
UFPB anuncia repasse de 
auxílio para estudantes

Mercado de turismo para a 
terceira idade cresce no país

Depois de um mês inteiro sem receber recursos do 
MEC com essa destinação, Universidade diz que 
auxílio-moradia voltará a ser pago. Página 5

Com a população vivendo cada vez mais, agências de 
viagem foram pouco a pouco se adaptando à nova 
realidade e pensando em pacotes específicos. Página 17
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Após um longo período de polêmicas e trocas de acusações, britânicos deixam formalmente o bloco econômico, mas muitas incertezas seguem no ar. Páginas 15 e 16

Reino Unido deixa enfim a União Europeia

Foto: Agência Brasil

Taxa de desemprego do 
país em 2019 fica em 11,9%
Dados divulgados ontem são do IBGE e revelam uma leve melhora com relação a 2018, quando o índice foi de 12,3%. Página 19

Muriçocas retomam a tradição 
de descer a Epitácio Pessoa
Depois de um Carnaval 2019 em que permaneceu 
na Tito Silva, edição deste ano vai voltar à avenida. 
Detalhes foram divulgados ontem. Página 8

Paraíba
Foto: Roberto Guedes

Fotos: Evandro Pereira

Governador João 
Azevêdo se filia 
ao Cidadania
Formalização do novo partido aconteceu 
ontem, após encontro com líderes 
nacionais da sigla. No mesmo dia, 22 
prefeitos deixaram o PSB.  Página 13

O homem já vestiu o manto Léo Moura é recepcionado por multidão no aeroporto, veste a camisa 
do Botafogo pela primeira vez e é aclamado como a maior contratação da história do futebol paraibano. Página 21

Foto: Marcos Russo
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Não terceirizemos a responsabilidade de pensar. Esse é um ato individual, que tem 
efeitos decisivos na nossa vida. As pessoas bem-sucedidas não têm preguiça de pensar. 
O pensamento autônomo é atitude libertadora, capacitando-nos a enfrentar desafios e 
vencer as desesperanças e as angústias. O saber é obtido a partir do exercício da reflexão, 
como dizia o filósofo Aristóteles. Página 10

Não há evolução sem o esforço do pensamento

Rui Leitão



Fevereiro chegou, trazendo com ele 
a promessa dos dias descontraídos de 
Carnaval. Dias de alegria, irreverência, 
criatividade. Dias também de muita 
saudade, para os mais velhos, que irão 
lembrar com nostalgia dos reinados de 
euforia do passado, criticando as mo-
narquias desajustadas do presente.

O Carnaval mudou, aliás, a vida é 
mudança, e isso é natural. Se o Reina-
do de Momo modificou-se radicalmen-
te para o bem ou para o mal, isso rende 
assunto para muita tese. Importa que, 
independentemente de datas ou do for-
mato e sentido dos folguedos, as pessoas 
procurem se respeitar mutuamente.

É época, por exemplo, das campa-
nhas de educação no trânsito, para evi-
tar que eventuais irresponsabilidades, 
praticadas por motoristas, como, por 
exemplo, dirigir após consumir bebi-
das alcoólicas, machuquem ou matem 
pessoas, como, infelizmente, ainda é 
bastante comum durante os chamados 
dias de folia.

Carnaval também pede maior aten-
ção contra o preconceito de gênero. As 
mulheres costumam ser alvos de abu-
sos de várias naturezas, daí a neces-
sidade de se reforçar as campanhas 
contra a violência. “Brincadeiras” tipo 
beijar mulheres à força não têm a me-
nor graça e devem ser severamente coi-
bidas. 

No Carnaval deste ano, o machis-
mo e outras formas de insensatez te-
rão contra eles a segunda edição da 
campanha “Meu corpo não é sua fo-

lia”, cuja meta é esclarecer as mulhe-
res e a população em geral, além de 
precaver e reprimir crimes de impor-
tunação sexual e violência de gênero 
durante o Carnaval. 

A expedição “Meu corpo não é sua 
folia” será lançada na próxima quarta-
-feira (5), no Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em João Pessoa. A iniciativa é 
da Rede de Proteção às Mulheres em Si-
tuação de Violência na Paraíba (Ream-
cav), em parceria com outros órgãos do 
Estado e entidades carnavalescas.

Carnaval também demanda maior 
consciência ambiental. Impressiona a 
quantidade de lixo que as pessoas jo-
gam na rua, principalmente nas praias 
e nos locais de desfiles de agremiações 
carnavalescas, escolas de samba etc. 
Neste sentido, os blocos sociais e gover-
namentais precisam de mais harmonia.

A polícia paraibana é reconhecida 
hoje como uma das mais atuantes do 
país. Prova disso, por exemplo, é a re-
dução progressiva nos índices de ho-
micídios. O plano de ação conjunta que 
será desenvolvido durante o período de 
Carnaval, na área de segurança pública, 
certamente evitará a morte de muitas 
pessoas.

Carnaval pode muito bem ser a ex-
pressão da alegria, da irreverência e da 
criatividade do povo brasileiro, como 
foi dito acima. Em certo sentido, depen-
de exclusivamente de cada cidadão e 
cidadã fazer dessa festa um momento 
positivamente memorável, e não um la-
mento para o resto de suas vidas.
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Respeito na folia

Sempre olhei a nos-
sa Praça Rio Branco, um 
aconchego de sombras 
novas ou antigas, feste-
jando a borrada dos pas-
sarinhos na careca opu-
lenta do barão.

Já o achava um porre, 
sempre achei, sobretudo 
nos minutos vagos e in-
certos em que me debru-
çava à janela da delegacia 
em frente, onde, por um 
incidente no jornal, tive 
de trabalhar como escri-
vão. Um trabalho como 
outro qualquer, mas 
de clima quase sempre  
constrangedor. E vinha 
respirar a natureza da 
praça num tempo em que 
dava para ouvir e até se incomodar com 
o arrulho dos seus naturais moradores. 

Sem querer, desprevenido às vezes, 
batia de testa, quer dizer, com os olhos na-
quele busto de uma das figuras mais im-
ponentes dos tempos imperiais.  Debalde 
me acorriam aqueles retalhos de história 
de sua intervenção no Acre, nas Guianas, 
na diplomacia até de questões continen-
tais que envolviam a coroa brasileira. 

O culto ao herói que o busto exage-
rou em arrogância e majestade me con-
duzia, ainda não sei por que, a festejar 
a obra dos passarinhos. A testa que se 
perdia lá por trás, o bigode avultado, 
era raro o dia que não amanhecessem  
enegrecidos de moscas. Tempos depois, 
lendo as crônicas de Lima Barreto, la-
mentei que o mestiço genial não chegas-
se a ver a mesma festa da passarinhada 
e das moscas do meu mirante. Debalde 
vim ler depois as “Efemérides” famosas 
na biblioteca da nossa Academia.  

Mas tudo tem seu dia. Tirando os 
pés da terra,   apanhei a primorosa an-
tologia da literatura brasileira feita por 
Marques Rebelo, reli o soneto maior 

de Carlos Pena Filho, 
simplesmente “Sone-
to”, revi a “Luciana” de 
Schimidt, e saí folhean-
do até bater, com sur-
presa, numa carta do 
barão ao imperador já 
destronado. Na solidão 
do exílio e havendo re-
cusado qualquer  favor 
do Estado brasileiro, 
D. Pedro de Alcântara 
deve ter guardado até o 
fim dos seus dias estas 
linhas de exceção, tal-
vez únicas naquela cir-
cunstância,  recolhidas 
na biografia premiada 
que lhe dedicou o es-
treante Álvaro Lins.  

“Senhor. / Estas li-
nhas chegarão às mãos de Vossa Majes-
tade Imperial amanhã, 23 de julho, dia 
em que os brasileiros contavam poder 
celebrar este ano o jubileu do glorioso e 
fecundo reinado de Vossa Majestade. / 
Peço licença para beijar respeitosamen-
te a mão de Vossa Majestade Imperial, e 
sinto imenso não poder fazê-lo pessoal-
mente. As ingratidões do período agita-
do que atravessamos hão de passar. (...) 
Na nossa História, quando a pudermos 
ter imparcial e livre, não haverá nome 
que possa igualar em grandeza o do So-
berano ilustre que durante quase meio 
século presidiu aos destinos da Nação 
Brasileira, dando-lhe (...) um governo li-
beral e honesto”./ Tenho a honra de ser, 
com o mais profundo respeito/ De Vos-
sa Majestade Imperial / súdito humilde 
e agradecido. / Barão do Rio Branco”. 

Gosto de ouvir rádio. Dessa vez, 
lia, o volume do rádio bem baixinho. 
E numa rádio que a cada intervalo 
fica repetindo: “Em 20 minutos tudo 
pode mudar”. 

Acho que até em menos: Xô, pas-
sarinhos! 

Xô passarinhos!
Mas tudo tem seu dia. 

Tirando os pés da terra,   
apanhei a primorosa 

antologia da literatura 
brasileira feita por 

Marques Rebelo, reli o 
soneto maior de Carlos 

Pena Filho, simplesmente 
“Soneto”, revi a “Luciana” 

de Schimidt, e saí 
folheando até bater, com 
surpresa, numa carta do 
barão ao imperador já 

destronado   

 Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com
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UN Informe

Eles levaram nas maletas o remédio 
especial que é aplicado aos pacientes e 
acompanhantes, com bons resultados.  Os 
Doutores Palhaços, da instituição SóRiso 
Paraíba, entraram nas enfermarias le-
vando muito humor. Visitaram os leitos, 
conversaram com pacientes, acompa-
nhantes e funcionários, proporcionando 
alegria e descontração a todos.

O mês praticamente nem 
terminou e o Porto de Ca-
bedelo já registra uma 
movimentação quase 10% 
maior quando comparada 
com o mesmo período em 
2019. Neste ano, o balan-
ço operacional já registra 
78.450 toneladas – o nú-
mero é 9,46% maior do 
que o movimentado no pri-
meiro mês de 2019.

Vencer a doença com bom humor e um sor-
riso no rosto. Esta é a receita aplicada pelos 
médicos mais divertidos que já se viu por aí. 
São os doutores palhaços voluntários, que 
visitaram pacientes de todas as idades do 
Hospital Estadual de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, 
nessa quinta-feira (30).

Doutores palhaços

9,46% acima

neGÓcios promissores

não reconhecem em Dia
Integrantes da Segunda Câ-
mara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Paraíba não 
reconhecem união estável por 
entender que casal já estava 
separado no período pleiteado 
ao desprover a Apelação Cível 
de relatoria do desembarga-
dor Luiz Silvio Ramalho Jú-
nior. O recurso é originário da 
1a Vara de Família da Comarca 
de Campina Grande. 

Conforme homologação dos 
números alcançados pelas 
unidades do Poder Judici-
ário estadual, o Setor de 
Estatísticas do Tribunal de 
Justiça da Paraíba verificou 
que houve o cumprimento 
total de quatro metas, entre 
as seis estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justi-
ça  para a Justiça estadual 
no ano de 2019.

O setor de serviços, atividades voltadas para o atendimento das necessidades básicas da população, cons-
trução e agropecuária. Esses são os segmentos que, no universo das micro e pequenas empresas (MPE), 
apresentam potencial de expansão ao longo deste ano. É o que indica o relatório especial “Os Negócios 
Promissores em 2020”, elaborado pelo Sebrae Nacional a partir de análises do cenário macroeconômico e 
dos potenciais impactos sobre o universo dos pequenos negócios.
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justiça BloQueia Bens Do ipcep
A Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba (PGE-PB), por meio da atuação dos seus procuradores, con-
seguiu mais uma importante vitória para o Estado. Nesta quinta-feira (30), a juíza da 6ª Vara da Fazenda 
Pública da Capital, Silvanna Pires Moura Brasil, determinou a indisponibilidade de bens e bloqueio do va-
lor de R$ 5.191.665,89 em recursos do erário, que ainda estão depositados em contas bancárias do Instituto 
de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional (IPCEP). A organização social teve os contratos de gestão 
dos hospitais Metropolitano e Geral de Mamanguape rescindidos pela Administração Estadual, por meio 
da Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com a petição inicial assinada pelo procurador-geral Fábio 
Andrade e pelos procuradores Paulo Madruga, Lúcio Landim, Carlos Artur e Gustavo Mesquita, o Governo 
do Estado rompeu unilateralmente os contratos após tomar conhecimento de irregularidades praticadas 
pelo IPCEP, conforme denúncia formulada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), por meio da Opera-
ção Calvário, bem como decretou a intervenção nos hospitais geridos pela empresa e instaurou processo de 
Tomada de Contas Especial (TCE n0 018/2020/GS), “para apuração das irregularidades, identificação dos 
responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento ao erário”.

Foto: Ortilo Antônio
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Solenidade de assinatura de contratos será hoje, no Salão do Artesanato, com a presença do governador João Azevêdo

O governador João Aze-
vêdo, acompanhado do se-
cretário executivo de Em-
preendedorismo, Fabricio 
Feitosa, participa, neste 
sábado (01), da solenidade 
de assinatura de contratos 
do Programa Empreender 
Paraíba, com investimentos 
de aproximadamente R$ 1 
milhão, beneficiando cerca 
de 140 empreendedores de 
João Pessoa.

A solenidade tem início 
às 19h e acontece no 31º Sa-
lão do Artesanato Paraibano, 
localizado na Avenida Cabo 
Branco, 2260, em João Pes-
soa. 

A assinatura de contra-
to é uma das etapas de con-
cessão de crédito na qual o 
empreendedor autoriza o re-
cebimento do crédito em sua 
conta bancária. 

O Programa Empreen-
der PB concede crédito 
produtivo orientado com o 
objetivo de incentivar a ge-
ração de emprego e renda, 
bem como apoiar e fortale-
cer a economia solidária, o 
microempreendedor indivi-
dual, o microempresário, o 
empresário de pequeno por-
te e as cooperativas de pro-
dução da Paraíba.

