inaugurado a obra, batizado com o nome do psiquiatra baiano, mas a 
construção já estava pronta quando ele assumiu o governo da Parahyba.

Restabeleço a verdade, em homenagem aos cem anos do início do governo do presiden-
te Solon de Lucena.(1920-1924). 

 Onde parava o trem, 
ele fazia pousada e registrava 

os principais aspectos 
econômicos, políticos e sociais das 

comunidades visitadas.   

 Cultivava o gosto pela 
boa música, em particular 

pela norte-americana e por 
trilha sonora de filmes.   
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Atendimento presencial na sede do órgão para entrega de CNH e outros serviços será feito por agendamento prévio pela internet

Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB) retoma a 
partir de hoje parte dos serviços 
que estavam suspensos em ra-
zão de decreto governamental, 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus. As ações vão faci-
litar o acesso gradual de usuá-
rios à sede do órgão, no Con-
junto Mangabeira VII, seguindo 
as disposições da Portaria nº 
126/2020, que será publicada 
no Diário Oficial desta data. 

Os usuários serão atendi-
dos após prévio agendamento 
online, no site detran.pb.gov.br, 
e em quantidade limitada, para 
os seguintes serviços: entrega 
de Carteiras Nacionais de Ha-
bilitação (CNHs) de processos 
tramitados na sede; transferên-
cia de propriedade de veículos 
registrados na Paraíba; transfe-
rência de propriedade de veícu-
los de outros estados; emissão 
de segunda via do Certificado de 
Registro de Veículos (CRV); bai-
xa ou implantação de alienação 
fiduciária; solicitação de placas, 
e renovação de licenciamento 
anual para veículos de carga.

Por meio do agendamento, 

o órgão atenderá até 40 usuários 
para entrega de CNHs e 48 para 
os demais serviços oferecidos, por 
dia, de segunda à sexta-feira, das 
8h às 12h, exclusivamente na sede 
de Mangabeira. Para isso, os res-
pectivos setores do Detran-PB fo-
ram preparados, seguindo todos 
os protocolos exigidos pela Se-
cretaria Estadual da Saúde (SES).  
Entre outros fatores, a Portaria 
126/2020 levou em consideração 
“a excepcionalidade prevista no 
art. 2º, §1º, do Decreto Estadual 
n.º 40.136 de 21 de março de 
2020, quanto à possibilidade de 
convocação de servidores para 
desempenho de atividades que 
não possam ser executadas remo-
tamente, em caso de imperiosa 
necessidade do serviço público”.

Passo a passo
O ícone “Agendamento de 

Serviços”, no site do Detran-PB, 
leva à tela inicial. Nela, clicar em 
“Agendar Serviço” e em seguida 
no item desejado. Daí o sistema 
apresenta os documentos neces-
sários para o atendimento, como 
dados pessoais do condutor e 
do veículo. Em seguida destaca 

Detran retoma hoje parte dos 
serviços que estavam suspensos

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

o local (sede) e solicita a data e 
o horário do atendimento. Após 
o usuário conferir os dados na 
tela, deve clicar em “Confirmar”, 
para efetivar o agendamento.

Nesse passo, o sistema 
mostra uma tela de confir-
mação e gera um protocolo; o 
usuário clica em “Imprimir”. 
Esse documento, impresso ou 
no formato digital, deve ser le-
vado ao Detran pelo usuário, 
no momento em que ele for 
atendido. Sem esse protocolo o 
atendimento não será possível. 
Também será obrigatório o uso 
de máscara. 

Número de usuários que terão acesso aos serviços será limitado para garantir a necessária segurança sanitária

Foto: Secom-PB

Com a crise da pandemia 
do coronavírus (covid-19), o 
Governo do Estado disponi-
biliza para a população uma 
cartilha sobre como enfrentar 
a violência contra mulheres du-
rante o isolamento social, com 
canais de acesso e informações 
sobre como ajudar e identificar 
os casos. O material foi elabora-
do pela Secretaria da Mulher e 
da Diversidade Humana e Rede 
Estadual de Atenção às Mulhe-
res, Crianças e Adolescentes Ví-
timas de Violência Doméstica e 
Sexual (REAMCAV). 

“As mudanças geradas 
pela covid-19 afetam os gru-
pos mais vulneráveis, espe-

cialmente mulheres em situa-
ção de violência doméstica e 
sexual”, afirma a secretária da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Lídia Moura.

Para enfrentar o aumento 
de casos nessa conjuntura de 
isolamento social, o Governo e 
as instituições que integram a 
Rede de Atenção às Mulheres 
em Situação de Violência Do-
méstica e Sexual (Reamcav), 
coordenada pela Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana (SEMDH), buscam 
manter um trabalho integra-
do e articulado para garantir 
o funcionamento dos serviços 
essenciais de atendimento às 

mulheres neste período de 
crise. “Esta cartilha on-line 
busca ser um canal para que a 
população conheça os tipos de 
violência e saber como enfren-
tá-los”, explica Lídia.  

Cartilha reforça combate à  
violência contra a mulher

Estado garante entrega de 6 mil 
cestas básicas para indígenas

Mais seis mil cestas ali-
mentares para comunidades 
indígenas em situação de 
vulnerabilidade foram dis-
ponibilizadas para famílias 
potiguara, tabajara e famí-
lias venezuelanas waraos. O 
pedido de auxílio emergen-
cial enviado pela Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana foi liberado pela 
Secretaria Nacional de Polí-
ticas de Promoção da Igual-
dade Racial, nesta semana.

As cestas foram adqui-
ridas pela Companhia Na-
cional de Abastecimento 
(Conab), cujo objeto consis-
te na aquisição e na dispo-
nibilização de alimentos a 
povos e comunidades tra-
dicionais (indígenas) em 
situação de insegurança ali-
mentar e nutricional, diante 
da pandemia do coronaví-
rus (covid-19).

Os critérios de escolha 
das famílias, distribuição e 
prestação de contas ficaram 
a cargo da Funai. Também 
estão sendo adotadas to-
das as medidas sanitárias 
pertinentes no manuseio e 
entrega dos alimentos, para 
evitar a transmissão do co-
ronavírus.

Segundo a secretária 
da Mulher e da Diversida-
de Humana, Lídia Moura, 
o Governo do Estado está 
acompanhando o processo 
de entrega para que  seja 
realizada da maneira mais 
célere possível, assegurada 
a qualidade dos alimentos 
e atendidas todas as reco-
mendações sanitárias da 
Anvisa e do Ministério da 
Saúde.

“Buscamos cobrar e 
articular via Secretaria Na-
cional de Políticas de Pro-

moção da Igualdade Racial 
a liberação de mais cestas 
básicas para essas comuni-
dades. Lembrando que uma 
das funções do Governo é 
implementar políticas repa-
ratórias de proteção e pro-
moção da igualdade racial”, 
disse Lídia Moura.

O Governo da Paraíba já 
realizou a entrega de mais 
de quatro mil cestas básicas 
e 400 kits de higiene para 43 
comunidades quilombolas, 
indígenas e povos de terrei-
ros em 49 cidades, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Humano 
e Secretaria da Mulher e da 
Diversidade Humana, como 
medidas sociais adotadas 
durante o isolamento social 
provocado pela pandemia. A 
entrega contou com o apoio 
da Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Empaer.

Acesso os serviços de agendamento 
do Detran através do QR Code

Acesse através do QR Code a 
cartilha de prevenção à vioência

Um dos argumentos da Confe-
deração Nacional dos Municípios 
(CNM) e suas congêneres nos 
estados, como a Famup, na Pa-
raíba, para defender a unificação 
das eleições em 2020 diz respei-
to à idade de prefeitos que vão 
à reeleição e que fazem parte 
do grupo de risco: “Atualmente, 
1.313 prefeitos têm mais de 60 
anos e, destes, 1.040 têm o direi-
to de concorrer à reeleição”.

Do grupo De risco
No inquérito, fala-se da existên-
cia de “Esquema de dissemina-
ção de notícias falsas, por inter-
médio de publicações em redes 
sociais, atingindo um público 
diário de milhões de pessoas, 
expondo a perigo de lesão, com 
suas notícias ofensivas e frau-
dulentas, a independência dos 
poderes e o Estado de Direito”. 
Vejo similaridades com o que se 
pratica na Paraíba.   

O ministro Alexandre de Moraes de-
termina que a PF “elabore laudos pe-
riciais que demonstrem” a “prática de 
infrações penais, a participação em 
associações criminosas para proli-
feração de crimes e fake news, com 
base no material já constante dos 
autos e outros que sejam obtidos du-
rante as diligências”. Poderão ocorrer 
diligências na Paraíba?

Diligências na paraíba?

não será surpresa se a polícia FeDeral estenDer
à paraíba investigações sobre ‘gabinete Do ÓDio’

as similariDaDes

Existe na Paraíba uma filial do ‘Gabinete do Ódio’ que, em Brasília, seria comandado por assessores 
parlamentares e do Governo Federal? A informação de que a resposta para esta pergunta seria 
um sonoro “sim” está no inquérito instalado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para investi-
gar “notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de 
animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Su-
premo Tribunal Federal, e de seus membros”. No texto do relator, ministro Alexandre de Moraes 
(foto), consta que o presidente do PSL do Ceará, deputado Heitor Freire, disse em depoimento 
que há filiais do ‘Gabinete do Ódio’: “Esse esquema é repetido em diversos outros estados”, e o 
depoente referiu-se “expressamente à Paraíba, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e Rio Grande do Sul”. Há quem diga que a notícia caiu feito uma bomba em 
alguns escritórios locais e que há pessoas correndo para apagar perfis e materiais 

divulgados com o mesmo teor das fake news citadas no inquérito – como se isso 
fizesse alguma diferença para livrá-las das garras da lei! O fato é que tem gente 
na Paraíba que poderá ser enquadrada, mais cedo ou mais tarde. Ontem, a PF 
fez buscas e apreensões em Brasília, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Uma nova ferramenta para tirar dúvidas 
sobre a covid-19 na Paraíba foi lançada 
pelo Laboratório de Inteligência Artificial e 
Macroeconomia Computacional da UFPB. 
Chamada Dr. Labimec, ela funcionará 24 
horas por dia. Para interagir com a nova 
ferramenta é preciso acessar a plataforma 
Dialogflow. 

uFpb lança uma nova Ferramenta
para tirar DúviDas sobre coviD-19

“não brinco De ser canDiDato”  

traDe turístico em Debate

Perguntou-se a Raoni Mendes (Democratas), 
pré-candidato a prefeito de João Pessoa, se 
ele poderia desistir da eleição majoritária para 
ser candidato a vereador: “Não tem a mínima 
possibilidade de desistência. O projeto envolve 
muita gente e muitos corações. Vamos apre-
sentar uma candidatura viável e competitiva. 
Não brinco de ser candidato”.  

Nesta quinta-feira, Raoni Mendes e o deputado fe-
deral Efraim Filho (Democratas) participarão de de-
bate sobre a situação do trade turístico paraibano, 
por meio de videoconferência, com a participação de 
integrantes do movimento SOS Turismo. Efraim Fi-
lho preside a Frente Parlamentar Mista do Comércio, 
Serviço e Empreendedorismo.
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Somente ontem foram registradas mais 1.290 pessoas infectadas, além de 12 mortes; 82% das cidades têm casos da doença

PB ultrapassa 10 mil casos 
confirmados da covid-19

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de maio de 2020
Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

A Paraíba registrou, pelo se-
gundo dia consecutivo, a marca 
de recorde de casos de covid-19 
registrados no intervalo de 24 
horas. O boletim de ontem pu-
blicado pela Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) apontou uma 
crescente de 1.290 novos casos 
chegando a marca de 10.209 
paraibanos possuem o diag-
nóstico positivo para a doença. 
Destes, apenas 2.232 já  tiveram 
a cura clínica e são considerados 
recuperados e 298 morreram. 
82,92% dos municípios pos-
suem casos confirmados. O Es-
tado já realizou 35.566 testes em 
todos os municípios. 

O índice de isolamento so-
cial segue na baixa média dos 
43%, enquanto isso, a ocupação 
dos leitos de UTI segue em alta. 
No Estado, 72% das UTI’s adulto 
estão ocupadas e o número de 
ocupação nos leitos de enferma-
ria está em 60%. A Região Me-
tropolitana de João Pessoa, que 
engloba as cidades de João Pes-
soa, Santa Rita, Bayeux, Cabede-
lo, Conde, Cruz do Espírito San-
to, Lucena, Mamanguape e Rio 
Tinto, que concentra um total 
de 4.868 casos confirmados de 
covid-19, possui 85% dos leitos 
de UTI ocupados e 54% de en-
fermarias. Campina Grande tem 

80% e 86% de leitos ocupados 
em UTI e enfermaria, respecti-
vamente. E o Sertão tem 49% de 
leitos de UTI ocupados e 50% de 
enfermarias também ocupadas.

O Estado é o quinto do Nor-
deste com mais casos confirma-
dos e com maior crescimento 
nos últimos dias. E o sexto com 
mais mortes em decorrência da 
doença. Ficam na frente da Paraí-
ba os estados de Ceará (37.248 
casos e 2.658 mortes), Pernam-
buco (28.865 casos e 2.328 óbi-
tos), Maranhão (26.145 e 853 fa-
lecimentos), Bahia (14.566 casos 
e 495 mortes). Todos os estados 
possuem uma extensão territo-
rial maior do que a da Paraíba. 

185 cidades paraibanas 
possuem casos confirmados 
para a covid-19. No novo bole-
tim publicado pela SES, quatro 
cidades entraram para a lista de 
confirmações, são elas: Alcantil, 
Boa Ventura, Olivedos e Pedro 
Régis com um caso cada.

João Pessoa, epicentro da 
doença, tem 3.232. Campina 
Grande com 1.025 casos e é a 
segunda cidade a registrar um 
número acima de mil contami-
nados. Em seguida, Santa Rita 
(552), Cabedelo (517), Patos 
(469), Guarabira (466), Caapo-
rã (278), Bayeux (196), Pedras 
de Fogo (171), Alhandra (124), 
Itabaiana (122), Cruz do Espíri-
to Santo (101) e Sousa (100) fe-

cham a lista de municípios mais 
afetados. 

Doze mortes foram confir-
madas pela SES ontem, chegan-
do a taxa de letalidade de 2,92%. 
Os óbitos notificados ocorreram 
nas cidades de João Pessoa (2), 
Catolé do Rocha (2), Santa Rita, 
Remígio, Barra de São Miguel, 
Lucena, Mamanguape, Bayeux, 
Lucena, Serraria e São Bento. 

Mortes no Brasil
O Brasil contabilizou 1.086 

novas mortes causadas pela 
covid-19 nas últimas 24 horas, 
elevando o total de óbitos pela 
doença para 25.598, segundo o 
Ministério da Saúde. De ontem 
para hoje, houve registro de 
20.599 novos casos de infecção 
pelo novo coronavírus e agora 
são 411.821 pessoas contami-
nadas.

Do total de óbitos confir-
mados, somente 500 ocorreram 
nos últimos três dias. O restante 
aconteceu em período anterior, 
mas só teve agora a confirma-
ção. O ministério informou que 
outros 4.108 óbitos estão em 
investigação por suspeita de co-
vid-19.  A pandemia do novo co-
ronavírus se tornou a principal 
causa de mortes por dia no país. 
O maior número de infecções 
continua em São Paulo, com 
89.483 diagnósticos e 6.712 
mortes.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Thaís Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Dezenas de covas recém-abertas em cemitério de São Paulo para receber corpos de vítimas da covid-19 

Foto: Toni Pires/Agência Estado

Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), está con-
vocando profissionais para 
atuar no combate ao corona-
vírus. As convocações foram 
publicadas no Diário Oficial 
de ontem e se referem à 1ª 
convocação do Processo Sele-
tivo Simplificado, com edital 
publicado em 12 de maio, e 
a 18ª Chamada Pública do 
edital publicado em 24 de 
março.

A publicação traz o 
nome de 318 profissionais 
da área de saúde que irão 
atuar em João Pessoa, Santa 
Rita, Campina Grande, Cjazei-
ras, Princesa Isabel, Pombal, 

Piancó e Patos. De acordo 
com a publicação, os candi-
datos devem comparecer aos 
serviços de saúde para os 
quais foram alocados portan-
do os documentos exigidos 
no edital até o dia 28 de maio. 

O secretário executivo 
de Gestão da Rede de Unida-
des de Saúde, Daniel Beltram-
mi, destaca que o Estado tem 
se empenhado no combate 
ao coronavírus, com decretos 
e ações como a aquisição de 
respiradores e a ampliação 
da Rede Hospitalar. Só nos úl-
timos cinco dias foram aber-
tos 43 novos leitos, sendo 10 
deles de UTI. Mas ele alerta 
que, para operar todas essas 

ações, é necessário a presen-
ça de profissionais de saúde. 
“Nesse momento, vale a pena 
lembrar que uma medida 
protetiva muito importante 
é a possibilidade das esca-
las terem mais profissionais 
da área de saúde, para que 
as pessoas não entrem em 
exaustão tendo que repetir 
múltiplas escalas de trabalho 
ao longo da semana”, observa. 

O Diário Oficial de ontem 
também trouxe a lista da 10ª 
convocação do Processo Sele-
tivo Simplificado com o nome 
de mais quatro psicólogos se-
lecionados para trabalhar no 
Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires.

Mais 318 profissionais da 
área de saúde são chamados

Paraíba mantinha “Gabinete 
do Ódio”, revela deputado

O depoimento do depu-
tado federal Heitor Freire (PS-
L-CE) apontou que a Paraíba 
possui uma filial do chamado 
“Gabinete do Ódio”, apelido 
dado ao grupo de assessores e 
pessoas ligadas ao presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
que seriam responsáveis pela 
disseminação de notícias falsas 
(fake news), contra adversários 
do chefe do Executivo.

A informação consta no 
inquérito conduzido pelo mi-
nistro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que quebrou ontem o 
sigilo dessas investigações. Os 

ataques já foram direcionados 
a diversas autoridades, inclusi-
ve aos ministros do STF.

No documento expedi-
do pelo relator, consta que 
o deputado cearense tinha 
conhecimento de pessoas en-
volvidas na disseminação das 
fake news. “Esse ‘gabinete’ 
coordena nacional e regional-
mente a propagação dessas 
mensagens falsas ou agressi-
vas, contando para isso com 
a atuação interligada de uma 
grande quantidade de páginas 
nas redes sociais, que repli-
cam quase instantaneamente 
as mensagens de interesse do 
‘gabinete’”, diz o texto.

O esquema seria realiza-
do em vários estados tendo o 

parlamentar depoente referi-
do-se expressamente a Paraí-
ba, Bahia, Pernambuco, São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul. 
“Esses assessores parlamen-
tares administram diversas 
páginas nas redes sociais, in-
cluindo grupos de Whatsapp, 
e por meio dessas páginas di-
vulgam postagens ofensivas, 
quase sempre orientados pelo 
aludido grupo de assessores 
da Presidência”, continua Ale-
xandre de Morais.

Ontem, a Polícia Federal 
desencadeou uma operação 
com buscas e apreensões de-
terminadas em vários estados. 

Isolamento social

MPs pedem adesão de 69 
municípios a feriadão de CG

Diante da iminência 
do colapso da rede de 
saúde de Campina Gran-
de, o Ministério Público 
Federal (MPF), o Minis-
tério Público do Traba-
lho (MPT) e o Ministério 
Público da Paraíba (MP/
PB) alertam sobre a ne-
cessidade de atuação 
conjunta para salvaguar-
dar a estrutura hospita-
lar e solicitam, por meio 
de ofícios, análise pelos 
prefeitos de 69 municí-
pios da 2ª Macrorregião 

de Saúde acerca da pos-
sibilidade de adoção, no 
mesmo período (1 a 3 
de junho de 2020), das 
medidas da Prefeitura 
Municipal de Campina 
Grande relativas à ante-
cipação dos feriados de 
11 de junho (Corpus Ch-
risti), 24 de junho (São 
João) e 5 de agosto (ani-
versário da Paraíba).

O objetivo dos Minis-
térios Públicos é intensi-
ficar, significativamente, 
o isolamento social em 

Campina Grande e cida-
des do entorno, entre 30 
de maio e 3 de junho, di-
minuindo o risco de co-
lapso da rede de saúde.  

De acordo com da-
dos repassados pelas 
secretarias municipal e 
estadual de Saúde nes-
sa terça-feira (26), dos 
67 leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) 
existentes na rede públi-
ca de Campina Grande, 
apenas 19 encontram-se 
disponíveis.

n Alagoa Grande
n Alagoa Nova
n Algodão de Jandaíra
n Arara
n Areia
n Areial
n Esperança
n Lagoa Seca
n Matinhas
n Montadas
n Remígio
n São Sebastião de Lagoa de Roça
n Baraúna
n Barra de Santa Rosa
n Cubati
n Cuité
n Damião
n Frei Martinho
n Nova Floresta
n Nova Palmeira
n Pedra Lavrada
n Picuí
n São Vicente do Seridó
n Sossêgo
n Amparo
n Camalaú
n Caraúbas
n Congo
n Coxixola
n Gurjão
n Monteiro
n Ouro Velho
n Parari
n Prata
nSão João do Cariri

n São João do Tigre
n São José dos Cordeiros
n São Sebastião do Umbuzeiro
n Serra Branca
n Sumé
n Zabelê
n Alcantil
n Aroeiras
n Barra de Santana
n Barra de São Miguel
n Boqueirão
n Cabaceiras
n Caturité
n Gado Bravo
n Natuba
n Queimadas
n Riacho de Santo Antônio
n Santa Cecília
n São Domingos do Cariri
n Umbuzeiro
n Assunção
n Boa Vista
n Fagundes
n Juazeirinho
n Livramento
n Massaranduba
n Olivedos
n Pocinhos
n Puxinanã
n Santo André
n Serra Redonda
n Soledade
n Taperoá
n Tenório

Os 69 MunICíPIOs quE sãO atEndIdOs POR CaMPIna GRandE sãO:

Leia mais na página 14



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de maio de 2020 5

Casas funerárias
Crise econômica gerada pela pandemia afeta casas funerárias, 
que elevaram as despesas por causa das medidas de prevenção 
e sofrem com inadimplência dos planos funerários.  Página 8
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Bairro registra maior quantitativo de casos da doença em João Pessoa e o índice de isomento social mais baixo

Durante o primeiro dia 
da Operação Proteção no 
bairro de Mangabeira, local 
com maior índice de pes-
soas diagnosticadas com co-
vid-19, foram realizados 250 
testes rápidos para o vírus, 
onde 23 testaram positivo. 
Além disso, a ação, realiza-
da pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), fez a 
desinfecção das principais 
avenidas e ruas e também fez 
a fiscalização do comércio. 
Ao todo, 22 estabelecimen-
tos foram visitados, 18 noti-
ficados para adequação das 
normas e 8 fechados. A ação 
segue até amanhã.

De acordo com a atuali-
zação realizada ontem pela 
Prefeitura de João Pessoa, 
dos 71 mil habitantes de 
Mangabeira, apenas 30% es-
tão cumprindo as normas de 
isolamento social. O bairro é 
o que apresenta menor índi-
ce de pessoas respeitando o 
decreto e, consequentemen-
te, o que apresenta maiores 
registros de pessoas com a 
covid-19, ultrapassando os 
200 casos. 

Foram realizadas barrei-
ras sanitárias em três eixos 
de Mangabeira. Dois pontos 
na Avenida Josefa Taveira, 
marcando a entrada e saída 
do bairro, e uma barreira 
na Avenida Francisco Por-
fírio Ribeiro, localizada no 
terminal rodoviário da linha 
de ônibus 301. A operação 

deve permanecer até a pró-
xima sexta-feira no local. Os 
próximos pontos devem per-
manecer na Avenida Josefa 
Taveira, e expandir outras 
avenidas e ruas principais. 

O secretário de Desen-
volvimento Urbano de João 
Pessoa, Zennedy Bezerra, 
explicou que a estratégia 
é intensificar as ações nos 
bairros da Zona Sul da cida-
de, onde estão os maiores 
índices de casos do vírus. 
“Mangabeira está apresen-
tando um dado preocupante, 
porque quanto menos isola-
mento social maior o núme-
ro de infectados. Vamos pas-
sar três dias, dependendo do 
resultado, iremos avaliar se 
permanecemos ou faremos o 
encaminhamento para outro 
bairro. Sempre tendo como 
referência dois índices: baixa 
adesão em relação ao isola-
mento social e alto número 
de infectados”, disse. 

Testes
Os testes para a covid-19 

foram realizados através 
de uma blitz localizada nos 
principais eixos do bairro. 
Além daqueles que tinham 
seus veículos parados, o exa-
me também foi realizado em 
pessoas que passavam pelo 
local. Entre os diagnostica-
dos há uma orientação dife-
renciada, de acordo com os 
que estão com casos leves, 
moderados ou graves. Zen-
nedy Bezerra explicou que 
os casos leves são orientados 
pelos médicos no momento 

da operação, os moderados 
são encaminhados para as 
UPAs e os considerados mais 
graves, encaminhados para 
hospitais de referência na ci-
dade. 

Fiscalização
Apesar de a Operação 

Proteção ter um intuito edu-
cativo, a ação também fisca-
lizou os estabelecimentos 
comerciais. Segundo avalia-
ção do secretário, Mangabei-
ra é um dos bairros onde há 
uma insistência na reaber-
tura do comércio, mesmo 
sendo contra os decretos 
estaduais e municipais. “As 
pessoas querem insistir em 
abrir o comércio, mesmo não 
fazendo parte dos serviços 
considerados essenciais. Va-
mos continuar reforçando a 
fiscalização para que esses 
comércios permaneçam fe-
chados e mesmo aqueles que 
são essenciais também cum-
pram as orientações da for-
ma adequada em termos de 
protocolo e procedimentos”. 

O secretário municipal de 
desenvolvimento urbano fez 
um apelo para que a popula-
ção contribua na diminuição 
da curva de infectados, evitan-
do assim a superlotação dos 
hospitais, tanto públicos como 
privados. “Se não houver iso-
lamento social a nossa preo-
cupação é de que aumente o 
número de infectados e isso, 
claro, por Mangabeira ser o 
maior bairro de João Pessoa, 
pressiona a curva do vírus na 
cidade como um todo”, disse. 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Operação em Mangabeira 
detecta 23 casos de covid-19 

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

A cidade de João 
Pessoa registrou um iso-
lamento social de 44,5% 
nessa terça-feira (26). 
O número está aquém 
dos índices considera-
dos ideais, mas ainda é 
superior ao registrado 
na Paraíba e no Bra-
sil. A capital paraibana 
está entre as dez capi-
tais do país com maio-
res índices. Os dados 
têm sido aferidos pela 
Secretaria Municipal do 

Planejamento (Seplan) 
como forma de embasar 
ações de prevenção à co-
vid-19. João Pessoa tem 
3.232 casos notificados.

Enquanto João Pes-
soa conta com 44,5% de 
isolamento, foi verifi-
cado um índice de 43% 
em nível estadual e de 
41,6% em todo o país. 
Entre as capitais, João 
Pessoa aparece com o 
nono maior isolamento. 
Este ranking é liderado 

por Macapá, que atingiu 
52,5%.

Mangabeira se-
gue sendo o bairro 
com menor isolamento 
(30,3%), seguido pelo 
Alto do Céu/Mandacaru 
(34,6%) e pelo Valen-
tina (35,3%). Na outra 
ponta, com os melhores 
índices de isolamen-
to, estão Cabo Branco 
(55,3%), Bessa (55%) e 
Jardim Cidade Universi-
tária (54%).

Capital tem isolamento de 
44,5% nesta terça-feira 

Foto: Marcus Antonius

Além da testagem rápida, a barreira sanitária também verificou a temperatura corporal dos moradores

O Bessa foi um dos bairros que registrou um dos índices mais elevados de isolamento social, com 55%

Foto: Marcus Antonius
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Testemunhas disseram que o autor do feminicídio não aceitava a gravidez porque estava noivo de outra jovem

Um jovem de 19 anos 
foi preso em flagrante na 
madrugada de ontem (27) 
apontado como autor do 
assassinato de sua namo-
rada, Michele Alves da Silva 
Veloso, também de 19 anos. 
Ele foi autuado pelo delega-
do Cristiano Santana e está 
na Delegacia de Queimadas 
aguardando a audiência de 
custódia. A jovem descobriu 
que estava grávida há apenas 
cinco dias e foi morta com 
vários tiros.

Segundo levantamento 
feito pelo delegado Cristiano 
Santana, a vítima tinha um 
caso amoroso com Gledson 
que não aceitava a gravidez 
da namorada, isto porque ele 
é noivo há oito meses e não 
queria que sua “futura espo-
sa” soubesse. 

Na noite de anteontem, 
Gledson foi de moto até o Sí-
tio Capoeiras, zona rural de 
Queimadas para conversar 

com a namorada, que mora-
va com os tios, pois queria 
conversar com Michele. A tia 
da jovem disse que estava 
dentro de casa quando ou-
viu os disparos e ao sair já 
encontrou a sobrinha agoni-
zando e morreu em seguida, 
sem tempo para socorro.

A polícia ao tomar co-
nhecimento começou as dili-
gências e os policiais do Gru-
po Tático Especial/Núcleo de 
Homicídios da 12ª Delega-
cia Seccional de Esperança, 
prendeu, em menos de 24 
horas após o crime, o jovem 
de 19 anos, identificado por 
Gledson, suspeito de ter pra-
ticado feminicídio. De início 
ele negou a autoria do crime.

O delegado disse que 
conversou com as testemu-
nhas, que afirmaram que o 
crime teria sido motivado 
pela recusa do autor em as-
sumir o filho que a vítima es-
tava esperando, por ser noi-
vo. O assassinato da jovem 
provocou grande comoção 
na cidade de Queimadas.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Suspeito de matar namorada 
grávida é preso em flagrante

Editoração:Joaquim IdeãoEdição: Cardoso Filho

Em Campina Grande, traficante comercializava a droga armazenada em um isopor para despistar a polícia

PC cumpre mandados
A Polícia Civil da Paraíba, através do Nú-

cleo de Homicídios da 8ª DSPC em Guarabira, 
deflagrou ontem, a segunda fase da “Opera-
ção Kelpie”, e deu cumprimento a mandados 
de prisão preventiva de um casal residente no 
bairro do Miramar, em João Pessoa.

Segundo o delegado Norival Portela o casal 
é suspeito de participação no homicídio de um 
apenado do regime semiaberto. Os mandados 
foram expedidos pela Comarca de Caiçara. 

Ainda segundo o delegado que preside 
o inquérito policial, as investigações tiveram 
início no dia 24 de junho de 2019, quando a 
vítima, Marinaldo Viana Francelino, foi assas-
sinada com vários disparos de arma de fogo 
na zona rural de Logradouro/PB.

“A primeira fase desta operação ocorreu 
em dezembro de 2019, quando um outro sus-
peito foi preso na cidade de Natal (RN), pelo 
Núcleo de Homicídios de Guarabira. Com ele 
foi apreendido um revólver que, provavel-
mente, foi usado no crime”, disse o delegado 
Norival Portela.

Drogas são apreendidas em 
ações na capital e no interior

Uma perseguição a um 
veículo suspeito por uma guar-
nição da Polícia Militar termi-
nou com as prisões de dois ho-
mens e uma mulher, no Bairro 
de Jaguaribe, em João Pessoa 
e apreenção de drogas e uma 
quantia em dinheiro. O grupo 
estava em um veículo da marca 
Styllus, cor amarela, placas EJH-
7388 de Cajazeiras.

A prisão do grupo acon-
teceu ontem, na Rua Índio Pi-
ragibe, próximo ao Centro Ad-
ministrativo estadual, em João 
Pessoa. O trio revelou que ha-
via saído de Cajazeiras no início 
da madrugada de ontem com 
destino à capital com o objeti-
vo de buscar uma encomenda, 
que seria tabletes de maconha. 
O material apreendido e o trio 
foram encaminhados para a 
Central de Flagrantes no bairro 
do Ernesto Geisel.

Isopor
Na comunidade Beco do 

Vulcão, em Campina Grande, 

na tarde de ontem, policiais 
militares apreenderam 154 
trouxinhas de maconha pron-
tas para a venda, 13 papelotes 
de cocaína, dinheiro e uma 
balança de precisão, durante 
ação de combate ao tráfico 
realizada pela Polícia Militar. 
O material era levado para a 
comercialização em uma cai-
xa de isopor.

A apreensão das drogas 
aconteceu no bairro do José 
Pinheiro. As equipes fizeram 
uma incursão a pé pelo local e 
perceberam que os criminosos 
fugiram, mas tinham escondido 
o material em meio a entulhos, 
em um terreno baldio. Parte da 
droga estava em uma sacola e o 
restante dentro da caixa térmi-
ca. O caso foi registrado na Cen-
tral de Polícia Civil.

Na capital
Na orla de João Pessoa, 

uma dupla foi presa apontada 
como responsável por arrom-
bamentos de imóveis. Os ho-

mens, de 29 e 43 anos, foram 
flagrados, quando agiam em 
uma residência, no bairro do 
Cabo Branco. 

O comandante da CEATur, 
major Bruno Rodrigues, dis-
se que os suspeitos estavam 
saindo de uma moradia, na Rua 
Alice Almeida, quando foram 
interceptados. “Um deles esta-
va com um botijão de gás nas 
costas e o outro com um lençol 
enrolado com vários objetos 
- um ferro de passar, um seca-
dor de cabelo, roupas de cama 
e lâmpadas. Graças ao trabalho 
de nossos policiais o furto foi 
imediatamente frustrado”, dis-
se Bruno.

Ainda segundo o major, os 
presos têm as mesmas caracte-
rísticas dos que vinham sendo 
procurados por furtos de casas 
da região. “Ainda será objeto de 
investigação, mas bate com to-
das as características relatadas 
por vítimas que tiveram casas 
arrombadas, aqui na área.

Policiais da Delegacia 
de Crimes contra a Pessoa 
da Capital prenderam on-
tem, dois homens e duas 
armas foram apreendidas, 
sendo um revólver e uma 
pistola. Na Operação “Al-
vorada”, comandada pelo 
delegado Carlos Othon ain-
da foram cumpridos nove 
mandados judiciais em do-
micílios investigados na 
Comunidade Paulo Afonso, 
no Bairro de Jaguaribe e na 
Rua São Gabriel, no Bairro 
do Rangel, em João Pessoa.

Segundo Carlos Othon, 
a operação teve o objetivo 
de avançar  com investiga-
ções criminais contra envol-
vidos em diversos crimes. 
Os mandados de busca e 
apreensão foram cumpri-
dos em imóveis pertencen-

tes a pessoas investigadas 
por prática de homicídios, 
tráfico de drogas e associa-
ção para o tráfico de drogas.

“Além dos mandados 
de busca e apreensão, fo-
ram cumpridos dois man-
dados de prisão e um dos 
presos ainda foi autuado 
em flagrante delito por por-
te ilegal de armas de fogo. 
Apreendemos um revólver 
e uma pistola, que provavel-
mente foram utilizadas em 
práticas criminosas”, afir-
mou o delegado.

Um pé de maconha foi 
localizado plantado no quin-
tal de um dos investigados. 
Os materiais apreendidos 
foram levados para a dele-
gacia e serão submetidos a 
perícias. As buscas foram 
autorizadas pela Justiça.

Operação localiza pé de maconha 
plantado em quintal de residência

Polícia apreendeu um revólver e uma pistola que teriam sido usados em crimes

A Polícia Militar 
cumpriu, nas primeiras 
horas de ontem, um man-
dado de prisão contra 
um homem procurado 
pelos crimes de homicí-
dio e estupro, na cidade 
de Remígio, no Agreste 
da Paraíba.

A prisão foi realiza-
da por equipes do 15º 
Batalhão da PM, no sítio 
Lagoa do Santana. O pro-
curado da Justiça foi pre-
so na residência dos pais. 
Ele tem 33 anos e teve a 
ordem de prisão expe-
dida pela Vara Única de 
Areia em dezembro do 
ano passado, com valida-
de até 2031.

O preso foi apresen-
tado na Delegacia de Po-
lícia Civil, em Esperança.

A operação
Quase 140 foragidos 

da Justiça já foram presos, 
neste mês de maio, den-
tro da Operação Malhas 
da Lei, que vem aconte-
cendo toda semana. Entre 
os presos, estão acusados 
de homicídios, roubos, 
furtos, estupros e várias 
outras práticas crimino-
sas, a maioria classificada 
como crime hediondo. O 
trabalho é realizado de 
forma integrada entre a 
Coordenadoria de Inteli-
gência da Polícia Militar, 
Polícia Civil, Secretaria de 
Administração Peniten-
ciária, Ministério Público 
e Poder Judiciário.

A maioria das ações 
da Operação Malhas da Lei 
acontece nos finais de se-
mana em todas as regiões 
do Estado. As guarnições 
trabalham de posse dos 
mandados de prisão ex-
pedidos pelas comarcas 
judiciais.

PM prende 
procurado 
por estupro 
e homicídio

A Polícia Civil da Paraíba 
contratou empresa especiali-
zada em serviços de santiza-
ção para intensificar a limpe-
za das delegacias, viaturas  e 
setores administrativos. Os 
serviços começaram ontem 
na Central de Polícia de João 
Pessoa, e ocorrerão nas  ou-
tras  regiões do Estado. 

Segundo o delegado Al-
berto Soares, as equipes de 
sanitização estão aplicando 
produtos químicos na lim-

peza de áreas, inclusive na  
mobília. Os trabalhos de sa-
nização serão reforçados com 
novas ações de limpeza. Des-
de que começou a registrar 
casos de Covid-19, a Polícia 
Civil vem adotando medidas 
para proteção do servidor e 
usuário. A instituição tam-
bém ampliou serviços online, 
disponibilizou luvas e másca-
ras para servidores e  transfe-
riu para home office servido-
res com mais de 60 anos.

Delegacias de JP 
são higienizadas

A higienização 
contra a covid-19 
vai se estender 
por outras regiões

Fotos: Polícia Civil

Foto: PMPB
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Abertura dos leitos está dentro do Plano de Contingência do Governo do Estado para combate ao coronavírus

Mais de 50 leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) para tratamento de pa-
cientes diagnosticados com 
a covid-19 estão em pleno 
funcionamento no Hospital 
Metropolitano Dom José Ma-
ria Pires. A instituição, que 
integra a Rede Estadual de 
Saúde, trabalha em resposta 
ao Plano de Contingência do 
Estado no combate ao novo 
coronavírus. 

A criação de leitos de UTI 
é algo complexo, como expli-
cou o diretor técnico, Thia-
go Vila Nova. “Abrir leitos 
de Terapia Intensiva requer 
equipamentos sofisticados 
como respiradores, monito-
res e bombas de infusão, mas 
a sua complexidade também 
se amplia por necessitarmos 
de uma equipe médica e mul-
tidisciplinar com experiência 
em medicina intensiva e cui-
dados intensivos. Temos, às 
custas de muito esforço, con-
seguido prestar essa assis-
tência à população”, pontuou 
o médico.

Ressaltando o empenho 
das disciplinas envolvidas no 
processo da assistência aos 
pacientes, o diretor geral do 
complexo hospitalar, Antô-

nio Pedrosa, pontuou: “Para 
manter as UTIs em pleno 
funcionamento, a dedicação 
é intensa e envolve muitas 
equipes, tanto administrati-
vas, bem como assistencial. 
O empenho é de todos que 
fazem o Hospital Metropoli-
tano. Nosso objetivo é contri-
buir para cura do paciente. É 
com este foco que diariamen-
te trabalhamos”, comentou.

O Hospital Metropolita-
no possui atualmente 52 lei-
tos de Unidade de Terapia In-
tensiva para os casos da covid 
19, além de 31 leitos de enfer-
maria. Este quantitativo vali-
da a relevância da unidade 
para a Rede de Saúde Pública 
Estadual. Na última quinta-
feira (21), o Metropolitano 
celebrou a marca de mais de 
100 altas hospitalares dos pa-
cientes que se recuperaram 
do novo coronavírus. 

No estacionamento da 
instituição, foi erguido o 
Hospital Solidário, que aten-
de casos exclusivos da doen-
ça. A unidade dispõe de 7 
leitos de ventilação mecâni-
ca, totalizando entre as duas 
instituições 59 leitos para os 
cuidados intensivos da popu-
lação paraibana.

Metropolitano dispõe de 52 
leitos destinados à covid-19

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Na última quinta-feira, o Metropolitano celebrou a marca de mais de 100 altas hospitalares dos pacientes que se recuperaram do novo coronavírus

Abertura segue determinação da Federação Brasileira dos Bancos 

Em Campina Grande

Agências irão funcionar 
nos feriados antecipados

As agências bancárias 
vão funcionar em horário 
diferenciado nos feriados 
antecipados em todos 
os  estados e municípios, 
onde os gestores decreta-
ram essa medida. É o que 
informa o comunicado 
da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban). A 
entidade recomenda que, 
as agências funcionem no 
horário das 9h às 14h. Em 
Campina Grande, o pre-
feito Romero Rodrigues, 
decretou antecipação dos 
feriados e suspensão por 
cinco dias do comércio e 
das feiras livres.

O comunicado da 
Febraban, de número 
048/2020, esclarece que 
a entidade está baseada 
no inciso 10 do artigo 3º 
da Lei 13.979/2020, com 
a nova redação que lhe 
deu o Artigo 1º da Medi-
da Provisória 926/2020; 
e no inciso XX do Artigo 
3º do Decreto Federal 

10.282/2020.
Esses dispositivos en-

quadraram as atividades 
bancárias como essen-
ciais. A Febraban também 
com base em documento 
do Banco Central do Bra-
sil, recomenda o horário 
diferenciado das agências. 
A circular do BCB observa 
o atendimento contingen-
ciado na medida do possí-
vel, de forma a contribuir 
com as medidas de dis-
tanciamento social.

A recomendação leva 
também em considera-
ção, o fato de que, a rede 
bancária está em pleno 
processo de pagamento 
do auxílio emergencial às 
pessoas de baixa renda; e 
do benefício emergencial 
para os empregados que 
tiveram redução de jorna-
da de trabalho e de salá-
rio; em atendimento à Lei 
13.982/20, sancionada 
pela Presidência da Repú-
blica, no dia 2 de abril de 
2020.

O comunicado da Fe-
braban lembra, ainda, o 

Chico José
chicodocrato@gmail.com 

fato de a rede bancária, 
em nível de Brasil, efetuar 
o pagamento a cerca de 
35,7 milhões de aposen-
tados e pensionistas. Ao 
mesmo tempo, cerca de 
70 milhões de pessoas 
terão direito ao auxílio 
emergencial, e destes, 51 
milhões inscritos no Ca-
dastro Único do Governo, 
sendo 9,6 milhões benefi-
ciários do Programa Bolsa 
Família.

Mais 19 milhões de-
verão se inscrever no 
programa, para receber 
o auxílio.   O comunicado 
esclarece que, as datas de 
vencimento das contas 
das concessionárias de 
serviços públicos; cobran-
ça e de tributos nos dias 
de feriado antecipado, 
não sofrerão alteração.