Empreender PB vai investir 
R$ 1 milhão em João Pessoa

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

O Hospital do Bem tem um papel importante no que diz respeito ao acolhimento e tratamento de pacientes com câncer no Sertão paraibano

Foto: Secom-PB

Unidade de oncologia

Hospital do Bem na cidade de Patos 
registra cura do câncer em 24 mulheres

O Hospital do Bem, uni-
dade de oncologia que inte-
gra o Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro, de Patos, tem um 
papel importante no que 
diz respeito ao acolhimento 
e tratamento de pacientes 
com câncer no Sertão pa-
raibano. Somente no ano 
passado, a unidade realizou 
1.296 sessões de quimiote-
rapia, 3.342 consultas por 
especialidades e ainda 534 
cirurgias, em pacientes de 
84 municípios. Nesse uni-
verso, ao longo de 2019, 24 
mulheres comemoraram a 
cura da doença e tocaram 
um sino, localizado no hall 
da unidade, que simboliza a 
superação do câncer após o 
final do tratamento.

Uma dessas mulheres 
foi a professora aposentada 
Miriam Medeiros dos San-
tos, de 65 anos, da cidade 
de Malta, que superou um 
câncer de mama. Dona de 
uma alegria contagiante, 
Miriam desde o diagnóstico 
da doença até a cura, nunca 
perdeu a alegria de viver, 
nem deixou de sorrir. Nem 

mesmo quando seus cabe-
los caíram, após a primeira 
sessão de quimioterapia. 
“Eu sou muito prática e acho 
que a vida é feita de escolhas 
e eu escolhi ser feliz. Eu es-
colhi que iria viver e fazer 
o possível para me curar e 
tive a sorte de contar com o 
Hospital do Bem nessa jor-
nada”, afirma ela, que iniciou 
o tratamento na unidade em 
novembro de 2018, fez ci-
rurgia em janeiro de 2019 
e começou a quimioterapia 
em março do mesmo ano, 
encerrando o ciclo de trata-
mento com a radioterapia, 
no Hospital Napoleão Lau-
reano, em João Pessoa. Ela 
tocou o sino da cura em se-
tembro do ano passado.

“O Hospital do Bem faz 
jus ao nome. As pessoas lá 
são muito humanas, acolhe-
doras, amáveis, tratam os 
pacientes muito bem e isso 
faz toda a diferença para 
quem está passando por um 
tratamento, especialmente, 
o câncer que tem todo um 
estigma”, afirma Miriam, 
que está lançando no pró-
ximo dia 15 de fevereiro, no 

Cras de Malta, o livro ‘Lições 
da Vida’. A obra é uma cole-
tânea de pensamentos e re-
flexões sobre como encarar 
os desafios, contratempos e 
adversidades, sem perder a 
fé na vida, nem a alegria de 
viver. “Não escrevi o livro 
unicamente por causa da 
doença, mas por um con-
junto de fatores que me le-
varam a refletir que posso, 
através de minhas reflexões, 
de minhas experiências e 
superações, inspirar outras 
pessoas”, disse ela, que per-
deu a única filha mulher aos 
36 anos, de um enfarte ful-
minante. “Eu sou feliz por 
mim e por ela”, afirma Mi-
riam que em partes do livro, 
o primeiro que ela escreve, 
faz referências ao Hospital 
do Bem e agradecimentos à 
equipe da unidade. 

 Um fato curioso na his-
tória de Miriam é que ela 
descobriu o câncer após so-
nhar com pessoas de bran-
co que apontavam para seu 
seio. “Acordei de madruga-
da, após esse sonho, com 
dor de cabeça e fui tomar 
um analgésico. Lembrei do 

fato e fui apalpar meus seios 
e descobri o nódulo”, conta 
ela, que um ano antes tinha 
feito uma mamografia que 
não tinha acusado nada de 
anormal. “Uma das primei-
ras coisas que me perguntei 
ao saber da doença foi: Deus, 
o que eu preciso aprender 
com essa experiência? e su-
peradas todas essas etapas 
acho que descobri: a felici-
dade é uma escolha que a 
gente faz e eu escolhi ser fe-
liz”, destaca ela. 

Das 24 mulheres que 
junto com Miriam tocaram 
o sino da cura do Hospital 
do Bem, em 2019, 19 se tra-
taram de câncer na mama, 
quatro de câncer no ovário e 
apenas um caso foi na vesí-
cula biliar. 16 pacientes fize-
ram tratamento adjuvante, 
ou seja, primeiro realiza-
ram a cirurgia de retirada 
do tumor para, em seguida, 
passar pela quimioterapia 
e oito fizeram tratamento 
neoadjuvante, quando a qui-
mio é feita antes da cirurgia. 
Essa última terapêutica é 
indicada para pacientes com 
tumores acima de 5cm. 

De Repente no Espaço acontece na próxima quarta-feira
A Fundação Espaço 

Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) apresenta, na próxi-
ma quarta-feira (5), mais 
uma edição do projeto De 
Repente no Espaço.  Os con-
vidados são os repentistas 
Rogério Meneses (PB) e 
João Lídio (PE) e a apre-
sentação fica por conta de 
Iponax Vila Nova, declama-
dor oficial do evento, que 
acontece no mezanino 2 do 
Espaço Cultural José Lins 
do Rego, a partir das 19h. A 
entrada é gratuita. 

Mestres na arte do 
improviso, os repentistas 
brincam com as palavras e 
transformam fatos do coti-
diano em versos rimados, 
prometendo uma noite 
de improvisos e violadas. 
Quem já conhece a dinâmica 
das apresentações sabe que 
o público também tem o seu 

momento de interação com 
os convidados, sugerindo te-
mas e rimas. O apresentador 
é uma atração à parte, com 
sua memória infalível ao de-
clamar versos de poetas que 
são referência na arte do re-
pente. 

Para o público fiel do 
projeto é a oportunidade de 
conferir a performance des-
ses dois nomes da arte do 
repente. Poetas que trazem 
consigo o dom que os per-
mite trazer o verso no im-
proviso. Rápidos no racio-
cínio e no gatilho mental, os 
dois têm sempre a resposta 
de imediato ao oponente.

Rogério Meneses
Nasceu em 25 de junho 

de 1962 no município pa-
raibano de Imaculada, onde 
iniciou sua carreira de re-
pentista. Foi para Caruaru 

(PE) em 1990 a convite do 
também cantador João Lou-
renço, formando uma dupla 
de grande repercussão. É 
formado em Ciências Sociais 
pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Caruaru 
(Fafica) e pós-graduado em 
Gestão Pública pela Associa-
ção Caruaruense de Ensino 
Superior (Asces). 

Militante do Partido 
dos Trabalhadores, Rogé-
rio foi chefe do escritório 
regional do Ibama, entre 
2003 e 2006, e coordenador 
da 4ª Ciretran em Caruaru, 
de 2006 a 2007. Em 2008 
foi eleito vereador pelo PT, 
quando chegou a presidir 
a Câmara Municipal de Ca-
ruaru. Em novembro do ano 
passado, em solenidade na 
Câmara Municipal de Carua-
ru, recebeu o Título de Cida-
dania Caruaruense.

Nascido no Rio Grande 
do Norte, na cidade de An-
tônio Martins, atualmente 
Raulino Silva reside em Ca-
ruaru (PE). Com 17 anos de 
profissão já participou de 
centenas de festivais e ga-
nhou exatamente 10 deles. 
Já gravou em 3 CDs e 1 DVD 
e agora se aventura no uni-
verso da música romântica.

João Lídio
O poeta sertaniense 

João Lídio, cantador de viola, 
repentista profissional, radi-
cado em Gravatá (PE). Ele é 
cantador de viola profissio-
nal e apesar de ainda jovem, 
é hoje um dos principais no-
mes da nova geração de re-
pentistas nordestinos. Cria 
do Mestre Ivanildo Vilano-
va, por cujas mãos adentrou 
para cantoria, João Lídio tem 
diversos CDs gravados.

Iponax Vila Nova
Nascido na cidade de 

Cajazeiras no Alto Sertão 
paraibano, filho do pernam-
bucano Ivanildo Vila Nova, 
o maior dos repentistas da 
atualidade, Iponax cresceu 
com a poesia no seu dia a 
dia. A poesia e a viola de Iva-
nildo estavam em todos os 
lugares da casa, e aos pou-
cos foi despertando no me-
nino o desejo de participar 
dessa disseminação da cul-
tura popular. Fez da poesia 
a régua e compasso no seu 
projeto de vida. Ainda muito 
jovem, levou sua arte para 
os mais distantes grotões do 
país. Um verdadeiro ativis-
ta da cultura matuta, é um 
grande articulador da arte 
do repente, considerado um 
dos grandes nomes da poe-
sia e da declamação dos nos-
sos dias.

Sobre o projeto
O “De Repente no Es-

paço” é um evento men-
sal da Funesc lançado em 
julho de 2015 e faz parte 
das ações de ocupação do 
Espaço Cultural. Os encon-
tros acontecem na primei-
ra quarta-feira do mês. A 
cada nova edição, o públi-
co conta com diferentes 
atrações da Paraíba e de 
outros estados da região. 
Em janeiro e julho de 2016 
foram realizados o 1º e 2º 
“Desafio De Repente”, com 
várias duplas de repentis-
tas da Paraíba e de outros 
estados. O apresentador 
oficial e declamador é Ipo-
nax Vila Nova, coordena-
dor do projeto que além 
conduzir as cantorias rea-
liza oficina de declamação 
e versos pelo Estado, den-
tro do projeto.

Um dos projetos desenvol-
vidos na Comarca de Campina 
Grande, que tem trazido resul-
tados positivos no combate à 
violência doméstica na Paraí-
ba, vai retomar suas atividades 
em março deste ano. Trata-se 
do ‘Papo de Homem’. As reu-
niões quinzenais envolvendo 
réus em processos de violência 
doméstica vão contar com 40 
integrantes em 2020, segundo 
informou o facilitador do Pro-
jeto, juiz Antônio Gonçalves 
Ribeiro Júnior, titular do Juiza-
do de Violência Doméstica da 
Comarca de Campina e um dos 
gestores da Coordenadoria da 
Mulher do Tribunal de Justiça 
da Paraíba.

O ‘Papo de Homem’ foi 
criado há três anos e, segundo 
as estatísticas apresentadas 
pelo magistrado, não há rein-
cidência dos participantes no 
projeto no cometimento destes 
crimes. “Para este ano, esta-
mos com quatro turmas, cada 
uma formada por dez homens. 
Os grupos são selecionados 
pelo Setor Psicossocial de nos-
sa unidade, que faz a captação 
dos agressores, com base no 
grau de periculosidade, dispo-
nibilidade para participar das 
sessões e outros fatores deter-

minantes”, comentou Antônio 
Ribeiro.

Ele informou, também, 
que o Projeto ‘Papo de Homem’ 
faz parte das ações desenvolvi-
das pelo Juizado e propõe uma 
reflexão acerca da gravidade 
deste tipo de conduta. Aproxi-
madamente 40 homens já fize-
ram o curso, que consiste em 
debates sobre masculinidade, 
violência doméstica e relações 
humanas.  “Os encontros acon-
tecem no próprio Juizado e são 
ministrados por psicólogas e 
assistentes sociais, que inte-
gram nossa equipe multidis-
ciplinar. Os resultados obtidos 
são excelentes, já que não regis-
tramos nenhuma reincidência 
entre os homens que já partici-
param da iniciativa”, comemo-
rou o magistrado.

Outro objetivo do ‘Papo 
de Homem’ é fazer com que os 
participantes se tornem multi-
plicadores do enfrentamento 
à violência doméstica. “Suge-
rimos que as multiplicações 
ocorram no convívio social de 
que participa, em meio a ‘papos 
de homem’, ou seja, no trato so-
cial de cada um e dando o seu 
próprio testemunho para cons-
cientizar familiares e amigos”, 
explicou Antônio Gonçalves.

‘Papo de Homem’ retoma 
atividades em março



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1º de fevereiro de 2020

Em todo o mundo, já são mais de 9,9 mil pessoas infectadas, sendo que 99% dos casos confirmados estão na China

O Ministério da Saúde 
informou ontem (31) que o 
número de casos considera-
dos suspeitos de coronavírus 
subiu para 12 no Brasil. Nas 
últimas 24 horas, houve um 
aumento de seis novos casos 
em investigação, enquanto 
outras três suspeitas foram 
completamente descartadas.

Os casos suspeitos estão 
em cinco estados: Ceará (1), 
Paraná (1), Rio Grande do 
Sul (2), Santa Catarina (1) e 
São Paulo (7). Os casos sus-
peitos no Rio de Janeiro e 
Minas Gerais, que constavam 
no último relatório, foram 
descartados pelas autorida-
des de saúde. O balanço foi 
apresentado ontem em cole-
tiva de imprensa.

China
Em todo o mundo, já 

são mais de 9,9 mil pessoas 
infectadas pelo coronavírus, 
sendo que 99% dos casos 
confirmados estão na China. 
Do total de casos da doen-
ça, 1,3 mil são considerados 
graves. O número de mortes 
já passa de 200, apenas na 
China. De acordo com o Cen-
tro de Controle de Doenças 
da China, o coronavírus já foi 
detectado em 26 países.

Anteontem (30), a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou estado de 
emergência global em razão 
da disseminação do corona-
vírus.

Histórico
Os coronavírus são co-

nhecidos desde meados dos 
anos 1960 e já estiveram as-
sociados a outros episódios 
de alerta internacional nos 
últimos anos. Em 2002, uma 
variante gerou um surto de 
síndrome respiratória agu-
da grave (Sars) que também 
teve início na China e atingiu 
mais de 8 mil pessoas. Em 
2012, um novo coronavírus 
causou uma síndrome respi-
ratória no Oriente Médio que 
foi chamada de Mers.

A atual transmissão foi 
identificada em 7 de janeiro. 
O escritório da OMS na China 
buscava respostas para casos 
de uma pneumonia de etio-
logia até então desconhecida 
que afetava moradores na ci-
dade de Wuhan. No dia 11 de 
janeiro foi apontado um mer-
cado de frutos do mar como 
o local de origem da trans-
missão. O espaço foi fechado 
pelo governo chinês.