Sindicato é contra
O comunicado da Fe-

braban contraria o posi-
cionamento do Sindicato 
dos Bancários de Cam-
pina Grande e região. O 
presidente da entidade, 
Esdras Luciano, defen-
dia ontem, o fechamento 
das agências bancárias 
da segunda maior cidade 
da Paraíba, como forma 
de ajudar na redução da 
curva epidemiológica da 
covid-19. De acordo com 
o sindicalista, onze ban-
cários foram infectados 
em Campina Grande. Ou-
tro no município de Areia. 
Dezessete municípios in-
tegram a base territorial 
do sindicato.

Foto: Marcus Antonius

Os serviços e progra-
mas da 1ª Vara da Infância 
e Juventude de João Pes-
soa continua suas ações 
com atendimento remoto e, 
em alguns casos, de forma 
emergencial. A informação 
foi dada pelo juiz Adhail-
ton Lacet, a programa Fala, 
Paraíba, da Rádio Tabajara, 
emissora da Empresa Parai-
bana de Comunicação.

“Estamos com parte do 
trabalho remoto, mas para 
as urgências, tem os telefo-
nes e tem servidor que fica 
de plantão e está recebendo 
os casos quando há extrema 
necessidade”, disse ele para 
o Fala, Paraíba.

Com relação ao progra-
ma que proporciona o apa-
drinhamento de crianças e 
adolescentes que possuem 
moradia temporária nas 
casas institucionais de aco-
lhimento por pessoas inte-
ressadas, o juiz Adhailton 
explicou que este projeto 
também segue em ação, 
mas remotamente. “A pan-

demia forçou o isolamento 
social e, consequentemente, 
não pudemos liberar as vi-
sitas às nossas casas de aco-
lhimento institucional. Os 
padrinhos estão mantendo 
contato com as crianças 
através das redes sociais, de 
telefones, skype, etc. O con-
tato remoto está acontecen-
do, porque não poderíamos 
interromper esse programa 
que é o apadrinhamento 
afetivo, que é tão importan-
te”, destacou Lacet.

O processo adotivo 
também passou por peque-
nas adaptações durante o 
período da pandemia. De 
acordo com Lacet, “a única 
coisa que está sendo sus-
pensa é a realização do es-
tudo psicossocial, porque a 
equipe precisa se deslocar 
até a casa da pessoa. Nesse 
momento, isso está suspen-
so, mas as demais coisas 
estão funcionando normal-
mente. Estamos recolhendo 
documentos, via PJE, dando 
entradas, fazendo a entre-
vista remotamente. O que 
não pode acontecer é o estu-
do da ambiência, que precisa 

do deslocamento até o ende-
reço da pessoa”, reiterou o 
juiz da 1a Vara da Infância e 
Juventude da Capital.

Adhailton Lacet ainda 
compartilhou que, na Paraí-
ba, o número de pretenden-
tes à adoção é maior do que 
de crianças e adolescentes 
disponíveis para serem 
adotados. “Hoje temos algu-
mas adoções em andamen-
to, que já estão em estado 
de convivência. Dentro das 
instituições não existe ne-
nhuma criança disponível 
para adoção”, afirmou. 

Em casos de denúncias 
de abusos ou de violências 
que alguma criança ou ado-
lescente possa estar sofren-
do, o juiz esclareceu que as 
pessoas podem recorrer 
aos Centros de Referência 
de Assistência Social, Con-
selhos Tutelares, Delegacia 
de Infância e Juventude e 
Polícia Militar. Os núme-
ros para denúncias são  o 
Disque 100, em casos de 
violência sexual e o Disque 
123, voltado para violações 
de direitos de crianças e 
adolescentes no Estado

Vara da Infância continua 
com serviços e programas
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

O juiz Adhailton Lacet afirmou que ações e atendimentos estão sendo realizados no modo remoto

Foto: Marcos Russo
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Novos protocolos geram custos e, por conta da atual situação, clientes não estão pagando planos funerários

Em JP, funerárias enfrentam 
crise por conta da covid-19

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo
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As funerárias e centrais 
de velórios se adequam aos 
protocolos da pandemia da 
covid-19 e sentem o impac-
to financeiro. O aumento no 
número de velórios chega a 
20%, segundo um represen-
tante do setor em João Pessoa 
e, para garantir a segurança de 
funcionários e familiares de 
vítimas da doença, foi preciso 
seguir as normas de seguran-
ça, com a oferta de itens de 
higiene, como álcool em gel a 
70%.Quem atua no ramo en-
frenta dificuldade para adqui-
rir equipamentos de proteção 
individual adequados (EPIs). 
Com os custos,  empregadores 
tiveram que demitir, cortando 
gastos para suprir a inadim-
plência de usuários de planos 
funerários. 

“Tivemos um aumento de 
20% por conta da pandemia e 
já seguíamos os protocolos an-
tes mesmo de serem oficiais, 
reforçando as medidas de se-
gurança com o fornecimen-
to de EPIs, botas, macacões, 
luvas, óculos de proteção, 
viseira de acrílico”, destacou 
Diego Duque Almeida, gerente 
da Funerária Rosa de Saron, 
no bairro de Jaguaribe. 

Ele destacou que, antes, 
os macacões eram descartá-
veis e a vestimenta agora é 
lavável, podendo ser higieni-
zada com solução bactericida. 
Entre as adequações, servido-
res e veículos são higienizados 
com álcool quando colocam o 

corpo infectado no carro fu-
nerário. Esse corpo, que sai 
do hospital envolvido em um 
saco, recebe outro da mortuá-
ria e segue direto para o cemi-
tério, onde a cova deve estar 
aberta. Se o óbito não é por 
covid-19, o velório dura duas 
horas, em salas que passam 
por assepsia, e os familiares 
devem usar máscaras. 

De acordo com o gerente, 
além de atender ao protocolo, 
o setor tem amargado prejuí-
zo. Clientes com plano fune-
rário têm deixado de pagar 
as mensalidades em razão 
do fechamento do comércio 
e do desemprego. “A empresa 
sobrevive disso. É um prejuí-
zo imenso”, constatou. Myke 
Fonseca, gerente da Funerária 
Paraíso, no bairro de Cruz das 
Armas, afirmou que também 
tem seguido todas as reco-
mendações do protocolo. Se-
gundo ele, a maior dificuldade 
foi a aquisição de equipamen-
tos. “As fábricas não estavam 
preparadas para atender e 
tivemos que esperar. Além 
disso, foi preciso dispensar 
funcionários”, lamentou. 

Velórios de vítimas da covid-19 são proibidos
Desde o início da pandemia, 

as centrais de velórios e cemitérios 
não realizam velório de casos con-
firmados ou suspeitos da doença. 
Nas demais situações, os velórios 
são restritos a apenas dez pessoas e 
duram, no máximo duas horas. 

Em João Pessoa, por exemplo, 
a Prefeitura publicou, no dia 31 de 
março,um protocolo de medidas 
preventivas que não permite velório 

de pessoas que faleceram por co-
ronavírus, já que pode haver risco 
de transmissão. O sepultamento, 
nesses casos, deve ser imediato. Em 
relação a casos suspeitos, o velório 
em mortuárias privadas é permitido, 
mas apenas dez pessoas podem 
permanecer no local, mantendo a 
distância mínima de dois metros 
entre si. Deve ser evitada a presença 
de quem compõe grupos de risco, 

como aquelas com doenças crônicas 
ou respiratórias, gestantes e idosos.

A higienização das mãos é 
uma recomendação do decreto, e 
o serviço funerário - público ou pri-
vado - fica encarregado de fornecer 
álcool em gel a 70%, água e sabão, 
papel-toalha. É proibido qualquer 
contato físico como abraços, aper-
tos de mãos e beijos, assim como a 
oferta de alimento. 

Empresas que atuam 
no ramo enfrentam 

dificuldade para 
adquirir equipamentos 
de proteção individual 

adequados

Com os custos, empregadores tiveram que demitir funcionários, cortando gastos para suprir a inadimplência de usuários dos serviços funerários

Foto: Agência Brasil

Aluguel e covid-19

Especialistas orientam acordo entre
locador e locatário durante pandemia
Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Muitas pessoas estão 
com dificuldades de pagar 
por imóvel alugado – seja 
comercial ou residencial 
– durante este período de 
pandemia. Com os rendi-
mentos prejudicados são 
muitos os obstáculos para 
deixar as contas em dia. E, 
se de um lado o locatário 
não consegue arcar com 
o compromisso, do outro 
o locador também precisa 
receber o rendimento. A 
situação é delicada e inco-
mum e a orientação dos es-
pecialistas é agir com bom 
senso.

O advogado e membro 
da Comissão de Direito Imo-
biliário da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB/PB), 
Sidharta Neves, conta que 
o momento de excepciona-
lidade pelo qual o mundo 
está passando tem causado 
preocupação entre todos os 
envolvidos no setor imobi-
liário, que já sofrem com os 
impactos da pandemia.

E a possibilidade exis-
te, inclusive muitos em-
presários e comerciantes 
já estão se valendo dessas 
renegociações, seja com o 
próprio locador ou através 
da Justiça, como explica 
Sidharta Neves. “Locador 

Dina Melo 
dinapereirademelo@gmail.com 

Desde o início da pande-
mia, o Centro de Valorização da 
Vida (CVV) na Paraíba aponta 
que os temas relacionados ao 
isolamento social são os no-
vos recordistas de chamadas. 
Contabilizando as ligações em 
todos os 120 postos do Brasil, 
das 8.292 recebidas na terça 
(26), 90% abordam as conse-
quências do distanciamento 
– média que, de acordo com 
o coordenador do serviço em 
João Pessoa, Natanael Muniz, 
se repete desde março. 

O CVV funciona com a 
ajuda de voluntários que, por 
telefone, dão apoio emocional 
a quem precisa. O número do 
CVV é 188 e a ligação, gratuita. 

A Paraíba dispõe de três 
centrais de atendimento (em 
João Pessoa, Campina Grande 
e Itaporanga), com 43 deles. 
A média de ligações no país 
varia entre 8 mil e 8,2 mil por 
dia (em torno de 248 mil men-
sais, tomando por base março 
e abril). “As pessoas estão se 
sentindo sós e perdidas com 
a covid-19. Há sofrimento, in-
satisfação e incerteza nas falas 
quanto ao amanhã”, relata Ana 
Maria Bezerra, coordenadora 
de divulgação do centro em 
Campina Grande.

“A ansiedade pode se 
manifestar de várias formas 
diante de uma situação nova 
como esta. A exposição a no-
tícias ruins pode gerar senti-
mentos negativos a ponto de 
evoluir para um quadro de 

transtorno emocional”, analisa 
a terapeuta Ana Maria Andrade 
de Meneses. 

“Se a negatividade ou irri-
tação se tornarem uma cons-
tante ou mesmo manifestarem 
sintomas físicos, como taqui-
cardia, respiração acelerada, 
tremores e dores, é sinal de que 
o medo pode ter se tornado pa-
tológico”, completa.

Muniz aponta que, devido 
às restrições da quarentena, 
teve que afastar oito atenden-
tes do serviço, que agora tem 
à disposição nove plantonistas 
– longe, segundo ele, dos 60 
ideais para atender a demanda 
da capital. Isso não impede que 
o serviço funcione 24 horas 
por dia, porque há uma rede 
interligada em todo o país, ali-
mentada por 3,4 mil pessoas. 

“Estamos trabalhando na 
capacidade máxima, os tele-
fones não param. O coronaví-
rus vem deixando as pessoas 
abaladas e preocupadas, certa-
mente. Todos os sentimentos 
são externados do outro lado 
da linha como um escape, o 
momento em que elas se sen-
tem livres para externar a sua 
dor”, relata Alberlando Araújo 
Leite, coordenador do centro 
de Itaporanga.

Voluntariado
O voluntário que deseja 

prestar o suporte precisa doar 
quatro horas semanais de tem-
po e passa por uma seleção.

 O contato é: joaopessoa@
cvv.org.br, campinagrande@
cvv.org.br ou itaporanga@cvv.
org.br.

Isolamento aumenta 
chamadas ao CVV

Foto: Agência Brasil

Tanto para contratos comerciais quanto residenciais o ideal é dialogar para chegar a um acordo comum e justo

e locatário podem acordar 
em reduzir o valor por tem-
po determinado, enquanto 
durar o prazo da suspensão 
das atividades comerciais. 
Os contratos de locação 
podem ser também revisa-
dos pelo Poder Judiciário, 
já que a legislação prevê ex-
pressamente a revisão de 
contratos em caso fortuito 
ou de força maior”, explica. 
O especialista conta que já 
existem decisões com redu-
ção de até 50% nos valores 
desses contratos.

O advogado afirma que 

mesmo em meio à situação 
excepcional pela qual todos 
estão passando, não há pos-
sibilidade de não haver o 
pagamento do aluguel. “De-
vem continuar sendo pagos, 
uma vez que há contrato em 
vigência”. Por isso a orien-
tação é revisar, inclusive 
contratos residenciais. 

“Existe no Congresso 
Nacional um projeto de lei 
em tramitação proibindo o 
despejo nos casos concre-
tos de famílias afetadas pelo 
agravamento da crise, nas 
ações propostas depois de 

20 de março, mas não foi 
sancionada e não está em 
vigor”, disse.

Em ambos os casos, 
sejam contratos de locação 
comercial ou residencial, a 
orientação do advogado é 
agir com prudência. “É im-
portante sempre a tentativa 
de acordo entre as partes 
devido ao momento difícil 
para todos os segmentos 
econômicos. Recorrer me-
nos ao litígio no Poder Ju-
diciário evita desgastes e 
custos e no mais se puder, 
fique em casa”. 



Sivuca na Tabajara
Na semana em que o artista completaria 90 anos, programa  
‘Espaço Cultural’ da Rádio Tabajara presta homenagem com 
duas horas de tributo com música e depoimentos. Página 11
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Natural da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, ele era ocupante da Cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras

Morre aos 91 anos o escritor 
e jornalista Murilo Melo Filho

 

“Uma das pessoas mais 
doces que conheci. Retas, aber-
tas para o diálogo, de uma 
honestidade e, sobretudo, de 
uma qualidade incomum de 
abertura para o outro”, com 
essas palavras o presidente da 
Academia Brasileira de Letras, 
acadêmico Marco Lucchesi, de-
finiu, em entrevista exclusiva 
ao Jornal A União, o escritor 
e jornalista potiguar Murilo 
Melo Filho. Ele, que também 
era membro da ABL, faleceu 
ontem, aos 91 anos, vítima de 
falência múltipla dos órgãos, na 
cidade do Rio de Janeiro. 

O presidente da ABL co-
mentou ainda, de forma cari-
nhosa, sobre lembranças que 
o marcaram, demonstrando a 
generosidade de Murilo Melo 
Filho. “Uma das cenas mais to-
cantes foi a visita que fizemos, 
Murilinho e eu, a uma igreja 
que ele mandou construir em 
Natal. Foi um encontro muito 
emocionante porque se tratava 
de uma comunidade extrema-
mente pobre. Murilinho e eu 
estávamos lá, sentados, sempre 
de forma discreta a dele, mas 
isso não impediu que o sacer-
dote e os fiéis agradecessem 
àquele gesto tão fora de lugar 

por assim dizer. Tão generoso 
de fazer a construção de uma 
igreja. Esse é um episódio pe-
queno, de uma faceta muito 
importante que dá a compre-
ensão de um homem, de sua 
grandeza e de sua generosida-
de”, disse. 

A vasta experiência de 
vida de Murilo Melo Filho o 
levou a escrever 14 livros. Um 
deles, O Brasileiro Rui Barbo-
sa, foi publicado pela Editora 
União, em 2009. O livro trata de 
uma biografia do político Rui 
Barbosa. 

Em seus 91 anos de idade, 
o acadêmico da Academia Bra-
sileira de Letras, realizou uma 
grande contribuição ao jorna-
lismo, definido por Marco Luc-
chesi como um profissional 
ético e responsável. “Murilo foi 
um grande nome do jornalis-
mo brasileiro na segunda me-
tade do século XX. Amigo de 
Juscelino Kubitschek, conhe-
ceu diversos presidentes, pri-
vou da intimidade de alguns 
e teve uma capacidade muito 
clara de saber o que poderia 
ter sido passado para o conhe-
cimento público e daquilo que 
deveria ser guardado e preser-
vado. Havia um filão ético ex-
tremamente definidor que ba-
lizou a carreira de Murilinho”, 
comentou. 

Começou no jornalismo aos 12 anos
Nos bastidores da vida política de Brasília

Sexto ocupante da Cadeira nº 20, 
Murilo Melo Filho foi eleito para a ABL 
em 25 de março de 1999. Ele nasceu na 
cidade de Natal (RN) no dia 13 de outu-
bro de 1928. Filho de Murilo Melo e de 
Hermínia de Freitas Melo, é o mais velho 
de sete irmãos. Fez o curso primário no 
Colégio Marista e o colegial no Ateneu 
norte-rio-grandense. Aos 12 anos, co-
meçou a trabalhar no Diário de Natal, 
com Djalma Maranhão, escrevendo um 
comentário esportivo e ganhando o sa-
lário de 50 mil réis por mês. Trabalhou, 
a seguir, em mais duas públicações im-
pressas (A Ordem e A República) e duas 
rádios (Educadora de Natal e Poti).

Aos 18 anos, foi para o Rio, onde 
estudou no Colégio Melo e Souza e foi 
aprovado em concursos públicos para 
datilógrafo do IBGE e do Ministério da 
Marinha, ingressando a seguir no Cor-
reio da Noite, como repórter de polícia.

Trabalhou seguidamente na Tribu-
na da Imprensa, com Carlos Lacerda; 
no Jornal do Commercio, com Elmano 
Cardim, San Thiago Dantas e Assis 
Chateaubriand; no Estado de S. Paulo, 
com Júlio de Mesquita Filho e Prudente 
de Moraes Neto; e na Manchete, com 
Adolpho Bloch.

Estudou na PUC e na Universidade 
do Rio de Janeiro, pela qual se formou 
em Direito. Chegou a advogar durante 
sete anos.

Como repórter free-lancer, entrou 
para a Manchete, criando a seção “Pos-
to de Escuta”, que escreveu durante 40 
anos. Nessa mesma época, dirigiu e 
apresentou na TV-Rio, com Bony, Walter 
Clark e Péricles do Amaral, o programa 
político Congresso em Revista, que ficou 
no ar ininterruptamente durante sete 
anos, sendo a princípio produzido e apre-
sentado no Rio e, depois, em Brasília.

Deputados federais aprovaram 
nesta semana, projeto sobre ações 
emergenciais de R$ 3 bilhões para 
a área da cultura durante a pande-
mia. A proposta teve apoio de todos 
os partidos da Casa e segue agora 
para o Senado.

Com essa primeira etapa, vá-
rios artistas se manifestaram nas 
redes sociais para comemorar a 
aprovação. O Projeto de Lei (PL), 
de autoria da deputada Benedita da 
Silva (PT-RJ), foi batizado pela sua 
relatora, a deputada Jandira Fegha-
li (PCdoB-RJ), como a “Lei Aldir 
Blanc”, em homenagem ao compo-
sitor morto este mês em decorrên-
cia do covid-19.

Em seu perfil no Twitter, Isabel 

Blanc, filha do cantor e compositor 
cujo nome batiza a proposta do 
Projeto de Lei 1075/2020, falou da 
homenagem ao pai: “Chorando de 
emoção”, comentou.

O ator e diretor Guilherme We-
ber, cujo filme de estreia na direção, 
Deserto,  foi rodado na Paraíba em 
2015, frisou a contribuição do se-
tor para a economia criativa: “Essa 
lei vai reconhecer o trabalhador do 
setor da cultura como legítimo tra-
balhador brasileiro. E amparar um 
setor que fortalece a economia do 
país através de uma imensa cadeia 
produtiva”, escreveu.

Já o cineasta pernambucano  
Kleber Mendonça Filho (de Som 
ao Redor, Aquarius e Bacurau) viu 

na aprovação um ganho para toda 
a sociedade. “Vitória para os tra-
balhadores da cultura, em termos 
práticos e também no respeito à ci-
dadania”, postou.

“Tive a honra de participar de 
uma das primeiras reuniões para a 
elaboração da lei, e foi um alívio ver 
a defesa da cultura por parte das 
pessoas que ali estavam”, escreveu 
a cantora Zelia Duncan. “Ver a va-
lorização da cultura não só pela si-
tuação dos seus profissionais, mas 
também por entender o que ela sig-
nifica para a identidade de um país. 
Gostaria que todos os envolvidos se 
sentissem abraçados, com tudo o 
que um abraço pode significar nes-
te momento”.

Artistas celebram aprovação da Lei Aldir Blanc

Projeto foi batizado com o nome de Aldir Blanc em homenagem ao compositor, morto este mês
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Murilo Melo Filho vi-
veu na Capital Federal 
durante o atribulado pe-
ríodo de 1960 a 1965, que 
testemunhou em centenas 
de reportagens. Construiu 
ali a sede de Bloch Edito-
res e da Manchete e foi, a 
convite de Darcy Ribeiro 
e de Pompeu de Souza, 
professor de Técnica de 
Jornalismo na Universida-
de de Brasília.

Sempre em missões 
jornalísticas, acompanhou 
os ex-presidentes Jusceli-
no Kubitschek a Portugal; 
Jânio Quadros a Cuba; 
João Goulart aos Estados 
Unidos, ao México e Chile; 
Ernesto Geisel à Inglaterra 
e à França; e José Sarney 
a Portugal e aos Estados 
Unidos.

Murilo Melo Filho foi morar no Rio 
de Janeiro aos 18 anos de idade e 
trabalhou primeiramente no Correio 
da Noite como repórter policial

Potiguar é autor 
de “O brasileiro 
Rui Barbosa”, 
publicado pela 
Editora União, 
em 2009

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo A União
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Quando penso ter esgotado todo o acervo de 
orações, vejo que a sintonia com o Alto é infinta 
como a Inteligência Suprema. Mesmo respeitando 
preces historicamente tradicionais, como a de Cá-
ritas, São Francisco, Pai Nosso, Credo, Ave-Maria 
e outras, o conceito de oração não se reflete exa-
tamente em repeti-las. Ainda que, como atestam 
estudiosos do magnetismo e das energias vitais, o 
“Pai Nosso” tenha o poder de um mantra.

Prece é recolhimento, sintonia com o bem, que 
se processa de maneira pessoal tão diversa como 
diversos somos. Muitas vezes, basta um olhar poé-
tico que se deita numa flor, numa paisagem à jane-
la, no lento desfile de nuvens pelo céu, no voo das 
borboletas e até mesmo no tilintar dos grilos, na 
escuridão da noite, pode-se transcender à conexão 
com o divino, objetivo de qualquer crença mística, 
holística ou religiosa.

Infelizmente, muitos ainda priorizam a prática 
de orações decoradas e repetitivas cuja sucessão 
mecânica e ritualística termina deixando o pensa-
mento fugir da sintonia a que se propõem.

Para orar, nenhum artifício se faz necessário. 
Há de acontecer da forma mais pura, límpida e na-
tural. A leveza, o desprendimento e o esvaziamento 
mental são de suma importância para criar o am-
biente vibratório propício à elevação da alma e à 
afinidade com os planos vibracionais superiores.

Nessa ambiência, interna e externa, a gratidão 
deve ser o ponto de partida. Gratidão pela oportu-
nidade do momento, nem sempre possível. E, de 
preferência, que esse instante aconteça pela ma-
nhã, logo após acordar, antes que o pragmatismo 
mecânico dos deveres diários nos arrebate o pen-
samento e ingressemos na rotina indiferentes ao 
milagre da existência. Que dificilmente voltará, em 
meio à sucessão das preocupações mundanas e da 
vida material, que nos põem viseiras impeditivas 
dos voos do espírito.

Após a gratidão, alarguemos a compreensão aos 
limites do que aprendemos de nossa história, desde 
que o planeta era uma bola de fogo, passou por eras 
de gelo, e, do lodo e plâncton, veio a vida. Das águas 
surgiram, infiltraram-se na terra e pelo céu se espa-
lharam. E de tantas formas a Terra se revestiu, co-
brindo-se de verde nas matas, dourando crepúsculos 
e alvoradas, prateando luas por cima dos mares e 
multiplicando-nos em povos, países e cidades. E nes-
se grande turbilhão urbano e humano fomos inseri-
dos, século após século, milênio após milênio.

Essa cosmovisão imaginada no início das ora-
ções, traz-nos um reconforto inestimável e produz 
um estado interior sereno que, sem dúvida, acalma 
o coração. Após sintonizar com este “mundo”, aci-
ma do dia, é hora de se conectar com as boas inten-
ções. Não de pedir, mas de prometer, sobretudo a 
si mesmo, que tentará manter o bem, a paz, o olhar 
solidário em tudo e para todos, procurando se li-
vrar de mágoas, ressentimentos, preconceitos, de 
qualquer sentimento ou emoção que possam nos 
afastar desta sintonia.

Exatamente esse é o significado de “orar e vi-
giar”, bem advertido na Boa Nova, nosso maior có-
digo de conduta, seja para ateus, céticos ou aos que 
nutrem algum sentimento de religiosidade, bem 
distinto de religião.

Mas se seus efeitos não se fizerem permanen-
tes em todos os nossos atos e pensamentos jamais 
a prece terá a bênção do “relegere”, aludida pelo 
Cícero de Arpino: “Todos aqueles que, pertencendo 
ao culto divino, diligentemente o repetem, como se 
o relessem, são ditos religiosos porque releem”.

É justamente nessa releitura da vida em que 
nos inserimos, individual ou coletivamente, ao 
longo dos milênios, que a prece nos fará um bem 
enorme. Um bálsamo que durará até a noite, ao 
deitarmos a consciência na paz cultivada, ou à 
manhã seguinte quando a luz do dia nos convidar 
a uma nova prece.

Convite à prece

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Personagem extremamente importante da cultura nacio-
nal, notadamente a que ganha relevo no campo da atividade 
política e da criação literária, Luiz Gama continua, contudo, 
a meu ver, ocupando papel periférico, sobremaneira aquém 
do seu tamanho e efetiva inserção no tecido vivo das cenas e 
cenários da vida brasileira. Para nos valermos de um lugar co-
mum, no contexto em tela absolutamente inevitável, podemos 
afirmar que a trajetória de Luiz Gama é a cartografia exata de 
uma história de superação. Filho de uma mulher negra, já al-
forriada e militante ativa nas lutas antiescravagistas da época, 
e de um homem branco portador de significativo patrimônio 
financeiro, Luiz Gama, em tese, parecia estar fadado a ter uma 
vida menos sofrida que a dos seus irmãos de cor negra, sujei-
tos a todos os flagelos da infame instituição da escravatura. 
No meio do caminho, entretanto, havia uma pedra: a maldade 
inerente à natureza humana sempre pródiga em exibir os 
mais terríveis frutos. No caso de Luiz Gama, a perversão com-
portamental brotou de onde e de quem menos se esperava, do 
próprio pai do poeta, que, acossado por dívidas contraídas no 
jogo, não hesita em tomar a atitude de vender o seu próprio 
filho. Venda essa que, convém reiterar, além de imoral, era 
forrada pelo manto da mais completa ilegalidade, dado que 
Luiz Gama já era um ser livre, mas, numa conjuntura histórica 
cercada de iniquidade por todos os lados, tudo era possível: 
ora com o amparo vergonhoso da lei, ora com a chancela do 
seu silêncio cúmplice e complacente.

Tal gesto paterno calou fundo na alma do combativo Luiz 
Gama, que, em carta encaminhada ao seu amigo Lúcio de Men-
donça, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, 
assim se expressou: “Meu pai, não ouso afirmar que era branco, 
porque tais afirmativas neste país constituem perigo perante a 
verdade, no que concerne à melindrosa presunção das cores hu-
manas: era fidalgo; e pertencia a uma das principais famílias da 
Bahia, de origem portuguesa. Devo poupar à sua infeliz memória 
uma injúria dolorosa, e o faço ocultando seu nome”. Simbólico 
ao extremo, o apagamento do nome do seu pai constituiu-se 
em inequívoco sinal da profunda e irremediável mágoa que a 
sua atitude provocou no dilacerado coração do ilustre baiano e 
do emblemático cidadão brasileiro. Durante o período em que 
amargou a condição de escravo, dez anos aproximadamente, 
Luiz Gama, com paixão pelo saber e irrefreável compromisso 
com a liberdade, que sempre reputou como o bem supremo 
e inalienável do ser humano, entregou-se à prática da leitura 
contumaz e alargada nos mais variados territórios epistemoló-
gicos e tornou-se um homem culto, pondo todo o conhecimento 
adquirido a serviço das causas que abraçou com infrangível con-
vicção e unção quase roçante da mais ardente religiosidade. Co-

peiro, sapateiro, costureiro e policial, foram várias as atividades 
desenvolvidas por Luiz Gama, até a desembocadura concreta no 
campo do Jornalismo e do Direito, nos quais atuou de maneira 
decisiva, sem esquecer, evidentemente, a sua singular condição 
de inspirado poeta. Jornalista contundente, Luiz Gama prodiga-
lizou-se na confecção de artigos sumamente incisivos, nos quais, 
sem nenhuma concessão à linguagem diplomática, chamava as 
coisas pelo seu nome e imprimia em seus escritos a viva indig-
nação contra o desumanizador estado de coisas inerente a um 
sistema que oprimia o homem e o indignificava da forma mais 
cruel e repugnante possível. Leitor e estudioso de compêndios 
da Ciência do Direito, Luiz Gama, autodidaticamente, amealhou 
um considerável volume de conhecimentos, com os quais se 
estima que tenha conseguido libertar mais de mil escravos, um 
feito simplesmente extraordinário. Ao tentar formar-se em Di-
reito pela famosa Universidade de Direito de São Paulo, por onde 
passaram os poetas Álvares de Azevedo e Castro Alves, dentre 
outros intelectuais igualmente importantes do Brasil, Luiz Gama 
teve as suas pretensões obstaculizadas, de vez que a sua negri-
tude não era suportada pelos filhos da elite, que não aceitavam 
dividir o espaço com um negro.

Com a obstinação que lhe era peculiar, Luiz Gama não se 
apequenou, antes, driblou a pedra que lhe foi posta no acidenta-
do caminho e tornou-se o que popularmente se chama de rábula, 
alguém que tem boas noções de Direito, mas carece de formação 
acadêmica institucionalizada. Republicano radical, Luiz Gama se 
afasta do Partido Republicano, por não concordar com o mani-
festo que não pressupunha a defesa da libertação imediata, e sem 
indenização aos fazendeiros, dos escravos. Mas, foi como poeta, 
que o talento de Luiz Gama atingiu elevadas alturas, sobretudo 
no competente cultivo de uma poesia que, enraizada no solo 
concreto das suas experiências humanas mais significativas e an-
corada no porto da paródia e da sátira mais implacáveis, desnu-
dou, com desassombro, os vícios e defeitos da sociedade na qual 
estava inserido. Dessa feroz crítica social, como acentuou o crítico 
literário Roberto de Oliveira Brandão em agudo ensaio consa-
grado ao Orfeu de Carapinha, nem o poeta escapava, em seus 
admiráveis rasgos de existencial e poética sinceridade. Embora 
aqui e acolá estudado e alvo de apreciações críticas significativas, 
no âmbito da literatura brasileira, Luiz Gama ainda não ocupa o 
lugar de relevo que a sua obra merece, basta verificarmos as nos-
sas principais histórias da literatura para constatarmos esse fato. 
Nelas, Luiz Gama aparece quase de forma supletiva e acidental. 
Seja como for, o criador de Primeiras Trovas Burlescas pontifica 
como um artista de valor e um notável brasileiro, cuja obra poéti-
ca soube consorciar, em qualificada tonalidade, os componentes 
constitutivos da literariedade com aguda crítica social.

Um notável brasileiro
chamado Luiz Gama

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Colunista colaborador

‘Quarentena com Poesia’

Projeto convida poetas nordestinos 
para bate-papo e cantoria virtuais

Natural da cidade de 
Caicó (RN), onde também é 
o diretor da Casa de Cultura 
do Município, o poeta Edcar-
los Medeiros é o convidado 
a participar do projeto Qua-
rentena com Poesia, criado 
pelo cordelista e membro da 
Academia de Cordel do Vale 
do Paraíba (ACVPB), Tiago 
Monteiro. A transmissão vir-
tual do evento, cuja perio-
dicidade é semanal, começa 
às 20h, por meio do perfil 
no Instagram (@poetatiago-
monteiro).

“A ideia é que, quando a 
pandemia da covid-19 pas-
sar, o projeto se transforme 
no Quinta com Poesia, nos 
mesmos moldes que vêm 
sendo feito atualmente”, dis-
se o idealizador do evento. 
“Edcarlos vai falar da sua 
caminhada poética e sobre a 
sua gestão na Casa de Cultu-
ra de Caicó”.

Tiago Monteiro ante-
cipou que o convidado da 
próxima semana será outro 
autor do Rio Grande do Nor-
te, natural do Município Pau 
dos Ferros, o poeta e escri-
tor de livros infantis Manoel 
Cavalcante. “Uma das obras 
de poesia para crianças mais 
conhecidas de Manoel é A 
casa de minha avó, que res-

salta o fato da figura de uma 
avó conseguir colocar má-
gica e carisma na família. O 
mais recente é Raiz: a poesia 
popular, lançado no final do 
ano passado”.

O projeto estreou final 
de março e, ao longo desse 
período, já recebeu vários 
convidados, a exemplo dos 
poetas El Gorrión, Juliana 
Soares e Lino Sapo, que é 
membro da Academia de 
Cordel do Vale do Paraíba. 
“O Quarentena com Poesia 
vem acontecendo desde en-
tão, todas as quintas, e sur-
giu a partir de uma reflexão 
pessoal de como eu poderia 
contribuir, com minha arte, 
para amenizar um pouco os 

efeitos do isolamento so-
cial e continuar divulgando 
meu trabalho, dos amigos 
e a poesia como um todo, 
haja vista que eu sempre 
participava de programas 
culturais nas TVs locais nes-
se sentido, fato interrompi-
do pela pandemia”. 

A receptividade que o 
poeta vem obtendo com as 
edições on-line do projeto, 
ao longo das semanas, o 
estimula a prosseguir com 
a iniciativa. “A quantidade 
de espectadores, por cada 
programa, tem me alegra-
do muito, pois, além de as-
sistir, eles contribuem com 
comentários, pedidos de 
poesia, dentre outras parti-

cipações. Cada transmissão 
tem minha participação e 
de mais um poeta convida-
do, tendo um público médio 
de 100 pessoas por trans-
missão”, contou o criador 
do projeto.

“A poesia é essencial, 
neste momento, pois ela é 
capaz de transmitir calma-
ria, inspirar e distrair as 
pessoas que estão vivendo 
essa nova realidade de iso-
lamento social. Num mo-
mento tão cheio de tensão, 
a poesia traz a paz que as 
pessoas precisam”, afirmou 
Monteiro, acrescentando 
que, além de declarações de 
poemas, ocorrem também 
apresentações musicais.

Guilherme Cabral   
guipb_jornalista@hotmail.com

Edcarlos Medeiros vai falar sobre a sua caminhada poética e a sua gestão na Casa de Cultura de Caicó (RN)

Foto: Divulgação

‘Virgens Vestais’, obra de 1727 do pintor francês Jean Raoux (1677-1734)

Foto: Divulgação
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Destaque

Cearte apresenta ‘live’ sobre 
ópera e práticas de canto

O Centro Estadual de Arte (Cearte) traz hoje, a partir das 
16h, no seu perfil no Instagram (@ ceartepb) uma transmis-
são ai vivo com o professor e cantor Kleiton d´Araújo. Media-
da pelo ator e realizador Odécio Antonio, o tema abordado 
será “Ópera e Práticas de Canto”. O paraibano Kleiton d’Araujo 
cantor lírico, professor de canto e de música, produtor e pu-
blicitário. No Cearte desde 2018, ele oferece o curso de Prá-
ticas Interpretativas do Canto. As lives do projeto Cearte em 
Casa têm duração máxima de 30 minutos e serão disponibili-
zadas nos perfis do Centro no Instagram e no Youtube.

Sempre fui receoso com literatura biográ-
fica produzida por familiares. Para formatar o 
perfil do biografado, muitas vezes o autor per-
corre caminhos que convêm, sem o olhar crítico 
nem aprofundando os assuntos que ajudariam 
conhecer o personagem.

Registros do cotidiano de escritores, músicos e 
artistas, enfim, sobre empresários bem-sucedidos 
elaborados por parentes, nem sempre têm perfeita 
concepção literária.  Mesmo tendo brilho nas pala-
vras, às vezes não expõem o personagem real, com 
acertos ou erros nas atividades que exercem, e no 
relacionamento com o mundo ao seu redor.

Tatiana Tolstói escreveu sobre seu pai, o ro-
mancista russo que nos presentou com Ana Karê-
nina e Guerra e Paz, dando testemunho de amor e 
da lucidez do pensamento dele, trazendo à luz pas-
sagens da vida deste homem iluminado que revo-
lucionou a literatura universal.

No Mestre Graciliano - Confirmação de uma obra, 
Clara Ramos mostra sinceridade ao expor intimida-
des literárias do pai. São lembradas passagens do 
relacionamento dele com a família e amigos, a for-
mação de escritor, sobre seu processo criativo, as 
dificuldades para construir seus livros.

Ela destaca os três paraibanos que entraram 
na história de Graciliano, fruto da camaradagem, 
que são José Lins do Rego, Thomas Santa Rosa e 
José Américo de Almeida. Clara Ramos reconhece 
que contribuíram na construção literária de seu 
pai, e que não se distanciaram dele nos momentos 
obscuros quando estava recolhido aos porões da 
ditadura de Getúlio Vargas.

Na esteira do sucesso de A Bagaceira, José 
Américo influenciou Augusto Frederico Schimidt 
a publicar Caetés, que estava receoso por se tratar 
de um desconhecido. Quando estava preso, José 
Lins mobilizou os amigos para publicar “Insônia”. 
Com o dinheiro dos direitos autorais, ajudou no 
sustento da família. O outro paraibano presente 
na vida deste alagoano foi o artista plástico San-
ta Rosa, que desde quando se conheceram no Rio 
de Janeiro, construíram uma salutar amizade e foi 
ilustrador de seus livros.

A autora destaca a aproximação de Gracilia-
no com os escritores paraibanos, profundamente 
ligados à terra. Os três tinham algo em comum, 
porque procedentes da mesma região esturri-
cada. José Américo e José Lins saíram dos verde-
jantes canaviais, e Graciliano carregava consigo a 
rudeza dos sertões bravios. Santa Rosa foi criado 
à brisa do rio Sanhauá. A literatura foi o anel da 
sadia amizade entre os quatro.

Vários episódios estão narrados no livro em 
foco, que abre minúcias da vida do autor de Vi-
das Secas, fazendo-nos conhecer metodologia 
dele escrever, pedaços dos caminhos percorri-
dos até se consolidar como romancista, enfim, 
Clara expõe muita coisa que ajuda desvendar o 
emaranhado de sua obra literária, com profundo 
conteúdo humano.

A autora revela as origens de personagens, 
tão fortes e constantes em nossas lembranças, 
como Fabiano e Sinhá Vitória, Paulo Honório e 
tantos outros saídos do convívio familiar ou da 
paisagem do Sertão.

Graciliano e 
os paraibanos

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Rádio Tabajara transmite edição 
especial de tributo ao Mestre Sivuca

Hoje, a edição do Pro-
grama Espaço Cultural da 
Rádio Tabajara é especial. 
Em uma homenagem ao 
multi-instrumentista Sivu-
ca (1930-2006), que com-
pletaria 90 anos na última 
terça-feira, contemplando 
sua imortalidade represen-
tada pelo marco na cultura 
nacional e internacional, o 
jornalista Jamarrí Noguei-
ra realiza a apresentação 
que tem playlist e edição de 
Jader Finamore, nas duas 
horas de tributo que tam-
bém conta com a contribui-
ção de falas de estudiosos 
e músicos. As edições do 
programa são semanais e 
veiculadas pela Tabajara 
(105.5 FM), às 22h.

O apresentador adian-
ta que a abordagem do pro-
grama pretende demons-
trar a versatilidade de 
Sivuca através de diversos 

depoimentos de pessoas 
que conhecem bem a obra, 
intercalando com canções 
do paraibano. “Todos os 
blocos vão oferecer músi-
cas de Sivuca em diversas 
áreas: forró, choro, frevo”. 

O foco é mostrar não 
apenas as canções mais co-
nhecidas, mas explorar o 
“Lado B” do artista. “Mos-
trar um Sivuca de extrema 
genialidade, não apenas o 
que é popular. Jader Fina-
more esteve pesquisando 
bastante para criar a play-
list, que aborda esse lado 
que não costuma ser es-
cutado, mas nem por isso 
o programa vai deixar de 
transmitir as clássicas como 
‘Feira de Mangaio’ e ‘João e 
Maria’”, explica Jamarrí. 

O jornalista reforça a 
importância da homenagem 
a Sivuca, que, se não fosse 
a pandemia, estaria sen-
do abordada em escolas e 
eventos abertos ao público, 
devido ao Ano Cultural Mes-

tre Sivuca, estabelecido pelo 
Governo do Estado. “Ele não 
é uma referência porque é 
bom. Ele é referência por ser 
genial. Isso acaba fortale-
cendo o poder de influência 
para estudiosos de música e 
artistas interessados”, apon-
ta o apresentador.

Ferramenta
O Programa Espaço 

Cultural de hoje é uma fer-
ramenta para o público, 
tanto quem conhece, quan-
to quem não conhece a obra 
de Sivuca. “Caso o ouvinte 
não conheça, é um progra-
ma cheio de informações e 
de esclarecimentos sobre 
a obra do músico. O prin-
cipal benefício é este: de 
servir como um documen-
to, com entrevistas, falas e 
uma playlist selecionada. 
Uma ferramenta tanto para 
quem apenas se interessa 
pelo assunto como lazer, 
quanto para quem estuda 
e acompanha, quanto tam-

bém é esclarecedor para 
quem nunca ouviu”, analisa 
Jamarrí Nogueira.

Como contextualizado 
por Nézia Gomes, presiden-
te da Funesc, o programa 
Espaço Cultural mergulha 
no universo de Sivuca. “Ele 
tem um repertório maravi-
lhoso que estimula diferen-
tes linguagens artísticas, 
considerando que encon-
tramos homenagens a ele 
na dança, no teatro e nas 
artes visuais”, exemplifica. 
“Exploraremos uma par-
te de seu vasto repertório, 
que tem canções no forró, 
no frevo, no maracatu, na 
música erudita. É um artis-
ta que estimula quem toca 
acordeom, mas na música 
popular brasileira como 
um todo podemos encon-
trar influências e releituras 
de suas canções”, comen-
ta a gestora, reforçando a 
importância do paraibano 
natural de Itabaiana, no 
Agreste do Estado.