Pedro Rafael 
Repórter da Agência Brasil

Coronavírus: casos suspeitos 
sobem para 12 no Brasil

Atualmente, 151 reservistas integram o efetivo da tropa coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do ministério

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por mais 90 dias

Reservistas que atuam na Força 
Nacional têm contrato renovado

O Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública 
vai prorrogar por mais 90 
dias os contratos de traba-
lho de reservistas das For-
ças Armadas com a Força 
Nacional de Segurança Pú-
blica que expirariam on-
tem (31).

Atualmente, 151 re-
servistas que serviram 
como militares temporá-
rios na Aeronáutica, no 
Exército e na Marinha e 
passaram à reserva inte-
gram o efetivo da tropa 
coordenada pela Secreta-
ria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp), do mi-
nistério. Por questões es-

tratégicas e de segurança, 
a pasta não informa o ta-
manho exato do efetivo da 
Força Nacional.

Embora já tenha sido 
aplicada antes, a prorro-
gação é classificada como 
uma medida “excepcio-
nal”, conforme informa a 
Portaria nº 50, assinada 
pelo ministro da Justiça, 
Sergio Moro, e já publi-
cada no Diário Oficial da 
União.

Criada em 2004 e se-
diada em Brasília, a For-
ça Nacional de Segurança 
Pública tem a missão de 
apoiar, por meio de con-
vênios, o policiamento os-
tensivo nos estados e no 
Distrito Federal em casos 
de perturbação da ordem 

pública. O efetivo ambém 
pode atuar em situações 
de emergência e de cala-
midade pública. Qualquer 
que seja o caso, o auxílio 
tem que ser solicitado pe-
los governadores.

Inicialmente, a tropa 
era composta por policiais 
militares e civis, além de 
bombeiros e peritos que, 
até hoje, são cedidos pe-
los governos estaduais e 
pelo governo do Distri-
to Federal em caráter de 
cooperação federativa. 
Antes de serem tempora-
riamente incorporados ao 
efetivo da tropa especial 
e se subordinarem ao co-
mando da Secretaria Na-
cional de Segurança Pú-
blica, os agentes cedidos 

passam por um curso de 
capacitação.

Em 2016, a publica-
ção da Medida Provisória 
(MP) 755 permitiu a in-
clusão de militares e poli-
ciais da União, dos estados 
e do Distrito Federal que 
tenham passado à inati-
vidade há menos de cinco 
anos, incluindo os reser-
vistas das Forças Armadas 
que tenham prestado ser-
viços em caráter tempo-
rário. A MP deu origem à 
Lei nº 13.500, de outubro 
de 2017, que, entre ou-
tras coisas, regularizou os 
critérios para prestação 
de serviços, em caráter 
excepcional, à Secretaria 
Nacional de Segurança Pú-
blica e à Força Nacional.

Alex Rodrigues 
Repórter da Agência Brasil

Em um dia marca-
do por forte volatilidade 
no mercado financeiro, 
o dólar voltou a subir 
e fechou no maior va-
lor nominal desde a 
criação do real. O dó-
lar comercial encerrou 
ontem (31) vendido a 
R$ 4,286, com alta de 
R$ 0,027 (0,63%). Foi 
a terceira sessão se-
guida de alta da moeda 
norte-americana, que 
encerrou janeiro com 
valorização de 6,8% em 
relação ao real. Essa foi 
a maior alta para meses 
de janeiro em dez anos. 
A divisa sobe há cinco 
semanas seguidas. O 
euro comercial também 
subiu e fechou o dia em 
R$ 4,753, alta de 1,5%.

Nem a intervenção 
do Banco Central (BC) 
segurou a cotação. On-
tem, a autoridade mo-
netária vendeu US$ 3 
bilhões das reservas in-
ternacionais com com-
promisso de recomprar 
o dinheiro em junho.

A turbulência re-
petiu-se no mercado de 
ações. Depois de uma 
recuperação anteontem 
(30), o índice Ibovespa, 
da B3 (antiga Bolsa de 
Valores de São Paulo), 
fechou o dia com queda 
de 1,66%, aos 113.605 
pontos. O indicador 
operou o dia todo em 
baixa. A sessão foi mar-
cada pelo receio de que 
o novo vírus descoberto 
na China traga impactos 
para a segunda maior 
economia do planeta. 
Anteontem, a Organiza-
ção Mundial de Saúde 
(OMS) declarou estado 
de emergência global  
por causa da doença. A 
China e países próximos 
adotaram medidas para 
conter a disseminação 
da doença.

O anúncio pelo go-
verno chinês de que o 
coronavírus terá menos 
impacto na saúde e na 
economia do que a epi-
demia de Síndrome Res-
piratória Aguda Grave 
(Sars, sigla em inglês), 
em 2003, foi insuficien-
te para acalmar o mer-
cado . A taxa de mortali-
dade do vírus, até agora, 
está em 2%, menor que 
a de outras epidemias 
globais.

O confinamento 
dos habitantes de di-
versas cidades afetadas 
pela doença reduz a 
produção e o consumo 
da China. A expectati-
va de desaceleração da 
economia chinesa im-
pacta diretamente paí-
ses como o Brasil, que 
exporta diversos produ-
tos, para o país asiático. 

Dólar passa 
de R$ 4,28 
e bate novo 
recorde

Wellton Máximo
Repórter da Agência Brasil 

Os casos suspeitos 
estão em cinco estados: 
Ceará (1), Paraná (1), 
Rio Grande do Sul (2), 
Santa Catarina (1) e 

São Paulo (7). Os casos 
suspeitos no Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, 
que constavam no 

último relatório, foram 
descartados

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
informou ontem (31) que 
a bandeira tarifária no mês 
de fevereiro será verde, 
ou seja, não haverá custo 
extra na conta de luz para 
os consumidores. Segun-
do a agência, o mês deve-
rá ser chuvoso nas áreas 
onde estão localizados os 
principais reservatórios 
das hidrelétricas e o cus-
to de geração de energia 
será menor. Dessa forma, 
não haverá necessidade de 
acionamento das usinas 
termoelétricas, que custam 
mais para gerar energia. 

Criado pela Aneel, o 
sistema de bandeiras tari-
fárias sinaliza o custo real 
da energia gerada, possi-
bilitando aos consumido-
res o bom uso da energia 

elétrica. O cálculo para 
acionamento das bandei-
ras tarifárias leva em con-
ta, principalmente, dois 
fatores: o risco hidrológico 
(GSF, na sigla em inglês) e o 
preço da energia (PLD).

Bandeiras 
As bandeiras tarifá-

rias funcionam da seguinte 
maneira. As cores verde, 
amarela ou vermelha (nos 
patamares 1 e 2) indicam 
se a energia custará mais 
ou menos em função das 
condições de geração, sen-
do a bandeira vermelha a 
que tem um custo maior e 
a verde, o menor.

Os recursos pagos pe-
los consumidores vão para 
uma conta específica e de-
pois são repassados às dis-
tribuidoras de energia para 
compensar o custo extra 
da produção de energia em 
períodos de seca.

Conta de luz não terá 
cobrança extra este mês

O Governo Federal 
anunciou ontem (31), por 
meio do Diário Oficial da 
União, o reajuste das tari-
fas dos serviços postais e 
telegráficos (nacionais e 
internacionais) dos Cor-
reios. Os novos preços já 
estão em vigor.

A correção aplicada 
foi de 4,31% e segue a in-
flação oficial, medida pelo 
IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). O último 
reajuste havia sido em ja-
neiro de 2019.

Serviços de encomen-
das, como PAC e Sedex, e 
marketing direto não são 
afetados pela portaria, as-
sinada pelo ministro do Es-
tado da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, 
Marcos Cesar Pontes.

A carta comercial 
de até 20 gramas passou 
de R$ 1,95 para R$ 2,05. 
Enviar cartas e cartões 
postais para Argentina, 
Paraguai e Uruguai, na mo-
dalidade econômica, custa 
agora R$ 1,65. 

Já o serviço de telegra-
ma nacional feito pela inter-
net subiu de R$ 8,19, para 
R$ 8,54 por página, e o te-
legrama solicitado em uma 
agência dos Correios foi de 
R$ 11,85 para R$ 12,36.

Tarifas postais dos 
Correios sobem 4,31%

André Richter
Da Agência Brasil

Ana Paula Branco
Da Folhapress

A correção aplicada foi 
de 4,31% e segue a 

inflação oficial, medida 
pelo IPCA (Índice 

Nacional de Preços 
ao Consumidor 
Amplo (IPCA)

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira



A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), através 
da Pró-Reitoria de Adminis-
tração, informou aos alunos 
da instituição que a verba 
referente aos auxílios estu-
dantis atrasados foi liberada 
pelo Ministério da Educação 
(MEC) na última quinta-feira 
(30) e em até dois dias úteis 
eles devem receber o valor 
em questão. Estudantes es-
tavam apreensivos com o 
atraso do recurso, já que as 
aulas estão perto de se ini-
ciarem. O auxílio-moradia é 
de R$ 330,00 e o auxílio-re-
feição é de R$240,00.

Os estudantes que mo-

ram na UFPB passaram o 
mês de janeiro sem receber 
o dinheiro referente ao auxí-
lio-alimentação e o valor que 
equivale às refeições diárias 
– que não estão sendo feitas 
devido à reforma do Res-
taurante Universitário (RU). 
Além deles, o auxílio-mora-
dia, para estudantes que não 
moram na instituição, mas 
vêm do interior ou de ou-
tros estados, também estava 
atrasado.

O estudante do curso de 
Letras, Adler Dias, reside na 
universidade há quase três 
anos. Durante esse tempo, 
ele relembra outros descasos 
sofridos pelos moradores, 
como falta de água e proble-
mas no RU. Com relação aos 

atrasos dos auxílios, o estu-
dante conta que o dinheiro é 
importante para a subsistên-
cia na residência e em João 
Pessoa, porque ele serve não 
só para comida. “A gente gas-
ta pra se manter. Precisamos 
de materiais de higiene, de 
limpeza, roupa de cama, etc. 
[...] Gastamos com passe de 
ônibus, porque não ficamos 
só em casa, nós também so-
mos moradores da Grande 
João Pessoa”, diz.

Adler relata que con-
seguiu voltar para casa du-
rante as férias, mas essa 
não é a realidade de todos 
os estudantes. “Teve galera 
que foi despejada e teve um 
pessoal daqui da residência 
realmente passando fome. O 

pessoal se juntou e pediram 
alimentos em instituições 
porque não tinham nada”, 
conta. O estudante de Letras 
também fala que os alunos 
buscaram soluções e chega-
ram a negociar com a insti-
tuição com relação a substi-
tuição do valor dos auxílios 
de outra verba universitária 
e que depois houvesse re-
posição desse dinheiro, mas 
não foi viável.

 “É muito difícil pra 
gente ficar com fome aqui, 
sem dinheiro, passando ne-
cessidade e ver que a univer-
sidade está fazendo reforma 
na residência, colocando 
cerâmica na parede. É mera-
mente estético. A gente fica 
se sentindo de mãos atadas, 

porque a gente propõe solu-
ção e eles não acatam”, desa-
bafa Adler.

 Erick Santana, es-
tudante de Engenharia de 
Materiais, vive há um ano e 
meio na residência univer-
sitária. “A gente passa por 
um processo muito rígido 
para poder estar aqui, então 
quem entra aqui realmente 
precisa desse auxílio. Quan-
do eles não pagam a gente, 
nós ficamos sem condições 
de subsistência alguma. Fal-
ta alimentação, faltam itens 
de higiene básica, nós está-
vamos sobrevivendo de doa-
ções. Houve servidores da 
UFPB, docentes, que se sen-
sibilizaram com a situação 
de calamidade que estáva-

mos passando e eles propor-
cionaram doações pra gente. 
Fomos até na Empasa pegar 
algumas doações de alimen-
tos”, divide ele.

Alguns estudantes da 
residência universitária ain-
da contaram com a ajuda 
de professores. Mas os que 
dependem do auxílio-mora-
dia não tiveram este apoio. 
Dentre esses, está Magdala 
Buarque, estudante de Di-
reito. “Nós ficamos aqui com 
as cobranças nas costas que 
ainda estão acontecendo. 
Afinal nós ainda não rece-
bemos o pagamento. E esta-
mos somente na esperança 
de receber esse dinheiro no 
próximo dia útil, que é na se-
gunda-feira”, conclui ela.
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Jaguaribe é história
Um dos bairros mais bucólicos de João Pessoa é o destaque 
deste sábado, que dedicará espaço para a história dos 
logradouros que dão vida à cidade  Página 7
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Estudantes passaram o mês de janeiro sem receber nenhum recurso e já estavam apreensivos com a situação

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Auxílios estudantis serão 
liberados, informa a UFPB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Aesa prevê chuvas intensas e moderadas na Paraíba

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas (Aesa) 
emitiu, ontem, um alerta 
meteorológico com pre-
visão de chuva intensa e 
moderada nas regiões do 
Cariri, Sertão e Alto Sertão. 
A sugestão é de “Estado de 
Atenção” pelas próximas 
48 horas. A Defesa Civil do 
Estado da Paraíba infor-
mou que não há motivos 

para se preocupar, no en-
tanto, é recomendado que 
as pessoas evitem sair caso 
as chuvas fiquem intensas, 
evitando locais de desliza-
mento e com árvores. 

Segundo a meteorolo-
gista da Aesa, Marli Ban-
deira, as chuvas fortes são 
comuns nessa época do ano 
e que não há nenhum fenô-
meno. Ela explicou que nos 
últimos anos ocorreram 
chuvas abaixo da média e 
que, desde dezembro, co-

meçaram a ficar favoráveis. 
“Enviamos o alerta para 
que a população e a Defesa 
civil fique alerta para even-
tuais ocorrências nessas 
áreas”, comentou. 