Música

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

Youtube da FCJA

Um painel introdutó-
rio sobre a história cultu-
ral paraibana será realiza-
do hoje, em transmissão 
ao vivo pela internet, a 
partir das 9h30. História 
da Paraíba: lugares de me-
mória e de cultura aconte-
ce no Youtube da Funda-
ção Casa de José Américo 
(FCJA) e tem a presença 
das historiadoras e pro-
fessoras Lúcia Guerra e 
Irene Fernandes, com 
mediação do jornalista 
Carmélio Reynaldo. Ao 
total, serão 16 painéis do 
projeto História Cultural 
da Paraíba – Diálogos Pre-
sentes, sempre nas ma-
nhãs das terças e quintas-
feiras, com encerramento 
no dia 16 de julho.

Lúcia Guerra, que no 
momento cumpre o cargo 
de gerente-executiva de 
Documentação e Arquivo 
da FCJA, explica que o pai-
nel será uma contextuali-
zação do que virá nas pró-
ximas edições. “Eu e Irene 

vamos procurar fazer essa 
articulação, considerando 
que somos historiadoras 
com foco no arquivo e na 
documentação. Além dos 
documentos, nós busca-
mos explorar também o 
testemunho das pessoas, 
a memória sobre o passa-
do, que enriquece o mate-
rial”, explica.

Como atestou a pro-
fessora, esse painel será 
uma introdução do que 
será abordado nas pró-
ximas transmissões do 
projeto. “Apontaremos os 

lugares que temos como 
marcos da nossa história 
cultural de maneira mais 
ampla, entre os quais po-
dem ter teatros, museus e 
templos afro-brasileiros. 
Seguiremos a discussão 
nessa abordagem, contex-
tualizando com exemplos 
da Paraíba que são mar-
cos para a construção de 
nossa história, do que for-
ma a nossa identidade”, 
destaca a professora. 

A partir da experiên-
cia profissional, as duas 
historiadoras pretendem 

tratar os principais pilares 
culturais da Paraíba. “Cada 
painel trará uma lingua-
gem artística mais especi-
ficada, mas nós traremos 
a base geral, uma primeira 
aproximação com a temáti-
ca”, esclarece.

O ciclo de debates His-
tória Cultural da Paraíba 
– Diálogos Presentes terá 
carga horária total de 20 
horas, com emissão de cer-
tificado. A segunda semana 
começa no dia 2 de junho, 
com um debate entre Ân-
gelo Pessoa e Damião de 
Lima: Dimensões materiais 
e culturais do processo his-
tórico paraibano.

Painel introduz história cultural da PB
‘Live’ da FCJA

Foto: Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Além de depoimentos de especialistas, 
programa mostra o ‘Lado B’ do repertório 
do artista, assim como os clássicos como 

‘Feira de Mangaio’ e ‘João e Maria’

Historiadora Lúcia Guerra (foto) participará da ‘live’ junto com Irene Fernandes



Segundo os dados do Caged, o saldo negativo do mês passado foi o pior da série histórica iniciada em 1992

Brasil perde mais de 860 mil 
empregos formais em abril

As demissões superaram 
as contratações com carteira 
assinada em 860.503 postos 
de trabalho, em abril. Foram 
1.459.099 desligamentos e 
598.596 contratações. Os da-
dos do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged) foram divulgados 
ontem (27). O saldo de abril 
foi o pior da série histórica 
iniciada em 1992. Segundo 
o Ministério da Economia, os 
dados mostram que a queda 
no número de contratações 
contribuiu de forma expres-
siva para o saldo negativo de 
empregos formais.

Enquanto as demissões 
tiveram um incremento de 
17,2%, as admissões caíram 
56,5% na comparação com 
abril de 2019. Em valores 
nominais, São Paulo teve o 
pior desempenho, com sal-
do negativo (mais demis-
sões do que contratações) de 
260.902. O Estado é seguido 
por Minas Gerais com 88.298 
demissões (descontadas as 
contratações); Rio de Janeiro, 
83.626, e Rio Grande do Sul, 
74.686.

O secretário especial 
de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, 
Bruno Bianco, disse que o 
resultado reflete os efeitos 
da pandemia da covid-19 na 
economia brasileira. “É um 
número duro, que reflete a 
realidade de pandemia que 
vivemos, mas que traz algo 
positivo. Demostra que o Bra-
sil está conseguindo preser-
var emprego e renda. No en-
tanto, pelos mesmos motivos 

de pandemia, não estamos 
conseguindo manter a con-
tratação que mantínhamos 
outrora”, disse, acrecentan-
do que na comparação com 
outros países, o Brasil está 
em situação melhor. “Os Es-
tados Unidos estão com mais 
de 35 milhões de pedidos de 
seguro desemprego e o Bra-
sil está chegando ao número 
de 860.500 desempregados. 
Isso demostra a efetividade 
das medidas conduzidas pelo 
governo”.

Em março, mês de início 
das medidas de isolamento 
social devido à pandemia da 
covid-19, o saldo de empre-
go formal ficou negativo de 
207.401. Foram 1.316.655 
admissões e 1.524.056 desli-
gamentos.

De janeiro a abril de 
2020 foram 4.999.981 ad-
missões e 5.763.213 demis-
sões no país, com resultado 
negativo de 763.232. As ad-
missões caíram 9,6% e as 
demissões subiram 10,5% no 
período, comparado ao pri-
meiro quadrimestre de 2019.

O salário médio real de ad-
missão no Brasil passou de R$ 
1.496,92 em abril de 2019 para 
R$ 1.814,62 no mês passado.

Manutenção 
Desde 1º de abril, data 

da edição pelo Governo Fe-
deral da Medida Provisó-
ria 936/2020, que criou o 
Programa Emergencial de 
Preservação do Emprego e 
da Renda, foram preserva-
dos mais de 8,1 milhões de 
empregos no país, informou 
o Ministério da Economia. 
O programa prevê que os 
trabalhadores que tiverem 

Kelly Oliveira
Agência Brasil
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jornada reduzida ou contra-
to suspenso e ainda auxílio 
emergencial para trabalha-
dores intermitentes com con-
trato de trabalho formalizado 
receberão o Benefício Emer-
gencial de Preservação da 
Renda e do Emprego (BEm).

Mudanças
É a primeira divulgação 

do Caged após o preenchi-
mento de informações da 
base de dados passar para o 
Sistema de Escrituração Fiscal 
Digital das Obrigações Fiscais 
Previdenciárias e Trabalhis-
tas (eSocial). Com a mudança, 
o cumprimento de 13 obriga-
ções fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas fica centralizado 
em um só sistema.

Uma inovação do Caged 
é o agrupamento de setores 
da economia. Até dezembro 
passado, eram oito: comér-
cio, serviços industriais de 
utilidade Pública (SIUP), ex-
trativa mineral, administra-
ção pública, agropecuária, 
construção civil, indústria de 
transformação e serviços.

Com a reformulação do 
Caged, os dados estarão na 
mesma divisão feita pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). São eles: 
comércio, serviços, indús-
tria geral, construção civil 
e agricultura. No intervalo 
de janeiro a abril de 2020, 
a agricultura teve saldo po-
sitivo de 10.032 empregos, 
resultado de 275.464 contra-

tações e 265.432 demissões. 
O resultado da construção ci-
vil ficou negativo em 21.837. 
Comércio teve saldo negativo 
de 342.748, serviços resulta-
do negativo de 280.716 e in-
dústria também negativo, em 
127.886.

Trabalho intermitente
A modalidade de traba-

lho intermitente teve, no perí-
odo de janeiro a abril, 49.228 
admissões e 35.105 demis-
sões em 2020, o que resultou 
em saldo positivo 14.123. Já 
o regime de trabalho parcial 
registrou 71.044 contratações 
e 63.334 desligamentos, com 
resultado positivo de 7.710 
postos de trabalho com car-
teira assinada.

Somente no mês de 
abril, o trabalho intermiten-
te chegou ao saldo negativo 
de 2.375, com 7.291 admis-
sões e 9.666 demissões. No 
mesmo período, houve 4.881 
contratações e 14.029 desli-
gamentos na modalidade de 
trabalho parcial, com saldo 
negativo de 9.148.

Calendário
Após a primeira divulga-

ção do Novo Caged, o minis-
tério definiu um calendário 
para os próximos dados do 
emprego formal no país: as 
informações de maio serão 
divulgadas no dia 29 de ju-
nho; em julho serão divulga-
dos os dados de junho e as-
sim por diante.

Levantamento da Abecs

Compras com cartões crescem 
14,1% no primeiro trimestre

Levantamento feito 
pela Associação Brasileira 
das Empresas de Cartões 
de Crédito e Serviços (Abe-
cs) mostrou que as com-
pras pagas com cartões de 
crédito, débito e pré-pagos 
cresceram 14,1% no pri-
meiro trimestre de 2020, 
somando R$ 475,7 bilhões.

O resultado indica 
uma leve desaceleração 
ante os semestres anterio-
res, atribuída ao início de 
quarentena e isolamento 
social no país devido à pan-
demia do covid-19.

Segundo os dados, 
foram movimentados R$ 
297,7 bilhões (+14,1%) 
com cartões de crédito, R$ 
170,8 bilhões (+12,5%) 
com cartões de débito e 
R$ 7,1 bilhões (+78,9%) 
com cartões pré-pagos. Em 
quantidade, foram ao todo 
5,8 bilhões de transações 
com cartões ao longo do 
primeiro trimestre, o que 
representa um crescimen-
to de 15,3%  em relação 
ao mesmo período do ano 
passado.

No mês de março, o 

volume movimentado foi 
de R$ 148,6 bilhões, 3,4% 
a mais  do que em março 
de 2019. Mesmo com alta, 
esse foi o menor cresci-
mento desde 2007, e as 
estimativas indicam que 
os brasileiros deixaram de 
transacionar cerca de R$ 
20 bilhões com cartões no 
mês.

As transações mais ex-
pressivas no início da qua-
rentena foram registradas 
em serviços básicos, educa-
ção e saúde (+35,3%), va-
rejo alimentício (+29,6%) 
e artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos 
(+21,8%). Na outra ponta, 
sofreram maior impacto 
setores como tecidos, ves-
tuário e calçados (-20,5%) 
e turismo e entretenimen-
to (-17,9%).

Os pagamentos digi-
tais feitos de forma não 
presencial durante as com-
pras eletrônicas chega-
ram a R$ 86,7 bilhões no 
primeiro trimestre, com 
crescimento de 23,2%. Em 
março a alta foi de 10,5%. “ 
A tendência é que esse seg-
mento volte a atingir um 
patamar mais elevado de 

crescimento nos meses se-
guintes dada a manutenção 
das políticas de isolamento 
social”, diz a Abecs.

Os pagamentos por 
aproximação cresceram 
456% no primeiro trimes-
tre, movimentando R$ 3,9 
bilhões. Em março, já sob 
os efeitos da quarentena, a 
alta foi de 385%, com volu-
me de R$ 1,4 bilhão.

Projeção 2020
Segundo a Abecs, mes-

mo com os efeitos da crise, 
o setor de meios eletrô-
nicos de pagamento deve 
encerrar o ano com saldo 
positivo e transacionar em 
torno de R$ 1,9 trilhão, 
com crescimento entre 1% 
e 3% em comparação com 
o ano anterior.

A Intenção de Con-
sumo das Famílias (ICF), 
medida pela Confedera-
ção Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), recuou 
13,1% na passagem de 
abril para maio deste ano. 
Essa foi a queda mais in-
tensa do indicador desde 
o início da pesquisa, em 
janeiro de 2010.

De acordo com a 
CNC, o resultado foi in-
fluenciado pelos impac-
tos econômicos da pande-
mia do novo coronavírus 
(covid-19). Além disso, 
o índice caiu para 81,7 
pontos e atingiu o menor 
patamar desde novembro 
de 2017, permanecendo 
abaixo do nível de satisfa-
ção (100 pontos), onde se 
encontra desde 2015.

Em relação a maio de 
2019, a retração foi ainda 
maior (-13,7%), a queda 
mais acentuada desde 
agosto de 2016.

Na comparação com 
abril deste ano, os sete 
componentes tiveram 
queda, com destaque 
para o momento para a 
compra de bens duráveis 
(-22,7%). 

Intenção 
de consumo 
das famílias   
cai 13,1% 

Vitor Abdala
Agência Brasil

Flávia Albuquerque 
Agência Brasil

O resultado indica uma 
leve desaceleração ante 
os semestres anteriores, 

atribuída ao início de 
quarentena e isolamento 
social no país devido à 
pandemia do covid-19

De janeiro a abril de 2020 
foram 4.999.981 admissões 
e 5.763.213 demissões no país

Foto: Marcello Casal/Agência Estado

O Governo Federal re-
correrá a organismos inter-
nacionais para pagar parte 
do auxílio emergencial e de 
outras medidas de enfrenta-
mento à crise provocada pela 
pandemia de coronavírus. O 
Tesouro Nacional confirmou 
ontem que pedirá um finan-
ciamento externo de US$ 
4,01 bilhões, o equivalente a 
R$ 21,16 bilhões pelo câmbio 
de ontem (R$ 5,276).

Essa será a primei-
ra vez em dois anos que 
o Governo Federal pedi-
rá dinheiro emprestado a 
instituições estrangeiras. 
A última vez em que isso 
ocorreu foi em dezembro 
de 2019, quando o Tesouro 
assinou um contrato de US$ 
195 milhões com o Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID) para o 
fortalecimento da defesa 
agropecuária.

Segundo o Tesouro, o 
empréstimo externo será 
usado para pagar parte 
do auxílio emergencial de 
R$ 600 (R$ 1,2 mil para 
mães solteiras); o Benefí-
cio Emergencial (BEm), que 
complementa a renda de 
trabalhadores com contrato 
suspenso ou jornada redu-
zida durante a pandemia, e 
o seguro-desemprego, cujos 

pagamentos têm subido por 
causa das demissões nos 
últimos meses. O dinheiro 
também custeará parte da 
ampliação do Bolsa Família.

De acordo com o Te-
souro Nacional, os recur-
sos do empréstimo serão 
divididos da seguinte for-
ma: US$ 1,72 bilhão para 
o auxílio emergencial, US$ 
960 milhões para o Bolsa 
Família, US$ 780 milhões 
para o seguro-desemprego 
e US$ 550 milhões para o 
BEm. Os empréstimos serão 
pagos de 15 a 35 anos, e os 
juros não poderão superar 
0,89% ao ano, mais spread 
bancário (diferença entre o 
que os bancos multilaterais 
captam e emprestam).

A operação, explicou o 
Tesouro, envolveria seis orga-
nismos multilaterais: Agência 
Francesa de Desenvolvimento 
(AFD), Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), 
Banco Mundial, Corporação 
Andina de Fomento (CAF), o 
KfW (banco estatal alemão) e 
o Novo Banco de Desenvolvi-
mento (que atende os países 
do Brics).

Segundo o coordena-
dor-geral de Operações da 
Dívida Pública, Luis Felipe 
Vital, o empréstimo externo 
não vai pressionar a dívida 
pública, mesmo com a alta 
do dólar nos últimos meses. 

Governo vai precisar de 
ajuda para pagar auxílio
Wellton Máximo
Agência Brasil
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Risco de suspensão
Presidente do Botafogo, Sérgio Meira, acusado de ter invadido o 
campo e gredido verbalmente o árbitro em uma partida realizada 
em março deste ano, pode ser punido hoje pelo TJD.   Página 16
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José Ricardo Porto diz que cronograma está normal e tribunal está fazendo as licitações para a realização do pleito

Paraíba está pronta para 
as eleições, garante TRE

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Jorge Rezende

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) in-
formou que está cumprindo 
as etapas necessárias para a 
realização das eleições na data 
marcada pela Justiça Eleitoral 
em 2020. Atualmente, o órgão 
cumpre a execução de licita-
ções para a aquisição de ma-
teriais gráficos utilizados no 
pleito.

A garantia de preparação 
total para a escolha dos novos 
prefeitos e vereadores parai-
banos foi dada pelo desembar-
gador José Ricardo Porto, que 
preside a Corte Eleitoral no 
Estado. “O TRE está prepara-
do e equipado para realizar as 
eleições do ano 2020, seja qual 
data for estabelecida, pois te-
mos acima de tudo um compro-
misso com o povo paraibano”, 
destacou.

Porto rechaçou qualquer 
possibilidade de prorrogação de 
mandatos, na linha defendida 
pelo presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, entenden-
do que isso “confronta o estado 
democrático de direito”. “A livre 

manifestação do pensamento da 
vontade do eleitor será assegu-
rada em toda a plenitude”, avisa 
o desembargador paraibano.

O presidente do TRE disse 
compreender a necessidade de 
levar em consideração a situa-
ção do país diante da pandemia 
de coronavírus (covid-19), con-
tudo, avaliou que até o final do 
mês de junho será possível per-
ceber o impacto do problema 
nas eleições. “Até lá vamos ter 
uma visão mais completa, com 
mais subsídios, no que diz res-
peito à possibilidade de uma 
data mais eficaz e mais propí-
cia para a realização das elei-
ções do ano andante”.

José Ricardo Porto ainda 
endossou o discurso do mi-
nistro Barroso ao enfatizar o 
incentivo à participação da 
mulher no processo eleito-
ral, bem como dos jovens na 
carreira pública. Outro ponto 
tratado foi sobre o combate 
às notícias falsas (fake news) 
para que, segundo o desem-
bargador, “possamos realizar 
eleições democráticas onde a 
livre manifestação do pensa-
mento e da vontade prevaleça, 
sem qualquer influência exter-
na danosa”.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Ação Parlamentar

Amparo à cultura
A deputada estadual Cida Ramos (PSB) 
protocolou o Projeto de Lei 450/2020 
na ALPB, encaminhado ao Governo do 
Estado, para que sejam adotadas ações 
emergenciais destinadas ao setor cultu-
ral durante a pandemia do coronavírus. 
A matéria prevê uma complementação 
mensal de renda no valor de um salário 
mínimo aos trabalhadores da cultura e 
que fique vedado o corte no fornecimen-
to de água, energia elétrica e serviços 
de telecomunicações, inclusive internet, 
para as pessoas jurídicas que atuem no 
segmento cultural (leia mais na pág. 9).

Manual da Controladoria
A Prefeitura de João Pessoa (PMJP), por 
meio da Controladoria Geral do Municí-
pio (CGM), criou o ‘Manual da Controla-
doria Geral do Município’ para abordar 
a legislação aplicável a procedimentos e 
rotinas quanto à execução de atividades 
pertencentes às competências legais do 
órgão, além de aspectos normativos de 
auditoria. Com uma linguagem objetiva 
e didática, o documento está disponível 
no Portal da Transparência, na aba ‘Go-
verno’ em Portarias e Manuais e pode 
ser acessado diretamente pelo link ht-
tps://bit.ly/2WLFzeK.

Código de Obras e drones
Tramitam na Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) dois projetos de lei de auto-
ria da vereadora Helena Holanda (Progres-
sistas) que irão a votação: um que institui o 
uso de drones nas operações de segurança 
pública pela Secretaria de Segurança Urba-
na e Cidadania (Semusb) e o que modifica 
o Código de Obras do Município e exige a 
Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) para instalação de elevadores.

Justiça & Adjacências

Pelas Prefeituras

Serviço de telefonia
O desembargador José Ricardo Porto do TJPB 
não acatou agravo de instrumento interposto 
pela empresa Claro contra a decisão proferi-
da pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública 
da Capital em ação civil pública proposta pelo 
Procon de João Pessoa. De acordo com o de-
sembargador, o Judiciário estadual não tem 
competência para apreciar o caso, uma vez 
que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) de-
feriu liminar suspendendo os processos que 
envolvam o corte do serviço de telefonia dos 
consumidores inadimplentes.

Comarca de Conceição
A Vara Única da Comarca de Conceição, no 
Semiárido paraibano e a 579 quilômetros de 
João Pessoa, registrou crescimento expres-
sivo no mês de maio. De acordo com o juiz 
substituto da unidade judiciária e titular da 
2ª Vara de Itaporanga, Antônio Eugênio Lei-
te Ferreira Neto, houve acréscimo de quase 
300% no cumprimento dos atos proces-
suais entre os dias 1º e 26 de maio. Foram 
despachados 556 processos, lançadas 219 
decisões, proferidas 187 sentenças (48 sem 
julgamento de mérito) e dez sentenças ho-
mologatórias.

Contratos de consumo
Projeto de lei de autoria do deputado es-
tadual Adriano Galdino (PSB) trata da 
repactuação provisória dos contratos de 
consumo realizados entre as empresas 
prestadoras de serviços públicos, espe-
cialmente de água e energia, e pessoas 
jurídicas de direito privado, que tiverem 
comprovadamente seus rendimentos 
reduzidos em razão da pandemia da co-
vid-19. De acordo com o projeto, o ajuste 
deve vigorar enquanto estiver vigente o 
decreto de calamidade pública estadual.

O governador João 
Azevêdo (Cidadania) e os 
prefeitos da Região Metro-
politana de João Pessoa se 
reúnem pela terceira vez 
hoje, a partir das 10h30, 
por meio de videoconferên-
cia, para debater os efeitos 
da pandemia de coronaví-
rus nas cidades. Na pauta, 
as estratégias de ação que 
serão adotadas nos próxi-
mos dias no combate à co-
vid-19.

São aguardados para o 
encontro com o governador 
os prefeitos de João Pes-
soa, Luciano Cartaxo (PV); 
do Conde, Márcia Lucena 
(PSB); de Santa Rita, Emer-
son Panta (PSDB); de Ca-

bedelo, Vitor Hugo (DEM); 
e de Bayeux, Jefferson Kita 
(Cidadania), que participa 
das discussões do grupo 
pela primeira vez desde que 
assumiu a gestão do municí-
pio na semana passada.