O gerente executivo 
da Defesa Civil da Paraíba, 
George Sobreiro, explicou 
que 203 municípios do 
Estado têm suas próprias 
gerências da Defesa Civil e 
estão orientados para ficar 
em alerta. Ele explicou que, 
além desse cuidado, a po-

pulação deve tomar algu-
mas precauções. 

“É bom evitar lugares 
com deslizamento, se esti-
ver chovendo muito, fique 
em casa, depois que passar 
você sai. A Defesa Civil do 
Estado da Paraíba está em 
alerta.”

Precipitação 
As chuvas no interior 

da Paraíba começaram 
desde o início de janeiro 
causando alegrias com as 

cheias dos açudes, e tam-
bém alguns prejuízos. De 
acordo com a previsão da 
Aesa no começo do ano, a 
Paraíba teria o seu maior 
período chuvoso nas re-
giões do Cariri e Sertão, 
nessa época. 

A média histórica de 
precipitações para janeiro 
no município de São João 
do Cariri, por exemplo, era 
de 25,8 milímetros e so-
mente durante o último dia 
8 de janeiro,  foram regis-

trados cerca de 139,4 mi-
límetros, cerca de 5 vezes 
mais do que o esperado 
para o mês.

O grande volume de 
água também  trouxe al-
guns problemas para a 
população no começo do 
mês. A força da água fez 
com que a PB-202, em um 
trecho da cidade de Santo 
André, se rompesse. A ro-
dovia se partiu em vários 
pontos e resultou na morte 
de um agricultor da região. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

O estudante Adler Dias relata que conseguiu voltar para 
casa durante as férias, mas essa não é a realidade de 
todos 

Foto: Marcos Russo
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Prisões foram feitas no município de Catolé do Rocha sob supervisão e coordenação das Polícias Civil e Militar

As ações realizadas pelas 
Polícias Civil e Militar na região 
do Sertão paraibano têm pro-
vocado baixas em organizações 
criminosas, principalmente 
àquelas que agem nos roubos e 
explosões a bancos, assassinatos 
e porte ilegal de armas. Em ope-
ração realizada ontem, 31, sob 
o comando do delegado Sylvio 
Rabello e o major Esaú Barboza, 
comandante do 12º BPM, quatro 
pessoas foram presas na região 
de Catolé do Rocha pela prática 
desses crimes. Um dos presos 
não foi identificado, pois conti-
nua em diligências com a polícia. 
Ele é apontado como articular 
das ações das organizações cri-
minosas.

Os presos foram identifica-
dos como Evanildo Caetano de 
Lima (Branco), 41 anos, natural 
de Jericó; Francisco de Sousa Oli-
veira (Olho Azul), de 37, natural 
de Lagoa e Kleiton Mardone Viei-
ra de Sousa, de 34 anos, natural 
de Pombal, todos da Paraíba. 
Os mandados de prisão foram 
expedidos pelo juiz da Segunda 
Vara Mista de Pombal. Todos os 
presos foram conduzidos para a 
Superintendência da Polícia de 
Patos. 

Segundo o delegado sec-
cional de Catolé do Rocha, Sylvio 
Rabello, a ação policial faz par-
te ainda da Operação Ladinos, 
em sua segunda fase e os alvos 
foram presos nas cidades de La-
goa, Bom Sucesso e Jericó onde 
os policiais cumpriram manda-
dos de prisão e também de busca 
e apreensão. Armas e munições 
foram apreendidas, inclusive 
uma britadeira, uma furadeira e 
celulares.

As operações contra o cri-
me organizado na região de 
Catolé do Rocha estão sendo 
realizadas desde ano passado 
quando ocorreram ataques a 
instituições financeiras e homi-
cídios. A Polícia Civil realizou 
minuciosa investigação e, com 
a participação da Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros Militar e 
apoio da Polícia Rodoviária Fe-
deral, foi deflagrada em outu-
bro de 2019, a primeira fase da 
‘Operação Ladinos’, que culmi-
nou com a prisão de 16 pessoas 
e apreensão de diversas armas, 
entre pistolas, revólveres, fuzis, 
munições e um colete balístico. 

Os mandados de prisão, na 
primeira fase da operação, foram 
cumpridos em Catolé do Rocha, 
Lagoa, Jericó, Santa Cruz, Pom-
bal, todas no Sertão paraibano e 
ainda em Bayeux, Região Metro-
politana de João Pessoa. O grupo 
preso naquela época foi apon-
tado como responsável por um 
estouro a carro forte em Jericó, 
assaltos às agências do Bradesco 
de Brejo dos Santos, São João do 
Rio do Peixe, Bom sucesso e uma 
tentativa de assalto também ao 
Bradesco, também Jericó.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Suspeitos de explosão a 
bancos e tráfico são presos

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Prisões são resultados de ação conjunta da Segurança Pública
No início de janeiro, gesto-

res da segurança pública da Pa-
raíba se reuniram na cidade de 
Catolé do Rocha para traçarem 
novas ações e operações para 
conter a criminalidade na região. 
“Essas prisões de ontem fazem 
parte das estratégias montadas 
naquele encontro”, comemora o 
delegado Sylvio Rabello.

Segundo o delegado, so-
mente no ano passado foram 
investigados 29 homicídios, 
sendo que 24 já tem autoria de-
finida. Nos últimos cinco meses 
foram realizadas as operações 
Contenda, Família do Crime, 

Impacto, Repressão, sempre 
com as participações de outras 
unidades da Segurança Pública. 
“Foram importantes as presen-
ças da Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Polícia Rodoviária 
Federal nessas ações”, disse.

Nesse período foram reali-
zadas prisões de traficantes de 
drogas, oriundos do Rio Grande 
do Norte que estavam chegan-
do naquela região paraibana e 
também armas “porque aqui em 
Catolé não se mata mais com 
revólver calibre 38, se mata com 
pistolas 9mm, ponto 40, 380. 
Muitas dessas armas consegui-

mos apreender”, lembra.
Outro trabalho desenvolvido 

pelos órgãos de segurança na 
região é no combate a circulação 
de carros clonados. Vários foram 
apreendidos, inclusive estavam 
sendo usados nos assassinatos, 
no tráfico de droga e também 
por bandidos que agiam contra 
instituições bancárias.

Na região de Catolé do 
Rocha, outra preocupação da 
polícia é a existência de grupos 
criminosos que lideram o tráfico 
de drogas e estavam brigando 
entre si, com a ocorrência de 
homicídios. Pelo menos três fa-

mílias integram esses grupos, um 
deles é comandado por político 
eleito vereador; outro coman-
dado por um homem conhecido 
por Janildo que tem articulação 
na cidade de João Dias (RN) e 
a família Oliveira, temida pela 
violência, comandada por Ja-
naina Oliveira que comandava 
o tráfico de drogas e está presa 
em Patos e também a família de 
Eriquinho que estava comandan-
do o tráfico de drogas na região. 
Esses grupos, segundo Sylvio 
Rabello, foram desarticulados e 
presos, inclusive alguns deles em 
João Pessoa.

Procurados

PM captura foragidos da Justiça em JP e Esperança
A Polícia Militar captu-

rou, na manhã desta quin-
ta-feira (30), dois homens 
foragidos da Justiça, que fo-
ram localizados nas cidades 
de João Pessoa e de Espe-

rança. Neste ano, já foram 
mais de 70 acusados cap-
turados pela PM, durante 
cumprimento de mandados 
de prisão. 

Em João Pessoa, um 

homem de 56 anos de idade 
que estava sendo procura-
do pelo crime de estelio-
nato, foi localizado em uma 
casa no bairro do Cristo 
Redentor, e foi preso pelos 

policiais do Regimento de 
Polícia Montada (RPMont). 
Já em Esperança, policiais 
do 15º Batalhão prenderam 
um homem de 41 anos de 
idade, que tinha um manda-

do em aberto pelo crime de 
lesão corporal. 

Os dois acusados fo-
ram encaminhados para as 
delegacias locais e seguem 
à disposição da Justiça. Se-

gundo a Coordenadoria de 
Estatística e Avaliação da 
PM, mais de 70 pessoas que 
estavam sendo procuradas 
pela Justiça foram presas 
pela PM. 

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil realizou minuciosa investigação e, com a 
participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e 
apoio da Polícia Rodoviária Federal, foi deflagrada em outu-
bro de 2019, a primeira fase da ‘Operação Ladinos’
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Ocupação do bairro aconteceu de forma lenta e gradual, desde a época da colonização até o século XX
Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Jaguaribe: o bairro que une
tradição, história e memória 

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

De origem potiguara, Ja-
guaribe – “jaguar-i-pe”, o rio 
das onças – é um bairro da 
cidade de João Pessoa que 
surgiu, enquanto território, 
em meados de 1587, quando 
a Coroa Portuguesa conce-
deu uma sesmaria ao senhor 
Francisco Gonçalves Serra-
lheiro. A região da sesmaria 
é, atualmente, onde o bairro 
se localiza. A ocupação em 
Jaguaribe aconteceu de for-
ma lenta e gradual desde a 
colonização até o século XX, 
momento em que a história 
de surgimento do bairro se 
entrelaçou à expansão da 
capital.

De acordo com Lucas Nó-
brega, mestrando em Histó-
ria pela Universidade Federal 
da Paraíba e pesquisador da 
formação de um novo patri-
mônio da Igreja Católica, em 
João Pessoa entre os séculos 
XIX e XX, as mudanças rele-
vantes que aconteceram em 
João Pessoa, a partir de 1910, 
interferiram diretamente no 
desenvolvimento do bairro 
de Jaguaribe, como a aber-
tura da Avenida Epitácio Pes-
soa e a abertura da Avenida 

João Machado dando maior 
comunicação entre o bairro 
do Centro a Jaguaribe e os 
primeiros projetos de abas-
tecimento de água e energia 
elétrica.

A Feira de Jaguaribe é 
uma das mais tradicionais 
de João Pessoa e se susten-
ta em resistência todas as 
quartas-feiras, das 4h às 19h, 
há mais de meio século. Se-
gundo a historiadora Juliana 
Barros, pesquisadora sobre o 
bairro de Jaguaribe a partir 
das memórias de seus antigos 
moradores, acredita-se que 
a mudança de local da feira 
para a Av. Primeiro de Maio 
se deu devido à expansão do 
bairro em direção ao leste 
e ao novo prédio da Escola 
Técnica Federal da Paraíba 
– agora Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB), instalado nas 
imediações do Mercado Pú-
blico de Jaguaribe, que hoje 
abriga a feira.

A Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário; Centro Adminis-
trativo do Estado; o hospital 
Napoleão Laureano; a Pizzaria 
Capitão Farinha; a  Sorveteria 
Esquimó são outros pontos e 
os famosos cachorros-quentes 
alimentam a história viva do 
charmoso bairro.

Um bairro que fica na memória e na alma
Pedro Osmar, músico e compo-

sitor, nasceu e cresceu em Jaguaribe, 
residindo lá até hoje. Junto com seu 
irmão, Paulo Ró, os dois fundaram 
o Jaguaribe Carne, grupo musical 
autointitulado de guerrilha cultural, 
em 1974. As memórias de Pedro 
estão sempre ligadas a momentos 
da infância e da adolescência que, 
futuramente, viriam a influenciar 
diretamente na sua música e no seu 
trabalho como artista em geral. 

“Isso tudo é música, é desenho, 
é a formação de um discurso. Uma 
coisa é você ser iludido e outra é você 
estar ali do lado [da experiência]. 
A música acontece nesse meio aí, 
porque você passa a reproduzir. A 
arte vem nessa busca e reprodução”, 
relata o músico.

O Jaguaribe Carne é uma jun-
ção de experiências, de contatos e 
de influências dos dois irmãos, como 
por exemplo, a música erudita, o 
Carnaval Tradição, a primeira viola 
caipira de Pedro, a zabumba de 
Paulo e a semana de arte moderna 
de 1922. “Na época a gente lia 
muito as poesias, os textos teatrais, 
os fenômenos que a semana de arte 

Lembranças de novos e antigos moradores
O poeta Águia Mendes não 

reside mais em Jaguaribe há 
37 anos, entretanto nunca se 
esqueceu da época dos cine-
mas, assim como o amigo – e 
companheiro das idas até lá – 
Pedro Osmar. Águia conta que 
por morar na mesma rua do 
Cine Santo Antônio, esse era o 
cinema que mais frequentava. 
Além das memórias da exibi-
ção dos filmes, o poeta destaca 
que os cinemas eram lugares de 
sociabilidade dentro e fora das 

salas. “Haviam bate-papos que 
antecediam as sessões, troca de 
gibis e de figurinhas, por exem-
plo, em especial na calçada do 
Cine Santo Antônio. Havia uma 
atmosfera de magia e festa que 
envolvia as sessões de cinema 
da época”, relembra ele. Nessa 
época, em Jaguaribe existiam 
quatro cinemas.

A chegada da televisão 
em meados de 1970 decretou 
o fechamento dos cinemas de 
bairro, incluindo os de Jaguaribe, 

como comenta Águia Mendes. Os 
espaços foram reocupados e, por 
exemplo, onde era o Cine Jagua-
ribe, funciona atualmente uma 
loja de autopeças e onde ficava 
o Cine Santo Antônio agora é a 
Casa da Cidadania de Jaguaribe.

Não somente os mais ve-
lhos guardam lembranças de 
anos vividos no bairro de Jagua-
ribe. A estudante de Jornalismo, 
Ingrid Brasil, também carrega 
muitas memórias dos quase 
dez anos que morou no bairro. 

“Jaguaribe foi a minha primei-
ra casa depois que cheguei em 
João Pessoa. Um bairro calmo 
e familiar, foi lá onde conheci a 
minha primeira melhor amiga, 
onde conheci o meu primeiro 
namorado. 

A minha infância e pré-
-adolescência ficaram marcadas 
por idas à feira de quarta-feira 
com a minha avó – se eu fechar 
os olhos, e respirar fundo, eu 
consigo ouvir e sentir o cheiro 
da feira”, relembra a jovem.

Foto: Ortilo Antonio

Tradicional feira da quarta-feira, uma referência para os moradores

Foto: Ortilo Antonio

moderna provocou no Brasil inteiro. 
E eu ligado... Poxa, esse negócio é 
muito bom pra ficar só em São Paulo. 
Então Jaguaribe Carne vem daí, des-
sas reflexões”, explica Pedro Osmar.

E a saudade de Pedro Osmar 
é lembrada muito pelos tempos de 
ouro de Jaguaribe, a década de 
uma João Pessoa imersa na cultura 
cinematográfica nos bairros. “Eu sou 

do tempo dos cinemas de Jaguaribe. 
Foi a partir dos cinemas que eu co-
mecei a descobrir os bairros. O meu 
tempo é o tempo que as crianças e 
os adolescentes iam para o cinema 
toda noite. Eu tive no cinema o fun-
damento de guerrilheiro cultural, 
que eu só vim situar como guerrilha 
porque tinha Hollywood”, destaca 
Pedro Osmar.

O cantor e compositor Pedro Osmar, criador, junto com Paulo Ró, da banda Jaguaribe Carne

Igreja Nossa Senhora do Rosário, um 
dos símbolos do bairro e orgulho para  
muitos fiéis, atraindo pessoas de vá-
rios outros bairros
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Alceu Valença, Zé Neto e Capilé são algumas das atrações anunciadas para pré-Carnaval de 2020 na capital

O bloco As Muriçocas do 
Miramar volta a desfilar na Via 
Folia (Epitácio Pessoa), com 
Alceu Valença, Zé Neto e Capilé 
homenageando o artista plás-
tico paraibano Babá Santana e 
Breno Mattos (In memoriam). 
Este ano, o bloco vai ao encon-
tro dos foliões com cinco trios 
elétricos, além de orquestras 
de frevo, grupos de maracatu, 
bonecos de Olinda e Ala Ursa. 
Segundo o cantor símbolo das 
Muriçocas do Miramar, Fuba, 
o bloco estará comemorando 
este ano 34 anos de fundação e 
tem uma forte identidade com 
o carnaval de João Pessoa. 

“Por isso é considerado 
a mãe de praticamente todos 
os blocos do Folia de Rua, a 
exemplo do Bloco Cafuçu e 
diversos outros que inicia-
ram seus desfiles junto às 
Muriçocas. Mais duas atra-
ções estarão sendo divulga-
das para o bloco na próxima 
semana, segundo Fuba.

O lançamento do bloco 
edição 2020 aconteceu na ma-
nhã de ontem no Shopping Pá-
tio Altiplano, trazendo como 
parceira a Campanha ‘Meu 
corpo não é sua folia’, que pela 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Bloco Muriçocas do Miramar 
volta a desfilar na Via Folia

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Finanças

EPC realiza palestra com dicas 
sobre educação financeira

No último dia útil do 
mês (31), o Jornal A União 
recebeu o consultor finan-
ceiro e economista Flávio 
Uchôa para uma palestra 
sobre finanças pessoais. 
A iniciativa sob o título de 
“Como organizar suas fi-
nanças pessoais. Que bicho 
papão é esse!” faz parte 
das ações da Empresa Pa-
raibana de Comunicação 
(EPC). A palestra também 
aconteceu na Rádio Taba-
jara na semana passada. 

Flávio Uchôa, além de 
consultor financeiro, tem 
a experiência de 35 anos 
trabalhando em agência 
bancária. Para ele, a impor-
tância de palestras como 
essas é a de enfatizar a 
educação financeira como 
modo de viver uma vida 
equilibrada “com mais 
qualidade de vida para a 
família, que faça realizar 
os seus objetivos e seus so-
nhos de uma maneira mais 
tranquila, tendo uma vida 
com educação financeira”, 
disse o consultor.

A diretora-presidente 
da EPC, a jornalista Naná 
Garcez, reforçou que a pa-
lestra compõe as ações da 
política de valorização de 
sua equipe profissional e 
que a escolha dos temas 
e especialistas é pensa-
da para ser “útil [para os 
funcionários] enquanto 
profissionais e também na 
vida pessoal”. 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Ainda de acordo com 
Naná Garcez, a ideia de 
abordar finanças pes-
soais foi influenciada por 
uma pesquisa recente que 
destacava que os efeitos 
imediatos do endivida-
mento são “perca do sono, 
baixo desempenho no tra-
balho e baixa autoestima”, 
contou ela.

Além disso, a gerente 
administrativa e financei-
ra da EPC, Amanda Men-
des Lacerda, comentou 
que percebeu a dificul-
dade na relação entre os 
servidores e o dinheiro, 
pois alguns até procuram 
o setor financeiro para 
orientação e tirar dúvidas. 
Logo, para Amanda, a im-
portância da palestra está 
relacionada a conscienti-

zação das pessoas sobre o 
próprio dinheiro e educa-
ção financeira, evitando o 
endividamento.

A gerente adminis-
trativa e financeira ainda 
destacou o profissional 
escolhido para a palestra. 
“A importância de trazer 
uma pessoa extremamente 
qualificada, que foi gerente 
de banco, que traz a visão 
banco e cliente e passa in-
formações sobre como a 
gente se relacionar melhor 
com o dinheiro, com rela-
ção à educação financeira”, 
concluiu Amanda.

O consultor Flávio 
Uchôa estreou recente-
mente uma coluna sobre 
educação financeira na 
Rádio Tabajara, às segun-
das-feiras.

A palestra foi realizada pelo especialista e consultor Flávio Uchôa

Foto: Evandro Pereira

Foto: Roberto Guedes

segunda vez participa do des-
file das Muriçocas. Fuba expli-
cou que o desfile deste ano não 
terá o formato do ano passado, 
quando o bloco desfilou pelo 
Bairro de Miramar e provou 
alguns transtornos, uma vez 
que teve que interditar o trân-
sito em praticamente todo o 
bairro. “Nossa opção foi voltar 
este ano para a Via Folia, mas 
não com 10 trios elétricos, 
mas apenas com cinco trios 
elétricos e diversas orques-

tras tocando muito frevo jun-
to com os foliões”.

‘Meu corpo não é sua fo-
lia’, é uma campanha que visa 
conscientizar a população 
sobre os crimes de importu-
nação sexual e é apoiada pela 
Coordenadoria da Mulher em 
Situação de Violência Domés-
tica e Familiar do TJPB, bem 
como o combate ao assédio e à 
violência contra a mulher vão 
ganhar um lugar especial na 
avenida durante este Carnaval. 

“O bloco Muriçocas do 
Miramar foi um parceiro de 
primeira hora nessa Campa-
nha. Esse apoio incondicio-
nal começou no ano passado, 
quando Fuba fez os versos 
para o nosso jingle e nos pre-
senteou com uma marchinha 
cheia de ritmo, passando uma 
mensagem clara contra a im-
portunação sexual. Este ano, 
as Muriçocas vêm reiterar esse 
apoio, usando o lema da nossa 
campanha em seu material pu-

blicitário e estreitando, ainda 
mais, essa parceria com a Rede 
de Atenção”, destacou a magis-
trada Graziela Queiroga.

De acordo com a coorde-
nadora da Mulher em Situa-
ção de Violência Doméstica 
e Familiar do TJPB, juíza Gra-
ziela Queiroga, a campanha 
‘Meu Corpo não é Sua Folia’, 
será deflagrada pela segunda 
vez no Bloco das Muriçocas. 
“Essa campanha é exitosa e 
vem conscientizando homens 

e mulheres. Nós mulheres 
estamos animadas para cur-
tir o Carnaval, brincar e pa-
querar com respeito. Se não 
houver essa reciprocidade e 
o clima passar disso, a gente 
acaba entrando num crime 
de importunação sexual, em 
que o agressor pode pegar 
uma pena de um a cinco anos 
de detenção em caso de fla-
grante”. É um crime grave”, 
alertou a juíza.  

Ela ressaltou que a lei 
não quer abafar a alegria de 
ninguém, queremos que todo 
mundo brinque o Carna-
val em harmonia, passando 
mensagem do respeito. “No 
ano passado tivemos alguns 
casos pontuais. A questão é 
que as mulheres ainda não se 
apoderaram do significado 
da campanha. Elas às vezes 
levam um puxão de cabelo, 
alguém rouba um beijo delas, 
ou passa a mão no seu corpo, 
e elas, por culpa de nossa cul-
tura, ainda acham que atos 
como esses são normais, mas 
têm que entender que esses 
atos só poderão acontecer se 
elas permitirem”, disse Gra-
ziela, afirmando que apesar 
de tudo, elas estão começan-
do a se conscientizar sobre a 
campanha.

O bloco estará comemorando este ano 
34 anos de fundação e tem uma forte 

identidade com o carnaval de João Pessoa
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2o Caderno

Dirigido por Miguel Falabella, peça ‘O Som e a Sílaba’ terá única apresentação em João Pessoa neste sábado 

Neste sábado, no Teatro 
Paulo Pontes do Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, será 
apresentado o espetáculo O 
Som e a Sílaba. Uma comédia 
musical que já foi premiada 
com seis estatuetas e tem 
30 indicações nas principais 
premiações do país, tem o 
texto de Miguel Falabella e 
foi concebido para as atrizes 
Alessandra Maestrini e Mirna 
Rubim interpretarem as duas 
personagens principais.

Os ingressos estão à 
venda pela internet (www.
ingressodigital.com) e pela 
bilheteria oficial (Claro Con-
nect Cell: Av. Flávio Ribeiro 
Coutinho, 805 - Manaíra). Os 
ingressos variam entre R$ 25 
(plateia B, meia-entrada) e R$ 
120 (plateia A, inteira).

Alessandra Maestrini, 
que já participou de diversos 
trabalhos na televisão, como  
Toma Lá Dá Cá (2007-2009) e 
a série Eu, a Vó e o Boi (2019), 
revelou que o espetáculo foi 
escrito  especialmente pen-
sando na dupla formada por 
ela e Mirna Rubim. 

“Um dia Miguel Falabella 
chegou no teatro e eu estava 
cantando ópera. Ele ficou im-
pressionado porque nunca 
tinha me ouvido cantar ópe-
ra antes. Ele disse ‘com uma 
voz dessa, como você só está 
fazendo palhaçada na televi-
são?’, então eu respondi ‘mas 
eu também gosto de fazer pa-
lhaçada’”, lembra a atriz, rin-
do da situação. “Foi quando 
ele contou que iria escrever 

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Síndrome de Asperger ganha 
uma voz no Paulo Pontes

Em clima de folia
Neste final de semana, confira quais são os principais blocos 
de rua e atrações musicais que ‘esquentarão’ as prévias de 
Carnaval em João Pessoa  Página 12
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Alessandra Maestrini vive uma mu-
lher com síndrome de Asperger que 
desenvolve habilidades específicas 
relacionadas ao canto

Atriz fez pesquisa com pessoas que têm a síndrome
Como parte do processo 

de preparação de elenco, 
Alessandra Maestrini conta ter 
se interessado pessoalmente 
e consultado psicanalistas, 
fonoaudiólogos e pessoas que 
têm a síndrome. 

Foi quando conheceu Júlia 
Balducci, portadora de Asper-
ger, cuja mãe é fundadora 
da organização Fundação 
Autismo e Realidade. “Lemos 
a peça  juntas e ela disse ‘vai 
fundo, coloca pra quebrar que 
vai ser um barato’”, lembra a 
atriz, rindo e animada com a 
aprovação da espectadora. “O 
fato de Júlia ter se expressado 
com essas palavras já demons-
tra que está compreendendo 
expressões idiomáticas, que é 
um desafio para quem porta 
a síndrome. Eles são muito 
francos e, por isso, trazem um 
humor muito gostoso”.

“O encontro com Júlia 
foi muito importante para eu 
sentir a frequência cardíaca 
dela, o ritmo da respiração, o 
desafio para ela de olhar nos 
meus olhos, e o que a deixa 
segura para olhar nos meus 

uma peça para as pessoas se 
emocionarem e também se di-
vertirem muito”.

Falabella assina também 
como diretor do espetáculo. 
Ele, como explicou Alessan-
dra, está há mais de 10 anos 
pesquisando sobre a sín-
drome de Asperger. “Miguel 
começou a ler sobre o tema, 
viu vários vídeos, foi se apai-
xonando e se identificando 
pelo tema e eu e Mirna tam-
bém fomos nos identificando. 
Ele se identifica com algumas 
partes, eu com outras e Mirna 
com outras”, explica. O dire-
tor então juntou a vontade de 
escrever com o talento desco-
berto da amiga.

“Todos que forem assis-
tir, seja da comunidade autis-
ta ou não, pode se identificar 
em diversos aspectos. Do fato 
de se sentir incompreendido, 
de precisar batalhar por uma 
imagem projetada pelos pais, 
por exemplo. É uma história 
de vida universal, na verdade, 
na qual qualquer pessoa pode 
se apropriar da própria iden-
tidade e sonhar”, explica Ales-
sandra, que defende a ideia de 
que a Síndrome de Asperger 
se assemelha a de “ter um fio 
desencapado”.

O Som e a Sílaba está em 
cartaz desde 2017 e já pas-
sou por diversas cidades pelo 
Brasil. O espetáculo conta a 

história de Sarah Leighton, 
uma savant (distúrbio psíqui-
co com o qual a pessoa possui 
uma grande habilidade inte-
lectual aliada a um déficit de 
inteligência), que desenvolve 
algumas habilidades específi-
cas, e Leonor Delis, sua pro-
fessora de canto.

Maestrini, que interpreta 
Sarah, reforça que o público 
vai se identificar e que, apesar 
do tema delicado, é abordado 
de maneira emocionante e 
divertida. “É Miguel Falabella 
na veia. As pessoas tendem a 
acreditar que o autismo é um 
tema distante e, mesmo com 
a ópera, o espetáculo vai ser 
pesado. Mas é um espetáculo 

leve, é divertido, é gostoso, é 
poético e é emocionante”, res-
salta. 