O grupo de gestores 
solicitou o encontro com 
João Avezêdo para tratar de 
medidas de enfrentamento 
à pandemia. Atualmente, 
está em vigor um decreto 
estadual (além de decre-
tos municipais) que prevê 
o fechamento de serviços e 
orientações de isolamento 
social com a finalidade de 
evitar a propagação do ví-
rus. A medida tem validade 
até o próximo dia 31, quan-
do o governo deve anunciar 
quais serão as novas dire-
trizes adotadas na Paraíba.

Governador e prefeitos 
fazem terceira reunião

Legislativo sem férias

Coronavírus: vereador propõe suspensão 
de recesso na Câmara de João Pessoa

O vereador pessoense 
Thiago Lucena (PRTB) apre-
sentou projeto de resolução 
que extingue o recesso legis-
lativo na Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) referente 
ao mês de julho deste ano, em 
razão do enfrentamento à epi-
demia causada pelo novo coro-
navírus (covid-19). Ele afirma 
que “não é ético, oportuno e 
exemplar deixar de servir a 
população no momento em 
que ela mais precisa”.

O parlamentar argumenta 
que não faz sentido os verea-
dores entrarem em recesso em 
um momento de pandemia, 
que exige esforço máximo de 
quem ocupa cargo público. 
“Essa também será uma forma 
de recompensar o tempo que 
não tivemos sessões regulares 
nos últimos dias” afirmou.

De acordo com Thiago, as 

grandes pautas vinculadas às 
manifestações oficiais da Câ-
mara sobre assunto de inte-
resse público, como fiscaliza-
ção da aplicação de recursos e 
ações desenvolvidas, além do 
assessoramento ao Poder Exe-
cutivo, bem como a realização 
das sessões, não pode ter des-
continuidade.

“Estamos vivenciando 
uma pandemia e faz-se ne-
cessário que redobremos as 
ações quanto à garantia da 
transparência dos atos do po-
der público municipal, acom-
panhando os passos dados em 
nossa cidade. É necessário que 
continuemos legislando e re-
presentando a população de 
João Pessoa, haja vista que não 
é ético, oportuno e exemplar 
deixar de servir a população 
no momento em que ela mais 
precisa”, disse.

Comissão de Finanças e Orçamento da 
CMJP define calendário e relator da LDO

A audiência pública para 
discutir a peça orçamentária 
(LDO) da Prefeitura de João Pes-
soa relativa ao exercício financei-
ro de 2021 está programada para 
acontecer, por meio de videocon-
ferência, no próximo dia 9 de ju-
nho. A data foi definida durante 
reunião remota da Comissão de 
Finanças, Obra, Orçamento e Ad-
ministração Pública (CFO) da Câ-
mara Municipal de João Pessoa 
(CMJP).

Nessa mesma reunião ficou 
definido o nome do vereador 
Humberto Pontes (PV) como o 

relator da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO). Além da 
audiência pública para o dia 9, 
também foi anunciado o dia 12 
de junho como prazo final para 
a apresentação de emendas par-
lamentares. No dia 15 de junho 
acontecerá a apresentação do re-
latório e, dois dias depois, a peça 
orçamentária irá a votação em 
plenário.

A escolha de Humberto Pon-
tes como relator foi unânime por 
parte dos membros da CFO. “Ele 
tem demonstrado realmente que 
tudo que faz é com maestria e 

competência”, afirmou Durval 
Ferreira (PL). O relator agradeceu 
a confiança dos colegas e reafir-
mou o compromisso com a exce-
lência do trabalho. “Vou me esfor-
çar para fazer uma boa relatoria e 
dar exemplo do bom trabalho que 
sempre fazemos na nossa comis-
são”, enfatizou Humberto Pontes.

A CFO é presidida pelo verea-
dor Damásio Franca (Progressis-
tas) e os eventos do calendário da 
apreciação da LDO 2021 na Casa 
vão acontecer de forma remota, 
transmitidos pelos meios de co-
municação da CMJP.Vereador Humberto Pontes, relator da LDO

Foto: Olenildo Nascimento

Foto: Secom-CMJP

Thiago: “Não é ético e exemplar deixar de servir a população neste momento”



Brasil-Mundo
Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Carlos VieiraUNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de maio de 2020

Aras pede ao STF suspensão
de inquérito das fake news
Pedido feito a Fachin veio após apoiadores bolsonaristas terem celulares e computadores recolhidos em operação da PF

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
pediu ao ministro Edson Fa-
chin, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), a suspensão 
do inquérito das fake news. 
O pedido veio após apoia-
dores bolsonaristas terem 
celulares e computadores 
recolhidos em uma opera-
ção da Polícia Federal defla-
grada ontem, no âmbito da 
investigação.

O inquérito sigiloso foi 
aberto para apurar ameaças, 
ofensas e fake news dispara-
das contra os integrantes do 
Supremo e seus familiares. 
Desde o início, a investiga-
ção sofreu forte oposição do 
Ministério Público Federal 
por ter sido iniciado de ofício 
(sem provocação de outro ór-
gão) pelo ministro Dias Toffo-
li. O que é incomum, mas não 
inconstitucional.

Com a mudança do ti-
tular da Procuradoria-Geral 
da República (PGR), em se-
tembro, foi alterada também 
a postura da instituição em 
relação ao inquérito. Aras 

disse que Toffoli, ao deter-
minar a abertura da apura-
ção, “exerceu regularmente 
as atribuições que lhe foram 
concedidas” pelo Regimento 
Interno do Supremo. Agora, a 
PGR mudou de ideia e pediu a 
suspensão do inquérito.

No documento envia-

do ao STF, Aras afirma que a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica foi “surpreendida” com 
a operação de hoje, realizada 
“sem a participação, super-
visão ou anuência prévia do 
órgão”. Na visão dele, isso 
“reforça a necessidade de se 
conferir segurança jurídica” 

ao inquérito, “com a pre-
servação das prerrogativas 
institucionais do Ministério 
Público de garantias funda-
mentais, evitando-se diligên-
cias desnecessárias, que pos-
sam eventualmente trazer 
constrangimentos despro-
porcionais”.

Aras afirma que a PGR foi  “surpreendida” com a operação “sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão” 

Foto: Agência Brasil

Fausto Macedo
Agência Estado

Rafael Moraes, 
Pepita Ortega  e
Fausto Macedo
Agência Estado

Moraes acusa empresários de disseminarem ataques

Em sua decisão que autorizou 
o cumprimento de mandados de 
busca e apreensão no âmbito do 
inquérito das fake news, o ministro 
Alexandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), apontou 
indícios de que um grupo de em-
presários atua de maneira velada 
financiando recursos para a disse-
minação de fake news e conteúdo 
de ódio contra integrantes do STF 
e outras instituições. O ministro 
também definiu como “associa-
ção criminosa” o grupo conhecido 
como Gabinete do Ódio, como é 
conhecido um núcleo de assesso-
res que tem forte influência sobre 
o presidente Jair Bolsonaro e suas 
redes sociais.

“As provas colhidas e os laudos 

periciais apresentados nestes autos 
apontam para a real possibilidade 
de existência de uma associação 
criminosa, denominada nos depoi-
mentos dos parlamentares como 
‘Gabinete do Ódio’, dedicada a dis-
seminação de notícias falsas, ata-
ques ofensivos a diversas pessoas, 
às autoridades e às instituições, 
dentre elas o Supremo Tribunal 
Federal, com flagrante conteúdo 
de ódio, subversão da ordem e 
incentivo à quebra da normalidade 
institucional e democrática”, escre-
veu Moraes.

O inquérito das fake news foi 
instaurado por determinação do 
presidente do STF, ministro Dias 
Toffoli, para apurar ameaças, 
ofensas e notícias falsas dissemi-
nadas contra integrantes da Corte 
e seus familiares. O processo é 
acompanhado com apreensão pelo 
presidente Jair Bolsonaro, que teme 
que as provas colhidas cheguem ao 

Palácio do Planalto.
Em março, o Estadão revelou 

que as investigações já tinham 
identificado empresários bolso-
naristas que estariam financiando 
ataques contra ministros da Corte 
nas redes sociais. A apuração ga-
nhou um novo fôlego depois de o 
STF abrir um novo inquérito, para 
investigar atos antidemocráticos 
realizados no mês passado - em 
Brasília, Bolsonaro participou de 
um deles, diante do quartel general 
do Exército.

Entre os empresários que esta-
riam financiando o grupo criminoso 
estão o dono da rede de lojas de 
departamento Havan, Luciano 
Hang; o dono da Smart Fit, Edgard 
Gomes Corona; Otavio Fakhoury, 
financiador do site Crítica Nacio-
nal; o humorista Reynaldo Bianchi 
Júnior; e o coordenador do Bloco 
Movimento Brasil Winston, Rodri-
gues Lima.

Objetos luminosos
Essa semana eu anotei uma frase num papel para não 

esquecer do que escrever aqui. Aí perdi o papel. Mas eu sei 
do que quero falar, porque dias passados voltei a lembran-
ça dos objetos da casa de mainha. Recordei de um tempo 
onde os objetos atravessavam gerações. Eu que cresci num 
mundo marcado pela cultura do descartável, que glorifica-
va tudo que fosse novo, estava também cercada de alguns 
objetos que haviam atravessado anos a fio, décadas talvez. 
A exemplo da cama, guarda-roupa e penteadeira de mai-
nha, lindos, que desde a infância à vida adulta estavam lá. 
Lembro com desgosto de uma caçarola de catar arroz que 
coloquei fora de casa, por puro capricho, sem me dar conta 
de que minha mãe tinha apego sentimental ao seu utensí-
lio, que fora trazido por sua irmã querida. A cena do olhar 
da minha mãe diante do vazio que lhe causei nunca pude 
esquecer. 

Certa vez, quando visitei a casa da escritora Maria 
Gabriela Llansol, vi um lindo cartaz de divulgação de uma 
Jornada Llansoliana de Sintra, cujo título era “A Luminosa 
Vida dos Objetos” e fiquei muito impressionada. Por me dar 
conta da cadeia de sentidos e histórias que envolvem os ob-
jetos inanimados. Entrar na intimidade da casa da escrito-
ra, acolhida por um de seus estudiosos, o pesquisador João 
Barrento, foi uma experiência que me marcou muito. Por-
que tudo que estava lá dentro tecia um poderoso fio narra-
tivo da cotidianidade da escritora. Cheguei a fazer algumas 
fotos por me identificar bastante com seus objetos, mas 
sobretudo por perceber a poética presente nas escolhas 
de Llansol. E de como todos os seus papéis, escritos, vasos, 
bonecas, quadros, bules, davam conta de seus universos de 
pertencimento. E a senti ali, uma casa repleta de ânima. 

Penso que os objetos não nos atribuem valor. Não nos 
dão sentido, apenas costuramos os significados das coisas 
que escolhemos para fazer parte do nosso convívio. Um 
quadro, uma recordação de viagem, uma obra de arte, um 
cromo, uma fotografia pendurada na parede, um ímã de 
geladeira, flores pela casa, um pote, as canecas… Não da-
ria para enumerar aqui tudo que a gente vai pegando como 
parte da nossa narrativa particular de espacialidade. Du-
rante um bom tempo estive na casa de minha amiga Agos-
tinha (Marion Vieira de Mello). Eu entrava naquela Casa 
Poema, na Rua Monte Castelo, em Mandacaru, na maior 
felicidade do mundo. Por encontrar com ela, e fazer parte 
daquele universo particular. A luminosidade dos objetos 
de Agostinha estava nos gestos dela e Letícia de tecerem 
tanta poesia dentro de sua casa. Ali eu me sentia num casu-
lo, num jardim secreto, aquela casa era para mim um cos-
mo. Muito feminino. Eu não sabia para onde olhar naquela 
imensidão de coisas lindas: as orquídeas, os livros, os qua-
dros, as grades com desenhos de tulipas, a coleção de pre-
sépios, os banquinhos que sentávamos e conversávamos ao 
entardecer. Com a partida da Agostinha, ver a casa sem ela, 
e desfeita, foi como me sentir uma rosa totalmente despe-
talada. Sentindo a dor de ver cair cada pétala. 

Eu, como Agostinha, Llansol, Pablo Neruda, Frida Kha-
lo, minha querida amiga Ghislaine Duque, e tantas outras 
pessoas que conheço, caminham com a luminosidade de 
seus objetos. Eu sinto saudades de uma agenda, de 1994, 
decorada por mim. Com fragmentos de minha memória 
que acabei deixando voar por aí, rasgando seus papéis. O 
que falar dos meus negativos, das memórias diluídas das 
andanças…? Eu tenho sede de memória, como tenho fome 
de alma. 

Dos papéis de carta que colecionei, a todos deixei ir na 
direção das pessoas amadas. Do meu inventário me acom-
panham alguns livros. Alguns com questões que não fariam 
muito sentido na atualidade. Outros riscados com minhas 
anotações. Sim, sou das que riscam livros, melhorei sob al-
guns aspectos, mas acho bom demais para deixar. Já parei 
de rabiscar flores. Ah, e os CDs? E os discos? E aquela fita 
gravada com canções para quando seu filho chegar? Aí já se 
passaram quase 18 anos. E a entrada do primeiro show do 
Oswaldo Montenegro e do A-ha? Seguem comigo como pé-
rolas. Assim como a bruxinha de cerâmica trazida da Bella 
Vista, e o estandarte com artefatos e pinturas indígenas que 
empunho como se estivesse chegado à Lua com ele.

O violão segue junto. E aí eu fico me perguntando a 
coisa mais antiga que carrego comigo. Eu tive uma manta, 
a quem eu chamava de jamanta. Ela me ajudou a atravessar 
os invernos em Campina Grande, nas noites mais solitárias, 
fazendo tudo ficar mais aconchegante. Eu carrego comigo 
um caracol que achei em El Quisco, que fiz dele um colar, 
depois que meu filho, criança, brincou com ele o quanto 
pôde. Ele carrega as memórias lindas da minha presença 
no Pacífico Sul, das tardes observando as gaivotas, os cac-
tos imensos, das caminhadas pisando em seu solo arenoso. 

Não são muitos os objetos luminosos. Só que falam tão 
intensamente ao meu coração que acho que quando partir 
vão falar também de mim, do que fui, daquilo que gostei, 
das terras por onde pisei, dos mares e marés em que na-

Corrupção na Saúde

STJ apura vazamento
da Operação Placebo
Cristina Ìndio
Agência Brasil

O ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça 
(STJ), Benedito Gonçalves 
pediu ontem ao Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
para apurar suposto vaza-
mento da Operação Place-
bo, deflagrada ontem pela 
Polícia Federal (PF), no 
Rio de Janeiro e São Pau-
lo, que tem entre os in-
vestigados o governador 
do Estado do Rio, Wilson 
Witzel, e a mulher dele, 
Helena Witzel.

Segundo o ministro, 
se o vazamento for confir-
mado, “será necessário res-

ponsabilizar penalmente 
o autor da conduta ilícita, 
como forma de não preju-
dicar a integridade das ins-
tituições”.

A Operação Placebo 
vai aprofundar as inves-
tigações que começaram 
com a Polícia Civil do Es-
tado, o Ministério Público 
Estadual e o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) para 
apurar a existência de um 
esquema de corrupção en-
volvendo uma organização 
social contratada para a 
instalação de hospitais de 
campanha e servidores da 
cúpula da gestão do siste-
ma de saúde do Estado do 
Rio de Janeiro.

Agência Brasil

A polícia de Hong Kong 
disparou balas de pimenta 
e fez 300 prisões, enquan-
to milhares de pessoas to-
mavam as ruas ontem para 
expressar revolta contra a 
legislação de segurança na-
cional proposta pela China, 
que provocou um alerta in-
ternacional a respeito das 
liberdades da cidade.

O batalhão de choque 
disparou spray de pimenta 
para dispersar a multidão 
no coração do distrito fi-
nanceiro. Em outros locais, 
a polícia deteve dezenas 
de supostos manifestantes, 
obrigando-os a se sentar 
nas calçadas antes de revis-
tar seus pertences.

A forte presença poli-
cial nos arredores do Con-
selho Legislativo desenco-
rajou manifestantes que 
planejavam interromper 
o debate de um projeto de 
lei, que busca criminalizar 
o desrespeito ao hino na-
cional chinês.

Revoltadas com as 
ameaças aparentes às liber-
dades da cidade semiau-
tônoma, pessoas de todas 
as idades foram às ruas, 
algumas vestidas de preto, 
algumas com roupas de es-
critório ou uniformes esco-
lares e outras escondendo o 
rosto por baixo de guarda-
chuvas abertos – cena que 
lembrou os tumultos que 
abalaram Hong Kong no 
ano passado.

Hong Kong prende
300 durante protesto

Raquew
Sandra

criticadasmidias@gmail.com
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CBF já tem um protocolo definido para recomeçar com os Estaduais, mas ainda não tem uma data para o retorno

Campeonato Brasileiro pode
chegar até janeiro de 2021

Quem é fã de futebol deve 
ter uma virada de ano bem di-
ferente. Com jogos entre o Na-
tal e o Ano Novo e também no 
início de janeiro do ano que 
vem, o Campeonato Brasilei-
ro de 2020 terá um calendá-
rio modificado por causa da 
longa paralisação provocada 
pela pandemia do novo coro-
navírus. Quem revelou esses 
planos foi o secretário-geral 
da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), Walter Feld-
man, em entrevista exclusiva 
ao Estadão.

A entidade ainda não 
sabe quando poderá reini-
ciar as competições, mas tem 
claro que só vai retomar o 
calendário após receber au-
torização do Ministério da 
Saúde. Segundo Feldman, 
por enquanto o trabalho é o 
de atualizar um protocolo de 
cuidados médicos, dialogar 
com clubes e federações e ga-
rantir que nenhuma pressão 
política vai apressar o retor-
no das atividades do futebol 
brasileiro.

Alguns times já volta-
ram aos treinos. Isso não 
pode representar uma van-
tagem competitiva lá na 
frente?

A volta das competições 
tem de ser baseada primei-
ramente nas condições de 
saúde, com as curvas con-
troladas e com os protoco-
los praticados. Fizemos algo 
muito sensato no começo de 
maio ao permitir que cada 
federação e clube avaliasse 
dentro da realidade o que 
era possível. Pela nossa pre-
visão, nosso calendário deve 
ser retomado em cima das 
competições estaduais para 
que quando comece os tor-
neios nacionais, os clubes já 
tenham o preparo e o condi-
cionamento adequados.

E como a Conmebol 
(Confederação Sul-Ameri-
cana de Futebol) acompa-
nha o processo no Brasil?

Semana passada tivemos 
uma videoconferência com a 
Conmebol. Tivemos um longo 
debate sobre isso. Deixamos 
claro que vamos trabalhar 
neste momento com prefe-
rência para as competições 
do calendário brasileiro, es-
perando que a Conmebol fi-
zesse alguma definição que 
fosse mais tarde dos que as 
nossas decisões. Nossa sequ-
ência é: competições estadu-
ais e depois as nacionais. Até 
agora é plenamente possível 
cumprir o calendário brasilei-
ro. Podemos aproveitar datas 
que não são aproveitadas e se 
necessário, algumas datas do 
início de 2021.

Então é possível o Bra-
sileiro terminar só em ja-
neiro?

Sim. Eu diria que quan-
do a gente iniciou a parada, 
nós começamos a pensar nos 
mecanismos de flexão que 
teriam de ser acrescentados 
ao calendário para podermos 

ter condições de terminar as 
competições. Por isso que tra-
balhamos com a extensão das 
férias dos atletas para ter a li-
beração do período entre Na-
tal e Ano Novo. Seria possível 
fazer um calendário até 2021 
e também iniciamos algo que 
vem sendo mantido, de diálo-
go com a Federação dos Atle-
tas para termos a redução do 
tempo entre as partidas.

Como ficariam os con-
tratos de jogadores? Muitos 
dos atletas têm vínculos só 
até 31 de dezembro.

É um problema que vem 
sendo pensado no plano da 
legislação. Tem um projeto 
de lei para resolver algumas 
questões e uma delas é esta, 
a possibilidade de se assinar 
um contrato por só 30 dias 
(nota de redação: o contrato 
mínimo permitido atualmen-
te é de 90 dias de duração). 
Talvez seria em situação 
emergencial uma solução, 

por ter contratos mais curtos. 
Nós sabemos as dificuldades 
dos clubes em manter salá-
rios. Isso ainda está sendo 
tratado. Tem várias questões 
em andamento, ainda sem 
respostas.

Como tem sido feito o 
protocolo médico da CBF 
para a volta dos times aos 
treinos?

Fazemos atualizações 
quase que diárias, porque as 
mudanças sobre a pandemia 
são constantes, com o co-
nhecimento de novos testes. 
Temos conduzido esse tra-
balho junto com o Ministério 
da Saúde sem nenhum tipo 
de pressão ou açodamento. 
Nós estamos acompanhan-
do a evolução da epidemia. 
O protocolo está muito bem 
elaborado, participaram mais 
de 150 médicos do futebol, 
tem seis pareceres de infec-
tologistas e epidemiologis-
tas. Procuramos o máximo 
de construção técnica sobre a 
perspectiva do retorno.

Como tem sido a parti-
cipação de infectologistas, 
que são os grandes especia-
listas no tema?

A nossa referência maior 
é o infectologista Sérgio Wey, 
que inclusive foi meu cole-
ga de faculdade. Ele deu um 
parecer em que relata sobre 
como acompanhou esse tra-
balho. Nós enviamos também 

à Sociedade Brasileira de In-
fectologia (SBI) e temos um 
parecer do diretor técnico da 
SBI, que faz todas as conside-
rações. Nós só não divulga-
mos ainda porque como está 
no plano do Ministério da 
Saúde. As participações dos 
infectologistas e epidemiolo-
gistas têm sido fundamental. 
Eles que dão a característica 
complementar à experiência 
acumulada pelos médicos de 
futebol. Foi uma combinação 
perfeita.