A abordagem de um tema 
tão delicado como o autismo 
consiste numa imensa impor-
tância em relação à aceitação 
da sociedade de maneira geral. 
“Estamos recebendo muitos 
públicos diferentes afirmando 
terem encontrado a história 
de suas vidas. Esse espetácu-
lo é de muita relevância ainda 
considerando o momento po-
lítico em que estamos vivendo, 
em que os diferentes são tra-
tados como inimigos. É muito 
mais importante, procuramos 
sempre incluir do que apontar 
o dedo”, finaliza.

Fotos: Julia Lanari/Divulgação

SERVIÇO 

n Evento: O Som e a 
Sílaba
n Dia: hoje (apresen-
tação única)
n Horário: 20h
n Local: Teatro Paulo 
Pontes (Espaço Cultural)
n Endereço: R. Abdias 
Gomes de Almeida, 
800 - Tambauzinho - 
João Pessoa
n Classificação etária: 
14 anos
n Ingresso: variam 
entre R$ 25 (meia) e 
R$ 120 (inteira)

Esse espetáculo é 
de muita relevância, 
ainda considerando o 
momento político em 
que estamos vivendo, 
em que os diferentes 

são tratados como 
inimigos

olhos”, explica a atriz. “Uma 
vez eu perguntei a ela a razão 
de não olhar nos meus olhos. 
Ela respondeu ‘é muita infor-

mação’. A leitura do neurotí-
pico é que o autista vive em 
um mundo isolado e não se 
mostra aberto para contato. A 

verdade é que ele já é muito 
aberto para receber as infor-
mações do mundo”, defende 
Alessandra Maestrini.

Com auxílio de Leonor Delis, a professora de canto da personagem, Maestrini tenta passar o mundo isolado do autismo nos palcos



Domingo de sol forte e céu azul, com nuvens esparsas 
– como diz a moça do tempo. Dia perfeito para um banho 
de sol, acompanhado por um mergulho no mar verde
-azul de Tambaú ou Camboinha – como queiram.

Ao invés disso, porém, deixo-me ficar em casa, pra-
ticamente recolhido a pensamentos os mais diversos e 
meio confusos e olhos fixados na tela da TV que transmite 
um dos mais belos rituais da igreja católica : a missa das 
8h00 da Matriz de Nossa Senhora de Aparecida. 

Aquela cerimônia – a missa rezada e cantada  – 
sempre me emociona. Me faz lembrar a missa das 7 dos 
domingos na velha Igreja do Rosário onde, por obri-
gação  e devoção, assistia e participava, as vezes até 
como coroinha... Tinha o coro dos meninos e meninas 
da Cruzada Infantil que entoava os cânticos, embalados 
pelo som que saía do órgão, instrumento musical indis-
pensável à cerimônia.

A lembrança se vai e eu fico a pensar: o que foi feito 
da minha fé no Cristo Salvador, no Deus Senhor de todas 
as coisas, da Santa Igreja Católica, da Ressurreição dos 
Mortos e da vida eterna, amém? Por que me afastei tanto 
dos ritos religiosos, por que nunca mais adentrei a um 
templo, mesmo vazio e por que deixei de rezar? Desa-
prendi ou o mundo moderno me tornou um (quase) ateu? 

Logo eu que era tão católico, que me casei na Igreja, 
que batizei os meus cinco filhos e os iniciei na crença 
cristã! O que aconteceu comigo e por que, agora, somente 

agora, depois dos 80 anos, volto a pensar nessas coisas?   
Será a proximidade de passar a outro mundo (isso exis-
te?) que me faz refletir sobre isso, meio lúgubre, meio 
mórbido,  mas de uma intensidade tão grande?

E, olhando pela janela do meu gabinete, vejo do alto 
deste décimo andar, um pedaço de mar de Manaíra, cheio 
de gente, entrando e saindo da água morna do mar da 
minha terra. E, largo um pouco a tristeza que me acome-
teu no início destas linhas e acabo por me considerar feliz 
e alegre, até. Por alguns motivos, alguns práticos e outros 
não tantos – tenho (ainda) boa saúde, vivo bem dentro 
de um conforto razoável, me dou o direito de, de vez em 
quando, sorver uma boa taça de vinho espanhol ou por-
tuguês, de preferência, e comer uma porção de pudim de 
claras...

E, ao transmitir essas talvez tolas e dispensáveis im-
pressões a quem agora me lê, ao invés de pedir desculpas, 
faço coro com aqueles que – como eu – chegaram e vão 
passar – por esta quadra de vida e afiançar que, de tudo, 
há que se tirar parte da tristeza por estar na condição 
de idoso e acrescentar (à taça de vinho) boas doses de 
alegria.

Em primeiro lugar por estar vivo e, em segundo que 
talvez devesse ser o primeiro: continuar a praticar, dentro 
das limitações que a idade impõe o indispensável binô-
mio do bem viver : trabalho e amor, ou seja, exercitar o 
trabalho e ainda ter o direito de amar... 

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com

Tristeza e alegria num 
domingo de sol
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Boa ideia essa do poeta Carlos 
Newton Júnior publicar um livro de 
sonetos, um livro de 101 sonetos de 
amor, para ser mais exato. Tempo 
desses o poeta e repentista Olivei-
ra de Panelas lançou uma reunião 
de 365 sonetos. Ainda não vi, pois 
estou sem sair de casa, incomodado 
por um tal de Mal de Parkinson, que 
reduz muito minha mobilidade. Mas 
vou fazer um esforço e comparecer 
ao lançamento de Carlos Newton, 
como espero adquirir o livro de 
Oliveira

Que bom que o soneto tenha 
voltado à moda! Também estou com 
um livro de sonetos (dewan) pronto 
para ir ao prelo. Desde meu contato 
com o Livro de Sonetos, de Jorge 
de Lima, que eu fiquei fascinado 
por essa forma fixa, e com ela vinha 
cometendo tentativas de poemas. 
Reuni uma vintena deles no livro 
Cantigas de Toboso, mas agora vão 
sair todos os sonetos de minha vida. 
O livro já está pronto, só faltam deta-
lhes finais. Você, que já fez livro, sabe 
como são custosos esses detalhes.

Carlos Newton é mais um poeta 
de Pernambuco que veio enriquecer 
o plantel de vates na Paraíba. Emig-
dyo de Miranda abriu o caminho, o 
poeta de Princesa, a cidade em que 
nasci. Oliveira de Panelas, os irmãos 
Batista, e agora Carlos Newton. 
Onde vai ser? Quando será a noite de 
autógrafos? Espero ser convidado. 
Depois que o Parkinson veio me fa-
zer companhia andam esquecidos de 
mim. Mas estou vivo, companheiros; 
apenas baleado.

Cronicartigo Pereira Sitônio Pinto 
Da Guarda Nacional - sitoniopinto@gmail.com

Bonde para Manelito

Pena que Ariano não esteja pre-
sente para ver o livro de seu discípu-
lo. Mas ele já deve conhecer uma boa 
parte dos poemas, no original, escri-
tos pelo maior de seus admiradores, 
seu biógrafo e exegeta. Será que o 
Doutor Carlos Newton é perrepista? 
Se não for, deixe que eu ocupo esse 
espaço. Uma vez, Ariano me deu uma 
pintura com o seguinte dedicatória 
“Para Otávio Pereira, aliado do Terri-
tório Livre de Princesa”. Viu, Carlos?

Taí uma patente que você não 
tem: “aliado do Território Livre 
de Princesa”. Outra vez levei duas 
dúzias de camisetas com fotos da 
Campanha de Trinta estampadas, 
levei para a Carnaúba (a fazenda 
onde Ariano e Manelito Dantas eram 
sócios) e foi o maior sucesso. Ainda 
ficou faltando uma camisa, para uma 
senhora da qual não me lembro o 
nome. Espero um dia saldar essa 
dívida. Você tem ido à Carnaúba? A 
última vez que fui, foi no “Dia D”, o 
dia de campo que Manuel promove.

Taí um evento a que os urbanói-

des devem assistir. As raças de bois, 
de bodes, de ovelhas, de galinhas, de 
cachorros, todas adaptadas ao clima 
do Cariri, expostos de maneira di-
dática. É uma aula prática de como 
se deve criar animais no Nordeste 
Seco. E os criadores do Brasil tem-
perado, como os de Minas Gerais 
e outros estados, vêm comprar 
reprodutores e matrizes em Taperoá 
para melhorar seus rebanhos no 
sul-maravilha.

Manuel deva ampliar o espectro 
de sua festa e promover, além do Dia 
D, um grito de Carnaval, um reveillon 
e um São João. Se quiser, pode acres-
centar o Dia de Iemanjá, embora a 
Carnaúba não tenha água para tanto. 
A estrutura da Carnaúba é grande e 
comporta: um galpão enorme onde 
cabem alguns milhares de pessoas 
bem acomodadas. Tanto se presta 
para Carnaval como para Missa Cam-
pal. Aliás, o calendário litúrgico se 
confunde com o calendário eclesiás-
tico, desde priscas eras.

Por que venderam os velhos 
bondes Força e Luz? Por que essa 
pressa em se desfazer da memó-
ria da cidade, memória que é até 
plástica? Quando restauraram a 
velha estação dos bondes, os novos 
proprietários – pois a Força e Luz foi 
privatizada - sentiram a falta de um 
bonde e encomendaram um exem-
plar aos restauradores. A Europa 
ainda anda de bonde; o que é bom 
pra lá, é prá cá.

(Terça, quinta, sábado)

Carlos Newton é  
mais um poeta de 

Pernambuco que veio 
enriquecer o plantel de 

vates na Paraíba
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O comodismo nos induz à preguiça 
mental. O efeito disso é a procrastinação 
de atitudes que mereciam ser tomadas em 
benefício próprio. É quando se insiste em 
não encontrar respostas para os problemas 
dentro de si mesmo e fica numa posição de 
passividade, deixando que outros encon-
trem as soluções para os seus dilemas. A 
inatividade do pensar permite que ideias 
alheias sejam aceitas sem que o indivíduo 
as discuta consigo mesmo.

Agindo assim, na inércia do pensar, fica 
potencializada a incapacidade de distinguir 
o que é certo e o que é errado, e as ações in-
dividuais passam a ser determinadas pelo 
que os outros decidem.  Quem não tem opi-
nião própria perde a individualidade, por-
que é influenciado pelas mentiras primá-
rias a que tem acesso. É assim que os tiranos 
conseguem formar um povo encabrestado. 
Uma sociedade que se nega a raciocinar, 
questionar, interpelar, criticar, torna-se es-
cravizada, submetendo-se pacificamente 
aos discursos autoritários. Leva o oprimido 
a ter a falsa sensação de que está protegi-
do, seguro, e, por isso mesmo, amedrontado 
diante das alternativas de mudanças que 
lhes sejam apresentadas.

A preguiça mental remete ao pecado 
contra a sabedoria, perdendo a noção do 
que seja prudência e bom senso. Reside aí 
o perigo de ser arrastado pela irracionali-
dade que cega. O preguiçoso mental movi-
menta-se como se fosse uma folha seca que 
é carregada pelo vento. Faz sempre a opção 
que lhe dê menos trabalho, que exija me-
nos esforço, que o exima de ir para o cam-
po de batalha. É, portanto, um egoísta por 
excelência. O ócio é uma de suas fontes de 
prazer.

O pensar ativa a razão. O exercício do 
pensamento crítico desliga o viver no auto-
mático e energiza o sistema deliberativo so-
bre as escolhas que lhes são oferecidas para 
o caminhar da própria vida, com decisões 
inteligentes e autônomas.  Estamos vivendo 
um tempo em que as pessoas se entregam 
facilmente aos estímulos sociais e exterio-
res, sem que se faça uma reflexão sobre as 
suas conveniências e consequências.  Con-
duzidas, então, pelas circunstâncias.

A preguiça mental é o melhor formador 
de um espírito alienado, aparvalhado, afas-
tado dos seus próprios interesses. Que não 
percamos nunca a liberdade de pensar.

Quando não se exercita a mente abre-
se caminho para o indesejado. Um cérebro 
preguiçoso não sonha, não planeja, nem tra-
ça metas. Ele precisa ser estimulado para 
se manter em forma. A leitura, por exemplo, 
é um excelente exercício para trabalhar a 
mente. É a melhor forma de treiná-lo para 
receber mais informações. Só assim pode-
mos desenvolver o intelecto e fazer escolhas 
acertadas, sem depender dos outros. É um 
ganho de independência pessoal, assumin-
do a condição de dono do próprio destino.

Não terceirizemos a responsabilidade 
de pensar. Esse é um ato individual, que tem 
efeitos decisivos na nossa vida. As pessoas 
bem sucedidas não têm preguiça de pensar. 
O pensamento autônomo é atitude liberta-
dora, capacitando-nos a enfrentar desafios 
e vencer as desesperanças e as angústias. O 
saber é obtido a partir do exercício da refle-
xão, como dizia o filósofo Aristóteles. Des-
ta forma fica mais fácil compreendermos 
a realidade em seus múltiplos aspectos.No 
“livre pensar” podemos reagir diante das 
questões que surgem no cotidiano.

Não há evolução 
sem o esforço do 
pensamento

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui

Foto: Divulgação
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Estive em mais um Pôr do Sol Literário na 
Academia Paraibana de Letras para prestigiar o 
lançamento do livro dos amigos José Octávio de 
Arruda Melo e Leidson Farias que trata sobre a 
última turma do populismo na Faculdade de Di-
reito da UFPB, onde cursaram em 1963. Momento 
em que encontro vários escritores, intelectuais 
e ativistas culturais. Devo dizer que essas reu-
niões literárias organizadas por Juca Pontes e 
Hélder Moura têm alastrado uma chama muito 
importante por todo o estado, semeando diversas 
produções em encontros perenes de escritores e 
leitores, ótimo momento de conversas e aprendi-
zado, ainda mais no poético cair da tarde. 