Quem vai dar o aval fi-
nal para liberar o futebol?

Desde o início a gente 
falou que não daríamos um 
passo sem as recomendações 
do Ministério da Saúde, ten-
do em vista que a CBF é uma 
instituição nacional. Mas não 
deixa de ser fundamental a 
avaliação das Secretarias mu-
nicipais e estaduais de Saúde.

As trocas no Ministério 
da Saúde interferem?

Não. Em nenhum mo-
mento demos dimensão po-
lítica ao fato. A gente sempre 
conversou na área técnica. É 
fundamental que nossa deci-
são tenha caráter científico. 
Não há componente político.

Quando voltar, só tere-
mos jogos com portões fe-
chados?

Eu não diria que temos 
isso claro. Mas em nenhuma 

hipótese pensamos na reto-
mada com os portões abertos. 
Claro que sempre estará no 
horizonte pensar em jogos 
com torcida, distanciamento 
e cuidados, mas eu diria que 
agora é uma questão distante 
de ser tratada. Estamos agora 
pensando no retorno dos trei-
namentos, distanciamento 
social preservado, acompa-
nhamento diário.

A CBF pretende bancar 
os testes de alguns times?

Nas primeiras conversas 
que tivemos com o Ministério 
de Saúde, como o futebol se 
tornou um exemplo impor-
tante para fazer as pessoas se 
distraírem, até se levantou a 
possibilidade de o ministério 
fornecer testes. Mas isso não 
era possível nem adequado. 
Estamos agora avaliando 
preços, origem dos testes e 
qualidade. A cada momento 
aparece um teste novo. Como 
a Série A e a Série B têm vá-
rios clubes voltando, estão fa-
zendo por iniciativa própria. 
Estamos em um momento de 
avaliação, de custo, de merca-
do, de fazer avaliação disso. 
Neste momento não tem ne-
nhuma sinalização de se dis-
cutir valores. Os preços são 
altos e a quantidade é grande.

Flamengo e Vasco che-
garam a se reunir com o 
presidente Jair Bolsonaro. 
Algumas federações esta-

duais também já se mani-
festaram a favor do retor-
no. Como a CBF lida com 
essa pressão?

Eu diria que o presiden-
te (da CBF) Rogério Caboclo 
tem muita clareza sobre isso. 
O retorno só se dará em cima 
da segurança em saúde. Em 
nenhum momento vamos ul-
trapassar a linha da respon-
sabilidade. A gente acha que 
isso tem de ser local. Algumas 
federações avançaram muito 
nisso, como Santa Catarina, 
Paraná e Rio e Janeiro. As 
vontades locais não interfe-
rem no plano nacional. Nos-
sa tarefa é dar todo o apoio 
possível. Vamos aguardar o 
Ministério da Saúde para que 
se possa fazer o retorno Não 
há pressão política fora do 
sistema de saúde que altere o 
posicionamento da CBF.

É possível fazer alguma 
previsão de quando o fute-
bol voltará?

Nós estamos exatamente 
no pico da pandemia. E não 
sabemos o tamanho do platô 
desse pico. Temos muitos ele-
mentos positivos, como a ar-
ticulação com as federações e 
o diálogo com os clubes. Mas 
a recomendação expressa que 
tenho do presidente Caboclo 
é para não dar nenhuma data 
ainda. Ou seja, estamos fa-
zendo tudo correto, de forma 
sensata, mas ainda não fala-
mos em prazo.

Ciro Campos
Agência Estado

Foto: Divulgação/CBF

EntrEvista

Sobre bancar as testagens, o 
dirigente da CBF disse não ter 
nenhuma sinalização diante dos 
preços altos hoje no mercado

 Nosso calendário deve 
ser retomado com os 

estaduais para que quando 
comece os torneios 

nacionais os clubes já 
tenham o preparo e o 

condicionamento 
adequados 
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Sérgio Meira invadiu o campo no jogo contra o São Paulo, segundo a denúncia, que pede uma pena de 30 dias

Presidente do Botafogo pode
ser afastado hoje pelo TJD

Depois de um longo 
período de inatividade, pro-
vocado pela pandemia do 
coronavírus, o Tribunal de 
Justiça Desportiva de Fute-
bol da Paraíba voltará a se 
reunir, nesta quinta-feira, 
às 18 horas, através de uma 
videoconferência, numa 
sessão de instrução e jul-
gamento de 12 processos, 
dentre eles, um que pode 
suspender o presidente do 
Botafogo, Sérgio Meira, acu-
sado de ter invadido o cam-
po e agredido verbalmente 
o juiz da partida, após o 
jogo Botafogo x São Paulo 
Crystal, realizado no dia 1 
de março, no Almeidão.

A denúncia foi feita 
pelo procurador da II Co-
missão Disciplinar do TJ-
DF-PB, Luiz Nascimento 
Neto, baseada na súmula 
do jogo, e se refere ao arti-
go 258-B do CBJD - Código 
Brasileiro de Justiça Des-
portiva, que diz: “Invadir 
local da partida, prova ou 
equivalente, durante a sua 
realização, inclusive no in-
tervalo regulamentar”. A 
pena para os casos envol-
vendo dirigentes é de sus-
pensão de 15 a 180 dias.

Segundo a súmula do 
jogo, Sérgio Meira mostrou-
se desrespeitoso com a arbi-
tragem, invadindo o campo, 
após o término da partida, 
e proferindo palavrões e 
agressões verbais ao árbi-
tro da partida. O presidente 
reagiu a denúncia com in-
dignação. “Olha fiquei sur-
preso, porque não uso este 
tipo de linguagem que estão 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo-RJ não
volta aos treinos

Enquanto a Ferj organiza 
e a maioria dos clubes ca-
riocas se mexe pela volta 
do Campeonato Carioca, o 
Botafogo mantém posição 
e garante que não planeja 
o retorno dos treinos pre-
senciais na próxima segun-
da-feira. Ao mesmo tempo 
em que mantém o elenco 
em casa, o clube age nos 
bastidores para não reto-
mar o futebol no meio da 
pandemia. A diretoria e a 
comissão técnica sabem que 
a postura pode repercutir 
em campo, quando a bola 
voltar a rolar. 

Paulistão segue 
sem definição

Os quatro principais times de 
São Paulo seguem alinhados 
e trabalhando junto em um 
único planejamento para a 
retomada das atividades no 
futebol estadual. Esse é o con-
senso entre Corinthians, Pal-
meiras, São Paulo e Santos, 
que se reuniram na última ter-
ça-feira, em encontro virtual, 
com a participação do presi-
dente da Federação Paulista, 
Reinaldo Carneiro Bastos. É 
uma postura completamente 
oposta da que tem sido vista 
no Rio. Os clubes paulistas 
anda não têm data para o re-
torno dos treinamentos.

Inter-RS instala
barreira sanitária

Em sua quarta semana de 
treinos, após a paralisação das 
competições, o Internacional 
segue anunciando medidas 
para diminuir o risco de even-
tuais contágios por covid-19 
em seu elenco. O clube gaú-
cho instalou uma "estação de 
sanitarização" na entrada do 
CT Parque Gigante, em Porto 
Alegre. Trata-se de uma espé-
cie de túnel pelo qual passam 
os jogadores enquanto são 
atingidos por um spray com 
desinfetantes. De acordo com 
o clube, o produto é aprovado 
pela Anvisa e não prejudica a 
pele. E elimina microrganis-
mos, como o  coronavírus.

Messi ansioso para
retorno dos jogos

As atividades coletivas já re-
começaram na Espanha, que 
deve ter o seu torneio local re-
tomado em meados de junho, 
e um dos craques da competi-
ção, o argentino Lionel Messi, 
do Barcelona, disse que não vê 
a hora disso acontecer e que 
tudo será como começar uma 
nova temporada. “Não pode-
mos pensar no que deixamos 
para trás. Temos que pensar 
no futuro. Em como voltar ao 
dia a dia do treinamento, ver 
os companheiros, jogar os 
primeiros jogos. Será estranho 
no começo, mas quero voltar a 
competir”, afirmou Messi em 
declarações à  imprensa.

Curtas

atribuindo a mim”, disse o 
dirigente do Botafogo.

Outro processo tam-
bém chama a atenção pelo 
seu ineditismo. O São Paulo 
Crystal de Cruz do Espíri-
to Santo poderá ser punido 
por não ter executado os 
hinos nacional e da Paraí-
ba, antes do início do jogo 
contra o Sport Lagoa Seca, 
disputado no dia 16 de feve-
reiro, no Estádio Carneirão. 
Na denúncia feita pelo pro-
curador Luiz Nascimento, 
ele pede uma punição de R$ 
5 mil para o clube.

A denúncia foi feita com 
base no artigo 191, incisos 
I e III do CBJD. “Deixar de 
cumprir, ou dificultar o cum-
primento de obrigação legal 

e de regulamento, geral ou 
especial, de competição”. A 
pena prevista neste artigo 
é de R$ 100 a R$ 1 mil, por 
minuto.

Ainda contra o São Pau-
lo Crystal, o processo intima 
o médico José de Almeida 
Braga, que esteve presente 
na partida, para esclarecer 
sobre a não apresentação 
do seu documento oficial de 
identificação profissional, o 
CRM.

O diretor executivo do 
São Paulo Crystal, Eduardo 
Araújo, se disse surpreso 
com as denúncias, mas pre-
feriu não comentar o assun-
to. Ele se limitou a dizer que 
o clube já preparou a sua 
defesa.

Um fato que também 
chamou a atenção é que 
será julgado uma denúncia 
do Campeonato Paraibano 
Feminino, ainda do ano ano 
passado, do jogo Auto Es-
porte x Botafogo, disputado 
no dia 14 de novembro de 
2019. Os dois clubes foram 
incursos no artigo 206 do 
CBJD, por causa de um atra-
so de 9 minutos no início do 
jogo. A pena é de uma mul-
ta que vai de R$ 100 até R$ 
1 mil, por cada minuto de 
atraso. 

Nesta sessão, não esta-
rão em julgamento proces-
sos importantes, que podem 
modificar totalmente a clas-
sificação do atual Campeo-
nato Paraibano da primeira 

divisão. Eles tratam de de-
núncias sobre a utilização 
de jogadores irregulares por 
algumas equipes. As denún-
cias envolvem as equipes do 
Campinense, Sousa, Atlético 
e CSP, que podem ser puni-
das com a perda de pontos.

Foto: Ortilo Aantônio

A pandemia do corona-
vírus vem destruindo a saúde 
financeira dos clubes de todo 
o Brasil, e na Paraíba não é 
diferente, mas ao contrário 
da grande maioria, a crise fi-
nanceira está longe de atingir 
a Perilima. Segundo o presi-
dente, Jailton Oliveira, o clu-
be tem orçamento financeiro 
para os próximos 10 anos, 
independentemente do que 
houver na economia do país.

“A Perilima é uma em-
presa minha e portanto tem 
como principal finalidade 
revelar jogadores. O clube 
não depende de patrocínio 
ou de renda dos jogos. O que 
consegue arrecadar vem ape-
nas somar para os caixas do 
clube. Eu agencio vários jo-

gadores pelo mundo todo e 
alguns deles as negociações 
são feitas em dólar ou em 
Euro, e com a desvaloriza-
ção do real, nosso retorno é 
bem maior. Temos também 
investimentos no mercado 
de ações, portanto, a Perili-
ma tem recursos próprios e 
não foi atingida por esta crise 
provocada pela pandemia”, 
afirmou o empresário.

Mesmo sem problemas 
financeiros, Jailton Oliveira 
está muito preocupado com 
a situação dos outros clubes 
que disputam o Campeona-
to Paraibano, sobretudo os 
de menores capacidade de 
investimento. Segundo ele, 
a competição é totalmente 
inviável, economicamente 
falando, e só existe graças a 
ajuda financeira do Governo 
do Estado.

“Nós temos um campeo-
nato aqui na Paraíba que a 
Federação Paraibana de Fu-
tebol não oferece nada aos 
clubes, pelo contrário, cobra 
altas taxas e não aplica a ver-
ba que vem da CBF, nem tão 
pouco consegue patrocínio 
nem televisionamento dos 
jogos, que reforçariam os 
caixas dos clubes. Tenho co-
nhecimento de que a FPF re-
cebe mensalmente R$ 75 mil 
da CBF e ninguém ver este 
dinheiro. A despesa alegada 

não bate com esse montante. 
 “Os clubes pagam em 

média R$ 10 mil com taxas e 
despesas, por jogo, e basica-
mente contam com a ajuda 
do programa de incentivo do 
Governo do Estado. Quando 
há um atraso nesses recursos, 
como está ocorrendo agora, 
os clubes não conseguem 
cumprir seus compromissos. 
Aqui no Rio de Janeiro, onde 
resido, a Federação de Fute-
bol repassa para um clube 
numa seletiva para a primei-

ra divisão, R$ 900 mil. Não 
quero comparar o Rio com 
a Paraíba, mas não oferecer 
nada também é demais”, ar-
gumentou.

Mesmo sem problemas 
financeiros, assim que a Pe-
rilima garantiu a participação 
no Campeonato Paraibano de 
2021, e não tinha mais chan-
ces de se classificar para as 
semifinais, o clube dispensou 
os jogadores mais caros que 
vieram de outros estados. Se 
a competição for retomada, 

a Perilima vai escalar o time 
de garotos que participou da 
Copa São Paulo de Futebol Ju-
nior, este ano.

“Vale ressaltar que qua-
se 100 por cento do elenco 
que representou a Paraíba na 
Copa São Paulo estava inte-
grado ao elenco profissional 
e vários deles indo para jogos, 
sendo relacionados. Carlos e 
Ezequias, inclusive eram titu-
lares, o que é incomum aqui 
na Paraíba”, disse o diretor de 
futebol, Dagberto Junior.

Efeitos do coronavírus não atingem Perilima

Fo
to

: A
sc

om
/T

ez
e

O presidente da Perilima, Jaílton Oliveira, diz estar mais preocupado com a situação dos outros clubes

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Outro processo da 
reunião de hoje que 

chama atenção é contra 
o SP Crystal que pode 
ser punido por não ter 
tocado hinos antes do 

início de um jogo

 A Perilima é uma 
empresa minha e 

portanto tem como 
principal finalidade 
revelar jogadores. O 

clube não depende de 
patrocínio ou de renda 

dos jogos  

O presidente do Botafogo, Sérgio Meira, será julgado no início da noite de hoje e corre o risco de pegar uma suspensão de 15 a 180 dias pelo TJD 
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DISPENSA Nº DV00047/2020
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 DV00047/2020, 
que objetiva: Serviço de manutenção e instalação de ar condicionado das Unidades Básicas de 
Saúde, Hospital Dr. Hercilio Rodrigues, Secretaria de Saúde, Samu; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 
27075454811 - R$ 12.710,00.

Areia - PB, 26 de Maio de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos da Rua Severino de Azevedo Maia - Areia/Pb. 

LICITANTES HABILITADOS: ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; GUSTAVO 
ULISSES DA LUZ BARROS; ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI; LJS CONSTRUTORA EIRELI; 
PR CONSTRUÇÕES EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 04/06/2020, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Epitácio 
Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 27 de Maio de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N°03 AO CONTRATO N° 00120/2017 do PREGÃO 
00034/2017; PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA E H. FORMIGA ENGENHARIA E 
ASSESSORIA EIRELLI – ME, CNPJ: 22.290.243/0001-44. OBJETO: ALTERARAÇÃO DE PRAZO 
CONTRATUAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: no artigo 57, II, § 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e 
suas alterações. SIGNATÁRIOS: JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE E H. FORMIGA 
ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI – ME. DATA DE ASSINATURA27/05/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020
A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TOR-

NA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que, considerando a necessidade de alteração 
do edital, a sessão que iria ser realizada no dia 02 de junho de 2020, às 09:30, que tem por objeto: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, FICA ADIADA, reabrindo-se o 
prazo, com agendamento para o dia 09/06/2020, as 09h30min.

Barra de São Miguel - PB, 27 de maio de 2020.
ANTÔNIO AELSON CANEJO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE CONDE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00030/2020. OBJETO: Aquisição de Cesta básica 
contendo (02) açúcar, (03) arroz, (02) biscoito, (02) café, (01) farinha, (03) feijão, (04) flocos de 
milho, (02) leite, (02) macarrão, (01) óleo, (02) sardinha, que tem por objetivo atender os benefícios 
previstos na Lei nº 0933/2017 durante o peródo de calamidade pública provocada pelo COVID-19. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria do Trabalho e da Ação Social. RATIFICAÇÃO: Secretária, em 26/05/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00030/2020

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 DP00030/2020, 
que objetiva: Aquisição de Cesta básica contendo (02) açúcar, (03) arroz, (02) biscoito, (02) café, (01) 
farinha, (03) feijão, (04) flocos de milho, (02) leite, (02) macarrão, (01) óleo, (02) sardinha, que tem 
por objetivo atender os benefícios previstos na Lei nº 0933/2017 durante o peródo de calamidade 
pública provocada pelo COVID-19; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: B J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 56.250,00.

Conde - PB, 26 de Maio de 2020
ANA CÂNDIDA AIRES RIBEIRO GALVÃO

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERE-
CÍVEIS - PANIFICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Participação Exclusiva 
ME/EPP). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - Email: Sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: 
sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 18 de Maio de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 10 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PERECÍVEIS - PANIFICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Ampla Participação). 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - Email: Sescab.licitacao@cabedelo.
pb.gov.br dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 18 de Maio de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

A Pregoeira Oficial comunica que o Pregão Presencial nº 00014/2020, Objeto: Locação de veículos 
diversos, destinados a esta Prefeitura, foi adiado para o dia 04 de Junho de 2020 às 14:00 horas, 
no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de 
Mamanguape - PB. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (83) 99342-2582. 

Cuité de Mamanguape - PB, 27 de Maio de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 09:30 
horas do dia 10 de Junho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de Manilhas destinadas as galerias de águas pluviais e esgotos do município de Con-
ceição/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no horário 08h00min ás 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 27 de maio de 2020.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTA TÉCNICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Conceição, torna público para co-
nhecimento dos interessados o resultado da fase de Proposta Técnica da Tomada de Preços nº 
00003/2020, que tem como objeto a Contratação de empresa para execução continuado dos serviços 
de contabilidade e de assessoria contábil administrativa e financeira do município de Conceição - PB, 
assim informa que  a empresa ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOTWARE LTDA, CNPJ 
Nº 05.905.065/0001-08 foi classificada para a fase de Proposta de Preços. Ainda informa que a 
abertura de Proposta de Preços ocorrerá no dia 02 de junho de 2020 ás 09:30/hs/min na sala da CPL. 

Conceição - PB, 27 de Maio de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA 

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2020, que objetiva: Adesão a Ata de Registro de Preços para futura e eventual contratação 
do fornecimento de Fardamentos diversos, em atendimento as demandas operacionais do Município 
de Camalaú - PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: S&M-INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS L - R$ 85.875,00.

Camalaú - PB, 27 de Maio de 2020
ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades 

do Hospital Municipal, Policlínica e Samu deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrô-
nico nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 09.009-FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 - MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICI-
PAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 214 09009.10.302.1017.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 
09009.10.302.1018.2077 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 
09009.10.302.1018.2078 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança 
e: CT Nº 00126/2020 - 22.05.20 - A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS LTDA - R$ 211.150,30; CT Nº 00127/2020 - 22.05.20 - DROGAFONTE LTDA - R$ 
36.803,70; CT Nº 00128/2020 - 22.05.20 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - R$ 1.010,00; CT Nº 00129/2020 - 22.05.20 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 5.562,92.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00005/2020, que objetiva: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
licenciamento, consultoria, instalação, implantação, treinamento, suporte técnico, manutenção e 
evolução de sistemas no âmbito da Prefeitura Municipal de Esperança/PB; RATIFICO o correspon-
dente procedimento em favor de: ALFA INTELIGENCIA E SERVICOS DE SOFTWARE E OPINIAO 
LTDA - R$ 191.347,20.

Esperança - PB, 24 de Abril de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00023/2020

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 DP00023/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A 
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUINDO A LEI Nº 13.979/2020; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE FHILLYPE DOS 
SANTOS BRITO - R$ 320.460,00.

Esperança - PB, 26 de Maio de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00023/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNE-
RABILIDADE SOCIAL, SEGUINDO A LEI Nº 13.979/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei 
Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Assistência e Serviço Social. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 26/05/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Tubos de concretos e outros para melhor atender as de-
mandas da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00041/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020 Elemento de despesa 3.30.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00288/2020 - 25.05.20 - IMBRA INDÚSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA - R$ 564.074,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Eletrodomésticos diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal 
no exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CO-
MERCIAL MASTER EIRELI - R$ 25.156,00; CRM COMERCIAL LTDA - R$ 64.261,60; GERALDO 
VIDAL DA NÓBREGA - R$ 82.955,50; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE 
- R$ 27.704,20. Ficam os licitantes convocados para assinatura dos contratos nos termos do 
instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 26 de Maio de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÕES DE GALÃO DE ÁLCOOL GEL COM 5 LT PARA USO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Li-
citação nº DP00028/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e MARCOS RO-
BERTO DE CARVALHO TAVARES - R$ 5.760,00 – Cinco Mil Setecentos e Sessenta Reais - CT 
Nº 00292/2020 – 26.05.2020

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00028/2020

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00028/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÕES DE GALÃO DE ÁLCOOL GEL COM 5 LT PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: MARCOS ROBERTO DE CARVALHO TAVARES - R$ 5.760,00 – Cinco 
Mil Setecentos e Sessenta Reais.

Guarabira - PB, 26 de Maio de 2020.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-004/2020

Acatando relatório apresentado pelo Pregoeiro desta Secretaria e do Parecer Conclusivo da 
ASSJUR/CENTRAL/SEAD, que trata do Processo Administrativo Nº: 2019/145142, cujo objeto é 
o “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUALAQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS”, ADJUDICO E 
HOMOLOGO o procedimento licitatório em epígrafe relacionados aos itens 125, 133, 134, 152, 
172, 192, 201, 208, 234, 238, 241, 243 e 247 que estavam sob recurso administrativo, em favor 
das Empresas: BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.227.808/0001-55, nos itens/valor 
total: 125 (R$ 4.495,00); e 201 (R$ 21.616,00), totalizando R$ 26.111,00 (vinte e seis mil cento e 
onze reais); DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.447.850/0001-60, no item 208 pelo 
valor total de R$ $ 8.697,00 (oito mil seiscentos e noventa e sete reais); INDUSTRIA DE POLPAS 
NATURAL SABOR EIRELI - CNPJ: 02.368.789/0001-63, nos itens/valor total: 234 (R$ 23.645,00); 
238 (R$ 31.618,10); 241 (R$ 85,04); e 243 (R$ 20.505,00), totalizando R$ 75.853,14 (setenta e cinco 
mil oitocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos); BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27, 
nos itens/valor total: 152 (R$ 1.158.924,00); e 192 (R$ 63.336,00), totalizando R$ 1.222.260,00 (um 
milhão duzentos e vinte e dois mil duzentos e sessenta reais); PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO 
DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.498.270/0001-28, nos itens/valor total: 133 (R$ 80.000,00); 134 
(R$ 1.550,00); 172 (R$ 1.599.480,00); e 247 (R$ 83.324,50), totalizando R$ 1.764.354,50 (um milhão 
setecentos e sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), 
perfazendo o valor global de R$ 3.097.275,64 (três milhões, noventa e sete mil duzentos e setenta 
e cinco reais e sessenta e quatro centavos). 

João Pessoa/PB, 27 de maio de 2020.
LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ

Secretário de Administração

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2020
PROCESSO Nº 2020/04470 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTA-
BELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19. 

Partes: EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana, inscrita no CNPJ sob o 
nº 08.806.838/0001-89 (CONTRATANTE) e MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA (CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob o nº 23.993.232/0001-93. 

Valores: Como pagamento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor global estimado 
de R$ 126.052,65 (cento e vinte e seis mil, cinqüenta e dois reais, sessenta e cinco centavos).

Dotação Orçamentária: O pagamento deste contrato correrá pelo elemento despesa 3.3.90.30.00, 
Classificação Funcional 02.201.15.452.5126.2.179, fonte de recurso (20) e (00).

Prazo: O Presente contrato terá vigência por 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura 
do contrato.

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 26 de Maio de 2020.

LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA
Superintendente

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2020
PROCESSO nº 2020/04470 Dispensa de Licitação Nº 003/2020

1-Objeto: O OBJETO DESTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA, DESTINADA ÀS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.

2-Partes:
EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.806.838/0001-89 (CONTRATANTE) e GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI M (CON-
TRATADA), inscrita no CNPJ sob o nº 12.040.718/0001-90. 

Valores:
Como pagamento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor global estimado de R$ 

7.658,40 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).
3-Dotação Orçamentária:
O pagamento deste contrato correrá pelo elemento despesa 3.3.90.30.00, Classificação Funcional 

02.201.15.452.5126.2.179 fonte de recurso tesouro.
4- Prazo
O prazo de vigência do contrato será determinado 60 dias a contar da assinatura do contrato e 

será adstrita vigência da pandemia do COVID-19 (coronavirus).
Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de maio de 2020. 
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2020
PROCESSO nº 2020/04470 Dispensa de Licitação Nº 003/2020

1-Objeto: O OBJETO DESTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA, DESTINADA ÀS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.

2-Partes:
EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.806.838/0001-89 (CONTRATANTE) e VENTILAR COM E SERV DE ALUGUEL DE APARELHOS 
MED HOSPIT LTDA (CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob o nº 08.965.403/0001-87. 

Valores:
Como pagamento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor global estimado de R$ 

4.448,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais).
3-Dotação Orçamentária:
O pagamento deste contrato correrá pelo elemento despesa 3.3.90.30.00, Classificação Funcional 

02.201.15.452.5126.2.179 fonte de recurso tesouro.
4- Prazo
O prazo de vigência do contrato será determinado 60 dias a contar da assinatura do contrato e 

será adstrita vigência da pandemia do COVID-19 (coronavirus).
Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de maio de 2020. 
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICTAÇÃO FRACASSADA
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP, sob o nº 09032/2020, realizada no dia 27 de maio de 2020, às 11h00, que teve como objeto 
o registro de preços para aquisição e instalação de equipamento retrovisor (câmera e monitor), 
destinados aos veículos de transporte escolar da Secretaria de Educação e Cultura, foi declarada 
FRACASSADA, nos termos da Ata da Sessão Pública constante do processo administrativo de 
nº 2020/020107.

João Pessoa, 27 de maio de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº   08.359/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.043/2020
DATA DE ABERTURA: 09/06/2020 – ÀS: 08:30 hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GASOTERAPIA PARA AS UNIDADES HOSPITALA-

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

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Srº. Everaldo 
Francisco da Silva Junior, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da chave (816928), e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Con-
sultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 
17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: OUTROS 
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores,  Decreto nº 10.282/2020 e a Medida Provisória de nº 926 de 20 de março 
de 2020 e Decreto Municipal nº 9.465 de 22 de março de 2020, como também a lei nº 13.979 de 06 
de fevereiro de 2020 e Decreto Municipal nº 9.470/2020; Decreto Municipal 8.642/15.

João Pessoa, 27 de Maio de 2020. 
Everaldo Francisco da Silva Junior

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O   D E   L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº   05.679/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.042/2020
DATA DE ABERTURA: 04/06/2020 – ÀS: 08:30 hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REA-

GENTES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE BIOQUÍMICA (MARCADORES LABORATORIAIS 
PULMONAR, CARDÍACO E SEPTICEMIA) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO 
PARA ATENDER AOS HOSPITAIS E UPAS COMO REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AO NOVO 
CORONAVIRUS (COVID-19).

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sra. Franciny 
do Nascimento Leal, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da chave (814992), e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 
13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recur-
sos: ORDINÁRIO/SUS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 
4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações 
posteriores, Decreto nº 10.282/2020 e a Medida Provisória de nº 926 de 20 de março de 2020 e 
Decreto Municipal nº 9.465 de 22 de março de 2020, como também a lei nº 13.979 de 06 de fevereiro 
de 2020 e Decreto Municipal nº 9.470/2020; Decreto Municipal 8.642/15.

João Pessoa, 27 de Maio de 2020. 
Franciny do Nascimento Leal

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.024/2018/SEPLAN
        2º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.010/2018/SEDURB – REFORMA DA PRAÇA DO CARRO 

ANTIGO EM MANAÍRA, JOÃO PESSOA 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Econ Emp. e Construções Ltda.
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo o Acréscimo de serviços, com alteração do valor con-

tratual e Prorrogação de prazo. Valor acrescido R$ 252.909,10. Prazo prorrogado por 180 (CENTO 
E OITENTA) dias corridos.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Epitácio Alves de Almeida/ Construtora 

Econ Emp. e Construções Ltda.
Data da Assinatura: 27/05/2020

João Pessoa, 27 de maio de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 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 28/05/2020 fica adiada para o dia 10/06/2020 às 09h00min, tendo em vista 
alterações no Termo de Referência, em face de impugnação interposta e pedidos de esclarecimento.

Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes
João Pessoa, 27 de maio de 2020.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO 2º) ADITIVO DE REMANEJAMENTO E VALOR AO CONTRATO Nº 115/2019
Tomada de PreçosNº001/2019.Contratante:Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:Inova 

Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 19.420.845/0001-64.Considerando o memorando 
e a planilha apresentada pelo Sr. Gregory Primeiro Fernandes de Paiva, Engenheiro Civil CREA/
PB nº 2101932385 (Fiscal da obra), desiguinado pela Prefeitura Livramento/PB, onde solicita um 
remanejamento dos quantitativos (Aumento, redução e acrescimo) da planilha contratada através do 
Contrato Nº 115/2019 (Tomada de Preços Nº 001/2019). Vejamos a seguir: Considerandoque houve 
acréscimo de quantitativos executado e não previstos na planilha base inicial contratada no valor 
total de R$ 112.519,81 (Cento e doze mil, quatrocentos e dezenove reais, oitenta e um centavos), 
contudo considerando ainda que houve diminuição de quantitativos previstos na planilha base 
inicial contratada e não executados no valor total de R$ 47.043,02 (Quarenta e sete mil, quarenta 
e três reais e dois centavos), dito isso o acréscimo aqui solicitado nesta peça é o valor total de R$ 
65.476,79 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais, setenta e nove centavos), 
conforme demonstrado na planilha orçamentária (Perde e Ganha). Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes contratantes: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) ea Sra. Liliane Elias de Alencar (Pela Contratada).

Livramento/PB,26 de maiode 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2020

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 DV00001/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE NATUBA/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS – CNPJ 30.308.240/0001-19 – 
VALOR - R$ 28.512,97.

Natuba - PB, 27 de Maio de 2020
JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE REMIGIO

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 00007/2019

EXTRATO DO 01 ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Aditivo de prazo do contrato original 00007/2019, nos termos do art. 57, §1, II da Lei 

nº 8.666/93, com novo prazo até 04/10/2020
PARTES: Câmara Municipal de Remígio - PB, (CONTRATANTE) e YIGAL CONSTRUÇÃO E 

SERVICOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 26.942.000/0001-02 (CONTRATADA).
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 

Publique-se e Cumpra-se.
Remígio, 06 de maio de 2020.

Francisco Adinael Barbosa Cabral
Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, 
PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS 
E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - R$ 52.300,00; AUTO CAR COMERCIO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - R$ 115.900,00; GRANPEÇAS COM. E DIST. 
DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA - R$ 75.250,00; SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - R$ 131.300,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 25 de Maio de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PREVENTIVOS E CORRETIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00018/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo 
Antônio: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02040.04.123.1003.2003 
- 02050.20.601.2001.2004 - 02060.12.361.2005.2007 - 02060.12.361.2005.2008 
- 02060.12.361.2005.2009 - 02060.12.361.2005.2058 - 02060.12.365.2009.2013 
-  02080.10.301.2015.1009 -02060.12.366.2010.2014 -  02080.10.302.2015.2022 
-02080.10.302.2015.2032 - 02100.15.122.2019.2029 - 02090.08.244.2018.2028 -  ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00043/2020 
- 25.05.20 - SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - R$ 131.300,00; 
CT Nº 00044/2020 - 25.05.20 - GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS 
LTDA - R$ 75.250,00; CT Nº 00045/2020 - 25.05.20 - AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - R$ 115.900,00; CT Nº 00046/2020 - 25.05.20 - ANTONIO 
RODRIGO DE ARAUJO SILVA - R$ 52.300,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
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ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI - R$ 198.987,13.

Riacho de Santo Antônio - PB, 26 de Maio de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTE-

CIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho 
de Santo Antônio: 02080 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS 1091 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ELEMENTO DE DESPESA: 44905100 - OBRAS E INSTALA-
ÇÕES - FONTE 001 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE 220 CONVÊNIO FUNASA Nº. 
2186/18. VIGÊNCIA: até 23/11/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho 
de Santo Antônio e: CT Nº 00047/2020 - 26.05.20 - CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI - R$ 198.987,13.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2020, que objetiva: Aqui-
sição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos 
gêneros alimentícios; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: VITORIA SEMONE SILVA - R$ 16.957,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 25 de Maio de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme es-
pecificações dos gêneros alimentícios. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.060 -SEC. EDUCAÇÃO 
02060.12.306.2004.2006 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, REC. DO PNAE, REC. PRO-
PRIOS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho 
de Santo Antônio e: CT Nº 00042/2020 - 25.05.20 - VITORIA SEMONE SILVA - R$ 16.957,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Junho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipa-
mentos para implantação de Academias ao Ar Livre, Playground no municípiode Riacho de Santo 
Antônio. 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 
007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3641-1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 27 de Maio de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeira Oficial

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para construção de polo da academia da 

saúde com área de 516,12m² (Itens Remanescentes). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00008/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/
Convenio Ministério da Saúde: 02110 � FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2007.1080 
- CONSTRUCAO, DE UNIDADE ACADEMIA DE SAÚDE 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 
212.220 FONTES. VIGÊNCIA: até 25/05/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00039/2020 - 25.05.20 - OLIVEIRA CUNHA SERVICOS 
E CONSTRUCOES EIRELI - R$ 56.046,09.

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

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2019

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e 
serviços remanescentes de construção de um Edifício em Alvenaria de Unidade Básica de Saúde 
- Projeto Padronizado Padrão TIPO 1, Conforme Proposta Aprovada pelo Ministério da Saúde de 
Nº.11143891000113001. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contra-
tação: B2 CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 238.970,67. 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 Jose 
Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 27 de Maio de 2020.
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 09 de 
Junho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A BASE BACTERICIDA COM REGISTRO NO MINISTERIO DA 
SAÚDE, EM CONDICIONADORES DE AR, MODELO SPLIT DE ATÉ 30.000 BTUS E MODELO 
ACI (JANELA) INSTALADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME TERMO DE REFE-
RENCIA EM ANEXO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3388-1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São Vicente do Seridó - PB, 27 de Maio de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Pregoeiro Oficial
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 
09 de Junho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO 
E CONFIGURAÇÕES DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, 
GERENCIAMENTO DO CONTROLE E AVALIAÇÃO, INCLUSIVE COM EMISSÃO DE RELATORIOS 
QUADRIMESTRAL E DE GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3388-1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São Vicente do Seridó - PB, 27 de Maio de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 10:00 horas do dia 10 de 
Junho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE 
PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EXISTENTES 
NA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM 
ANEXO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3388-1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

São Vicente do Seridó - PB, 27 de Maio de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Pregoeiro Oficial
   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 10 de 
Junho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DE FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 002/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3388-
1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São Vicente do Seridó - PB, 27 de Maio de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
A Pregoeira Oficial do Município de Santa Luzia/PB, no uso de suas atribuições informa aos 

interessados que a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 00001/2020, que tem como 
objeto: aquisição de materiais médico e EPI’s destinados a atender o enfrentamento da pandemia 
do COVID-19 no município de Santa Luzia/PB, apresentado pela empresa PLENA DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS - EIRELI, CNPJ Nº 32.654.902/0001-38, foi NE-
GADO PROVIMENTO, nos termos da fundamentada resposta a Impugnação do Edital, disponível 
no site Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br. Dessa forma a data 
de Abertura da referida licitação permanece INALTERADA. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede temporária da Prefeitura 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, 27 de maio de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 043/2020, objeto: Aquisição de álcool em gel 70º INPM, 
máscaras cirúrgicas descartáveis, máscaras de tecido/pano lavável e avental descartável para fins 
de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
Coronavírus, causador da COVID-19, junto da Secretaria de Saúde de Sousa-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de:IARA LEITE FERNANDES 06389749414 - ME, 
CNPJ n° 30.954.612/0001-84, valor total: R$ 27.750,00, vencedor do item 01;MAIS ESTOQUE 
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP, CNPJ nº 31.202.451/0001-35, valor total: R$ 
7.780,00, vencedor do item 04; CLÁUDIA LARISSA FLORES – ME, CNPJ nº 21.643.404/0001-73, 
Valor global: R$ 10.900,00 vencedor do item 02,FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO – ME, CNPJ 
nº 03.408.272/0001-13, valor total: R$ 33.300,00, vencedor do item 05 (ampla) e LIMP SAFE 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME, CNPJ nº 08.973.252/0001-09, valor total: R$ 
2.520,00, vencedor do item 03. CONVOCO os vencedores para assinatura dos respectivos con-
tratosimediatamente após essa convocação, que poderá ser por meio eletrônico ou via correios. 
Anãoassinatura decairá do direito e sujeitará às penalidades legais.

Sousa, 27 de maio de 2020.
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de Material Descartável e artigos semelhantes para atender as demandas da Prefeitura Municipal 
de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: marcada para o dia 08 de Junho de 2020 
às 13h30, foi remarcada para a data de 09 de Junho de 2020 às 13h30, em virtude dealteração do 
objeto da licitação, o restante do edital republicado permanece inalterado. A licitação ocorreráatravés 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br.Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bree-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 27 de Maio de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00021/2020, para o dia 
03 de Junho de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Av Carlos Pessoa, 
92 - Centro - Umbuzeiro - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 33951478. 

Umbuzeiro - PB, 28 de Maio de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO 

ESTADO DA PARAÍBA – SEESVEP/SINDVIG – PB. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA. O presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Estatuto e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital convocar todos os 
vigilantes da empresa CENTURIÃO SEGURANÇA PATRIMONIAL CNPJ 07.283.885/0001-22, para 
participar da Assembleia Extraordinária na sede da empresa, localizado na Av. Benjamin Constant, 
131 - Jaguaribe, João Pessoa - PB, 58015-210, nos dias 28 e 29 de junho, às 09h:00min. Aonde 
será apreciada a seguinte ordem do dia: Dar o conhecimento a todos os presentes, que a jornada 
de trabalho 12X36 este ano foi retirada da convenção coletiva de trabalho passando a ser feita 
através de acordo coletivo com o sindicato laboral e a participação do sindicato patronal onde foi 
acordado em ata no dia 21 de janeiro de 2019 no Sindesp-pb. João Pessoa, 01 de outubro de 2019. 
Williams dos Santos Silva. Presidente.

João Pessoa/PB, 26 de maio de 2020

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2020 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 

Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 12/06/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUI-
PAMENTO MÉDICO, destinado ao COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES - CPAM, 
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 gelic03@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 20-00494-6
João Pessoa, 27 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 PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2020 

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 900552020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através 
do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 10/06/2020 às 9h (nove horas - horário 
de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, destinado ao 
Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho - HPMGER, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00270-0
                                                                                                          João Pessoa, 27 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
COMUNICADO 

Pregão Eletrônico nº 028/2020
Processo nº 19.000.044377.2019

UASG Nº 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 90028
 Comunicamos a quem interessar que o respectivo certame, cujo objeto consiste no Registro 

de Preços para Aquisição de Pão, destinado ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina 
Grande - HRETCG, marcado para o dia 28/05/2020 às 09h, fica adiado para o dia 10/06/2020 às 
09:00h. Solicitamos que acessem os sites http://www.centraldecompras.pb.gov.br e https://www.
comprasgovernamentais.gov.br, para acompanhamento.

Cadastro da CGE nº 20-00362-5
                                                                          João Pessoa, 27 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. 

Min. José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público que realizará de  acordo com a 
RESOLUÇÃO CE Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço https://der.pb.gov.br/informacoes/
licitacoes/2020-1/resolucao-ce-no-020-2020),na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
a seguinte licitação do tipo Técnica e Preços:

Modalidade Data Hora Objeto

CONVITENº 03/2020
Registro CGE Nº 20-00206-6 08/06/2020 15:00

Execução dos Projetos de Recuperação 
dos Sítios Arqueológicos em atendimento 
ao TAC junto ao IPHAN, sobre as PB-061 
e PB-065.
Valor estimado da obra: R$ 87.633,30
Prazo de execução:60 (sessenta) dias 
corridos

O respectivo Edital deverá ser solicitado, como também outras informações., exclusivamente, 
pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solicitante (Razão 
Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail  A reunião das referida .licitação poderá 
ser acompanhada on line através do canal do Youtube DER Paraíba.

João Pessoa, 27 de maio de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. 

Min. José Américo de Almeida s/n, nesta capital, torna público que realizará de  acordo com a 
RESOLUÇÃO CE Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço https://der.pb.gov.br/informacoes/
licitacoes/2020-1/resolucao-ce-no-020-2020),na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
a seguinte licitação do tipo Menor Preço,:

Modalidade Data Hora Objeto

CONVITE Nº 05/2020
Registro CGE Nº 20-00390-6 04/06/2020 15:00

Aquisição de GPS Geodésico RTK
Valor estimado: R$ 90.587,67
Prazo de entrega: até 30  dias ,a partir do 
recebimento da \nota de empenho

O respectivo Edital deverá ser solicitado, como também outras informações., exclusivamente, 
pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solicitante (Razão 
Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail  A reunião das referida .licitação poderá 
ser acompanhada on line através do canal do Youtube DER Paraíba.

João Pessoa,  27  de maio de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação   

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09 012 493 0001-54, torna público que 
requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de instalação para obra de recuperação e melhoria da malha viária das Ruas Juarez Távora, Rua 
Cleto Campelo e Av. São Sebastião, do bairro de Camalaú, no município de Cabedelo-PB. (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).”

Fiscal Tecnologia e Automação Ltda, 00.113.691/0004-82 torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para as 
atividades de Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 
situado à R GENIVAL DE OLIVEIRA, nº 273, QUADRAF LOTE 1 no bairro Parque esperança em 
Cabedelo – PB, CEP: 58.108-628.

RAYRA RAFAELA DE ALMEIDA OLIVEIRA – CPF 01620987406, torna público que requereu  a 
SEMAPA/CABEDELO a licença de operação de construção de residência unifamiliar, localizada 
no lt 36 do cond Alamoana, BR230 KM10.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de maio de 2020 18
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