Ali, no auditório da APL, encontrei José Fer-
nandes de Andrade que depressa me entregou 
um envelope branco e murmurou incisivamente: 
– É para você ir viu!? Acenei e me sentei, o even-
to já havia começado. Zé Fernandes é juiz fede-
ral aposentado e sempre o encontro em eventos 
culturais quando estou em João Pessoa. Pois 
bem, retirei do envelope o convite que trazia o 
lançamento de uma série de livros, dentre eles as 
obras esgotadas: ‘Datas e Notas para a História 
da Parahya’ (Vol.I 1909; Vol.II 1916) e História da 
Província da Parahyba (Vol I e II de 1912). Naque-
le momento fiquei atônito e com alegria em saber 
que aqueles preciosos livros seriam novamente 
publicados, já que estes dois autores: Irineu Pin-
to e Maximiano Lopes Machado, respectivamen-
te estão entre as obras fundantes dos estudos, 
reunião de documentação e escrita sobre a his-
tória da Paraíba, desatrelando de Pernambuco.

As duas obras foram publicadas no início do 
século XX e tiveram uma reedição na década de 
1970 pela editora da UFPB, no entanto, nem uma 
edição nem outra está mais acessível, difícil vê
-las em bibliotecas públicas. Como o mercado de 
colecionadores não perdoa, a edição mais recen-
te (e menos valiosa) é raramente encontrada em 
sebos ou lojas virtuais e quando as encontramos, 
os dois volumes custam valores sempre acima de 
duzentos reais. Tenho os originais de Irineu Pin-
to, os adquiri em sebos de São Paulo e paguei (há 
uns quatro anos) duzentos e cinquenta reais cada. 
Isso inviabiliza o conhecimento e estudo dessas 
obras, tanto é que em uma especialização em His-
tória Local do Nupehl/UEPB fui questionado por 
alunos que desconheciam as obras, sabiam sim da 
existência, mas não tinham acesso.

Ao fim do Por do Sol Literário conversei com 
Zé Fernandes, falei da importância das obras e o 
tamanho do ato que ele estava fazendo em prol da 
história e da cultura paraibana. Ele sorriu e dis-
se: – Vá para o lançamento que você vai ganhar o 
seu. Só ganha se for ao evento! Na saída, Hildeber-
to Barbosa Filho me disse que ele já havia repu-
blicado outros livros. Desde 2015, que como um 
mecenas, fazia isso do seu próprio bolso. Vim até 
Campina Grande pensando na importância do que 
Zé Fernandes estava fazendo para a literatura e 
historiografia paraibana, daí me lembrei da cria-
ção do Centro de Estudos Jurídicos e Sociais, o CE-
JUS, soberbo prédio na Av. Rio Grande do Sul que 
ele criou contendo auditórios, salas de reunião e 
um memorial de sua vida acadêmica, jurídica e fa-
miliar. Ali já fui a muitas reuniões do IPGH e da 
UBE, realmente é um centro de cultura. 

No lançamento dos livros, dia 20/12/19, fui 
direto a placa de inauguração do Cejus e li: “Este 
Centro é a realização de um projeto de toda 
uma vida. O mais importante legado que trans-
mito a minha família, em especial aos meus fi-
lhos – Márcio e Mariana. Seja esta edificação um 
marco, uma casa destinada à cultura jurídica e 
social, herança que também deixo ao povo de 
minha terra – a Parahyba”. A inauguração jus-
tamente foi no dia 26 de abril de 2005, um dia 
antes de sua aposentadoria.

Fiquei pensando nesse tipo raro de cidadão 
aposentado que consegue repousar a alma de 
uma vida inteira de trabalho se dedicando a cul-
tura e as letras com tanto afinco. Descobri que 
com esses lançamentos se somavam no total 
vinte e sete obras raras publicadas, feito muito 
importante. Ainda no evento o puxei para um 
“pé de parede” e disse: – Irineu Jóffily pode ser a 
próxima publicação viu? Respondeu que iriamos 
conversar. Faço aqui minha reverência a Zé Fer-
nandes, um baluarte da cultura paraibana que 
merece todo o reconhecimento.

Um baluarte 
da cultura 
paraibana
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Dois espetáculos serão apresen-
tados neste final de semana, em João 
Pessoa. A comédia Queryda Neurose 
tem sessões hoje e amanhã, sempre às 
20h, na Sala Roberto Cartaxo, no Espa-
ço Cultural, em João Pessoa.

A montagem feita pelo Curso de 
Teatro da Funesc tem como cená-
rio uma sala de terapia em grupo, na 
qual pacientes tentam solucionar seus 
problemas psicológicos, superar suas 
neuroses e se libertar de seus traumas 
e angústias. Quem os ajuda e orienta 
é uma “antipsiquiatra”, uma doutora 
nada ortodoxa.

A adaptação do texto foi feita pela 
atriz Suzy Lopes, coordenadora do 
Curso de Teatro Funesc. “A escolha do 
texto se deu por vários motivos e um 
deles é o fato de que, mesmo sendo 
uma comédia, possibilita trabalhar a 
interpretação realista. E também para 
homenagear o teatrólogo Roberto 
Cartaxo, que ficou feliz quando soube 
que seria esse o texto montado pelo 
módulo 2. É uma pena enorme que ele 
não vai poder assistir”, lamenta.

Já no Teatro Ednaldo do Egypto, 
a Cia. Encena traz neste sábado e do-
mingo, sempre às 17h00, a peça Toda 
Coisa Tem Três Lados.

No palco, as atrizes Celly de Frei-
tas e Silvana Pequeno trazem cenas da 
vida cotidiana, estranhamento, brin-
cadeiras e crítica reflexiva. A proposta 
é transportar o público para a mise em 
scène dos palhaços, que interligam os 
textos do Karl Valentin (1882-1948).

Comédias são encenadas em JP em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Editoração: Ada CarinaEdição: Audaci Junior
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ESTREIAS DA SEMANA

Bad Boys para Sempre (Bad Boys For Life. EUA. Dir.: Adil El Arbi, Bilall Fallah. Ação. 
16 anos). Os policiais Mike Lowery e Marcus Burnett se juntam para derrubar o líder de um 
cartel de drogas em Miami. A recém-criada equipe de elite do departamento de polícia de 
Miami, ao lado de Mike e Marcus, enfrenta o implacável Armando Armas. MAG 3 Atmos 
(dub.): 18h45. Manaíra 3 (leg): 13h (sáb. e dom.) 15h45, 18h30, 21h15. Manaíra 9 
(dub.): 14h, 19h30; (leg.): 16h45, 22h15. Mangabeira 1 (dub.): 14h, 16h45, 19h30, 
22h15. Tambiá 3 (dub.): 14h10, 16h30, 18h50, 21h10. Tambiá 6 (dub.): 14h, 16h20, 
18h40, 21h. Partage 2 (dub.): 14h, 16h20, 21h; (leg.): 18h40.

Os Órfãos (The Turning. EUA. Dir.: Floria Sigismondi. Suspense. 14 anos). Uma jovem 
babá descobre segredos sombrios enquanto cuida de dois órfãos perturbados em uma man-
são mal-assombrada do Maine, nos Estados Unidos. MAG 2 (dub.): 14h30; (leg.) 21h50. 
Mangabeira 2 (dub.): 19h45, 22h.

Uma Mulher Alta (Dylda. Rússia. Dir.: Kantemir Balagov. Drama. 16 anos). Leninegrado, 
1945. A segunda guerra mundial devastou a cidade, deixando um rasto de destruição mani-
festa em edifícios demolidos e gentes arrasadas, tanto física como psicologicamente. Um dos 
cercos mais destrutivos da história moderna acaba de terminar, e os vivos devem reaprender a 
viver. Manaíra 8 (leg.): 15h20 (sáb. e dom.), 20h10 (seg. a sex.).

PRÉ-ESTREIA

Aves de Rapina - Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa (Birds of Prey 
(And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). EUA. Dir.: Cathy Yan. Ação. 16 
anos). Depois de se aventurar com o Coringa, Arlequina se junta a Canário Negro, Caçadora e 
Renee Montoya para salvar a vida de uma garotinha do criminoso Máscara Negra em Gotham 
City. MAG 3 Atmos (leg.): qua. (5/2) 21h. Manaíra 2 (dub.): qua. (5/2) 21h. Manaíra 
4 (dub.): qua. (5/2) 20h30. Manaíra 5 (leg.): qua. (5/2) 20h, 22h30. Mangabeira 3 
(dub.): qua. (5/2) 20h, 22h30. Tambiá 4 (dub.): qua. (5/2) 20h30. Partage 3 (dub.): 
qua. (5/2) 20h30.

Jojo Rabbits (EUA. Dir.: Taika Waititi. Comédia. 14 anos). Jojo é um garoto alemão soli-
tário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajudado apenas 
por seu amigo imaginário, Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto 
a Segunda Guerra Mundial prossegue. Manaíra 4 (leg.): qua. (5/2) 20h45. Manaíra 7 
(leg.): qua. (5/2) 22h. 

CONTINUAÇÃO

1917 (1917. EUA/Reino Unido. Dir.: Sam Mendes. Guerra. 14 anos). Em um dos momentos 
críticos da Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos, Schofield (George MacKay) e 
Blake (Dean-Charles Chapman), recebem uma missão aparentemente impossível. Em uma 
corrida contra o tempo, eles devem cruzar o território inimigo e entregar uma mensagem que 
cessará o brutal ataque a milhares de combatentes - entre eles, o irmão de Blake. Indicado 
a 10 prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme. MAG 2 (leg.): 16h45, 19h20. Manaíra 2 
(dub.): 19h15, 22h10 (exceto qua.). Manaíra 10 (leg.): 15h, 17h45, 20h40. Tambiá 1 
(dub.): 18h30, 20h45. Partage 5 (dub.): 18h30, 20h45.

Adoráveis Mulheres (Little Women. EUA. Dir.: Greta Gerwig. Drama. 10 anos). A hitória 
sobre a vida de quatro irmãs - Meg, Jo, Beth e Amy March - detalhando a passagem delas, 
da infância para a vida adulta. Manaíra 11 VIP (leg.): 13h30 (sáb. e dom.), 18h50.

A Possessão de Mary (Mary. EUA. Dir.: Michael Goi. Terror. 12 anos). Uma família 
que deseja iniciar um negócio de locação de barcos compra um navio que guarda terríveis 
segredos e serão revelados somente em alto mar. Mangabeira 3 (dub.): 21h (qui. a dom.). 

Açúcar (Brasil. Dir.:  Renata Pinheiro, Sergio Oliveira. Ficção. 14 anos). Bethânia retorna 
às suas terras onde uma vez funcionou um antigo engenho de açúcar da sua família, o En-
genho Wanderley. Entre lembranças, criaturas fantásticas, contas a pagar e trabalhadores 
reivindicando seus direitos, Bethânia enfrenta a si mesma em um presente na qual passado 
e futuro são ambos ameaçadores. Cine Bangüe: ter. (4/2) 20h30; sáb. (8/2) 18h; qua. 
(12/2) 18h30.

Adam (Marrocos, França. Dir.:  Maryam Touzani. Drama. 12 anos). A viúva Abla dirige uma 
modesta padaria em sua casa em Casablanca, onde vive com sua filha de oito anos, Warda. 
Sua rotina é interrompida pela chegada de Samia, uma jovem grávida procurando por em-
prego e moradia. Abla não imaginava que ao deixá-la entrar sua vida mudaria para sempre. 
Cine Bangüe: qui. (13/2) 20h30; sáb. (15/2) 16h. 

Bacurau (Brasil, França. Dir.: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Ação, Faroeste, 
Suspense. 16 anos). Num futuro recente, Bacurau, um povoado do sertão de Pernambuco, 

some misteriosamente do mapa. Quando uma série de assassinatos inexplicáveis começam 
a acontecer, os moradores da cidade tentam reagir. Mas como se defender de um inimigo 
desconhecido e implacável? Cine Bangüe: sáb. (1/2) 15h; sáb. (8/2) 15h; ter. (18/2) 19h.

Deus é Mulher e Seu Nome é Petúnia (Gospod Postoi, Imeto i’ e Petrunija. Bélgica, 
Croácia, Eslovénia, França, Macedónia. Dir.: Teona Strugar Mitevska. Drama. 14 anos). Em 
Stip, uma pequena cidade da Macedônia, sempre no mês de janeiro o padre local joga uma 
cruz de madeira no rio e centenas de homens mergulham atrás dela. Quem recuperar o 
objeto tem garantia de boa sorte e prosperidade. Desta vez, Petúnia mergulha na água por 
um capricho e consegue agarrar a cruz antes dos outros, deixando os concorrentes furiosos: 
‘Como usa uma mulher participar do ritual’? Todo o inferno se abre, mas Petúnia mantém 
o seu chão. Ela ganhou a cruz e não vai desistir.  Cine Bangüe: sáb. (1/2) 18h; ter. (4/2) 
18h30; seg. (10/2) 19h; qua. (12/2) 20h30; dom. (16/2) 16h.

O Farol (The Lighthouse. EUA. Dir.: Robert Eggers. Thriller. 16 anos). Final do Século 19. 
Quando um novo zelador chega a uma remota ilha para ajudar o faroleiro, a convivência 
entre os dois homens é tensionada pelo isolamento. Entre tempestades e goles de querosene, 
o novato tenta descobrir os mistérios que existem nas histórias de pescador de seu chefe. 
Cine Bangüe: dom. (2/2) 16h; qua. (5/2) 20h30; dom. (9/2) 18h; qui. (13/2) 20h30; 
sáb. (15/2) 18h.

Frozen 2 (Frozen 2. EUA. Dir.: Chris Buck, Jennifer Lee. Drama. 12 anos). Anna, Elsa, 
Kristoff e Olaf adentram as profundezas da floresta para aprender a verdade sobre os 
poderes de Elsa e um antigo mistério de seu reino. MAG 1 (dub.): 14h15. Manaíra 4 
(dub.): 13h45 (sáb e dom.), 16h, 18h30 (exceto qua.). Mangabeira 3 (dub.): 13h30 (sáb. 
e dom.), 16h (exceto seg. e ter.), 18h30 (qui. a dom.). Tambiá 4 (dub.): 14h30, 16h30, 
18h30, 20h30* (*) exceto qua. (5/2).  Partage 3 (dub.): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30* 
(*) exceto qua. (5/2).

Jumanji - Próxima Fase (Jumanji - The Next Level. EUA. Dir.:  Jake Kasdan. Aventura. 
12 anos). Enquanto retornam à Jumanji para resgatar um de seus amigos, os jogadores 
descobrem que nada é como eles esperavam que seria. Eles devem desbravar áreas desco-
nhecidas e inexploradas, desde o árido deserto até as montanhas nevadas, para poderem 
escapar do jogo mais perigoso do mundo. MAG 3 Atmos (dub., 3D): 16h10. Manaíra 
5 (dub.): 14h30, 17h15, 20h (exceto qua.). Manaíra 6 (dub., 3D): 13h15 (sáb. e dom.), 
16h, 18h45, (leg., 3D) 21h30. Mangabeira 4 (dub., 3D): 13h (sáb. e dom.), 15h45 (exceto 
seg.), 18h45 (exceto seg.), 21h30 (exceto seg.). Tambiá 2 (dub.): 14h05, 16h25, 18h45, 
21h05. Partage 4 (dub.): 14h05, 16h25, 18h45, 21h05. 

Minha Mãe é uma Peça 3 (Brasil. Dir.: Susana Garcia. Comédia. 12 anos). Dona 
Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos 
estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar 
com um novo cenário de vida: Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Para completar, 
Carlos Alberto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve ficar ainda 
mais próximo. MAG 1: 19h. Manaíra 3 Atmos: 21h45. Manaíra 7: 14h15, 16h50, 
19h20, 22h* (*) exceto qua. Manaíra 8: 17h40, 22h30* (*) exceto qua. Mangabeira 

5: 15h, 17h30, 20h15. Tambiá 5: 14h20, 16h30, 18h40, 20h50. Partage 1: 14h20, 
16h30, 18h40, 20h50.

O Escândalo (Bombshell. EUA/Canadá. Dir.: Jay Roach. Drama. 14 anos). Baseada no 
escândalo norte-americano “Bombshell”, deflagrado em 2016. Um olhar revelador dentro do 
mais poderoso e controverso império de mídia norte-americano, com a história pulsante das 
mulheres que afrontaram o infame homem à frente deste império, ao o acusarem de assédio 
sexual. MAG 11 (leg.): 16h20.

O Filme de Bruno Aleixo (Portugal. Dir.: João Moreira, Pedro Santo. Ficção. 12 anos). 
Bruno Aleixo é convidado a escrever o roteiro de seu filme biográfico e, apesar de sempre ter 
as melhores ideias, acaba pedindo ajuda a seus amigos Busto, Bussaco e Renato. A partir dis-
so, se desenvolve uma espécie de brainstorm sem sentido em que as sugestões se concretizam 
na tela. Cine Bangüe: dom. (2/2) 18h; qui. (6/2) 19h; ter. (11/2) 19h; dom. (16/2) 18h.

O Melhor Verão das Nossas Vidas (Brasil. Dir.: Adolpho Knauth. Comédia. Livre). 
Bia, Giulia e Laura (BFF Girls) conseguem uma grande chance de participar de um Festival 
de Música muito famoso no Guarujá. Só que todos os planos dessas três amigas vão por 
água abaixo quando elas descobrem que ficaram de recuperação na escola. Assim elas terão 
uma missão arriscadíssima pela frente: ir ao Festival sem que seus pais fiquem sabendo. 
Manaíra 8: 15h20 (exceto sáb. e dom.), 20h10 (sáb.).

Parasita (Parasita. Coréia do Sul. Dir.: Bong Joon-ho. Drama. 16 anos). Toda a família de 
Ki-taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma obra do acaso 
faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a 
vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na 
família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social 
custam caro a todos. Manaíra 11 (leg.): 21h45.

Retablo (Peru, Dinamarca, Noruega. Dir.: Álvaro Delgado-Aparicio L. Drama. 16 anos). No 
alto de uma remota montanha peruana, Segundo, de 14 anos, se prepara para seguir os passos 
de seu pai na tradicional e folclórica arte de construir retablos - caixas artesanais que narram 
complexas histórias, cenas religiosas ou importantes eventos cotidianos. O garoto reverencia o 
pai, apesar de, aos poucos, começar a ficar inquieto ao perceber que o peso de carregar o legado 
da família nos ombros irá mantê-lo na montanha para sempre. Quando ele descobre um segre-
do de seu pai, passa a enfrentar a realidade crua de sua paisagem profundamente religiosa e 
conservadora. Cine Bangüe: seg. (3/2) 19h; qua. (5/2) 18h30; dom. (9/2) 16h.

Um Espião Animal (Spies in Disguise. EUA. Dir.: Nick Bruno, Troy Quane. Animação 10 
anos). O superespião Lance Sterling e o cientista Walter Beckett são completamente opostos. 
Lance é sofisticado, elegante e atraente. E Walter... não. Mas a habilidade social que falta em 
Walter é compensada por sua esperteza e uma fantástica  capacidade de inventar, o que o 
permite criar apetrechos incríveis para Lance usar em suas missões épicas. Mas quando algo 
inusitado acontece, Walter e Lance terão que confiar um no outro de um jeito completamente 
novo. MAG 3 Atmos (dub., 3D): 14h. Manaíra 2 (dub.): 14h45, 17h. Mangabeira 2 
(dub.): 14h45, 17h15. Tambiá 1 (dub.): 14h30, 16h30. Partage 5 (dub.): 14h30, 16h30.

Com um clima de suspense e terror, ‘Os Órfãos’ se encontra em cartaz nos cinemas de João Pessoa

Foto: Divulgação

SERVIÇO1 
n Evento: Queryda Neurose
n Data: hoje e amanhã
n Hora: 20h00
n Local: Sala Roberto Cartaxo (Es-
paço Cultural José Lins do Rego) 
Rua Abdias Gomes de Almeida - 
Tambauzinho, João Pessoa
n Ingressos: 20 (inteira) e 10 (meia)

SERVIÇO2 
n Evento: Toda Coisa Tem Três 
Lados
n Data: hoje e amanhã
n Hora: 17h00
n Local: Teatro Ednaldo do Egypto 
- Av. Maria Rosa, 284 - Manaíra, 
João Pessoa
n Ingressos: 20 (inteira) e 10 (meia)

‘Queryda Neurose’ 
(acima) mostra tera-
pias nada convencio-
nais no Espaço Cultural; 
já ‘Toda Coisa Tem Três 
Lados’ (ao lado) traz o 
cotidiano na visão do 
‘clown’ para o Teatro 
Ednaldo do Egypto

Fotos: Thercles Silva/Divulgação
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A partir deste final de 
semana, a cidade de João 
Pessoa já começa a entrar 
no clima da folia, com al-
guns eventos que celebram 
o Rei Momo.

Neste sábado, por 
exemplo, a Orquestra de 
Frevo Meia Noite começa 
a animar, a partir das 15h, 
a prévia carnavalesca do 
bloco E Tome Ladeira, na 
Avenida General Osório, no 
Centro Histórico da Capi-
tal. A festa - cuja entrada é 
livre para o público - tam-
bém terá, como atrações, 
Escurinho, As Calungas, 
Urso Amigo, Maracatu Pé 
de Elefante, Pifarada e o DJ 
Ingridy Albuquerque. 

“O Carnaval é um mo-
mento bem específico. A 
festa, em si, é muito espera-
da por todos e é uma opor-
tunidade da gente mostrar 
o nosso trabalho”, disse para 
o Jornal A União o cantor e 
compositor Escurinho.

Ele antecipou que, du-
rante seu show na prévia 
do bloco E Tome Ladeira, 
apresentará canções auto-
rais em ritmo de axé music, 
frevo e maracatu  - a exem-
plo de “Usura” e “Malun-
guim”, além de clássicos, 
como “Vassourinhas”.  

Já a Orquestra Meia 
Noite, que surgiu em 2018 
e é formada por músicos de 
bandas conhecidas na cena 
alternativa e autoral da ca-
pital, como Parahyba Ska 
Jazz Foundation e Freetozz, 
além de acadêmicos da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), tocará frevo e 
versões consideradas inusi-
tadas, a exemplo de “Para-
noid”, da banda britânica de 
rock Black Sabbath.

E Tome Ladeira surgiu 
em 2018, com o intuito de 
levar cultura e diversão às 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Editoração: Ada CarinaEdição: Audacir Junior

SERVIÇO 
n Evento: Prévia do bloco E Tome Ladeira
n Data: hoje
n Hora: 14h
n Local: Av. General Osório, 152, Centro 
de João Pessoa
n Ingressos: gratuito

SERVIÇO 
n Evento: 29ª edição do Baile do Cafuçu
n Data: hoje
n Hora: 22h
n Local: Ginásio do Clube Cabo Branco
n Endereço: Rua Cel. Souza Lemos, s/n, 
bairro de Miramar, João Pessoa
n Ingressos: gratuito

SERVIÇO 
n Evento: Prévia de As Raparigas de Chi-
co
n Data: hoje
n Hora: 16h
n Local: Bar do Baiano
n Endereço: Rua dos Ipês, 39, no bairro 
dos Bancários, João Pessoa
n Ingressos: R$ 30 (camisa)

Escola Império do Samba desfila no ‘Sabadinho’
Uma outra opção, neste sá-

bado, para quem gosta de folia 
na capital, é assistir, a partir das 
12h30, na Praça Rio Branco, no 
Centro Histórico, a apresentação 
de integrantes - ou seja, passis-
tas, mestre-sala, comissão de 
frente, rainha, musa, madrinha 
de bateria e ritmistas - da Escola 
Império do Samba no projeto 
Sabadinho Bom.

O evento acontece dentro da 
programação do Animacentro, 
da Prefeitura Municipal e o aces-
so no local é aberto ao público 
de todas as idades.

O repertório da Império 

do Samba será bem eclético, 
pois inclui pagode, axé, além 
do próprio samba de raiz, com 
enredos diferenciados “para 
agradar jovens e mais velhos”, 
contou Flávio Soares, um dos 
integrantes da escola.

A agremiação - cuja pre-
sidente é a atriz, dançarina e 
diretora de teatro Jéssica Wam-
basta - foi criada no dia 7 de 
novembro de 2004. Conhecida, 
também por suas corres tradi-
cionais, vermelho e branco, foi 
campeã do Carnaval Tradição de 
João Pessoa por seis dos seus 15 
anos de existência.

Repertório da 
agremiação inclui 

pagode, axé e 
samba de raiz

Foto: Divulgação

Foto: Rafael Passos/Divulgação

ruas do Centro Histórico 
durante o domingo de Car-
naval. Encabeçado pela Ge-
neral Store, a agremiação 
reuniu, na ocasião, cerca de 
mil foliões. No ano seguin-
te, a quantidade de pessoas 
que ocupou as ladeiras 
Feliciano Coelho e Borbo-
rema dobrou. E, agora, a 
expectativa é atingir mais 
de 3 mil foliões. O bloco 
faz parte da programação 
oficial do Carnaval de Boa, 
iniciativa da Prefeitura Mu-
nicipal, junto ao bloco Bota 
pra Descer, que acontecerá 
no dia 24 de fevereiro.

Outro evento que acon-
tece neste sábado é a 29ª 
edição do Baile do Cafuçu, 
que o Bloco Cafuçu realiza 
a partir das 22h, no ginásio 
do Clube Cabo Branco, no 
bairro de Miramar. As atra-
ções da noite serão a Ban-
da Varal de Cabaré, Grupo 
Trem das Onze, Nathalia 
Bellar e Titah, além do DJ 
Brazinha. Os ingressos cus-
tam R$ 30 (inteira), R$ 15 
(meia) e R$ 140 (mesa) e 

estão à venda antecipada-
mente, na sede do Clube, 
ou pelo site www.ontic-
kets.com.br. 

“O repertório desse 
ano está maravilhoso e a 
gente ficou feliz demais 
com o convite do Baile do 
Cafuçu para começar o 
nosso Carnaval”, confessou 
Chico Limeira, vocalista do 
Trem das Onze. O grupo — 
que surgiu há 12 anos e é 
formado, ainda, por Hugo 
Limeira, Tibério Limeira, 
Paulinho Tazz, Alisson Ca-
valcante e Francisco Neto 
(Novinho) — contará com 
as participações do can-
tor e compositor Titah e 
da cantora Nathalia Bellar. 
Durante o evento, os músi-
cos apresentarão a ances-
tralidade musical baiana 
mesclada com os clássicos 
do axé.

Cafuçus
O Baile dos Cafuçus 

também vai ter show da 
banda campinense Varal 
de Cabaré surgiu em 2010 

e o repertório inclui relei-
turas de músicas bregas, 
com uma pegada de rock 
n’ roll. Outra atração do 
evento é o DJ Brazinha, 
que começou a trabalhar 
como locutor nas emis-
soras de rádio em 1995. 
Atualmente, ele apresenta, 
aos domingos, o programa 
Máquina do Tempo, na Rá-
dio Tabajara.

O Bloco As Raparigas 
de Chico também realiza 
a sua prévia carnavalesca 
hoje, em João Pessoa. Os 
foliões da agremiação - que 
completa nove anos de 
existência, em 2020 - vão 
permanecer concentrados 
a partir das 16h, no Bar 
do Baiano, no bairro dos 
Bancários, por trás do Sho-
pping Sul.

Na ocasião, uma das 
integrantes da organização 
do bloco, Sílvia Patriota, in-
formou que ainda haverá o 
lançamento da camisa do 
bloco para este ano, cujo 
preço é de R$ 30.

A festa será animada 
pela Orquestra de Frevo Sa-
nhauá e o músico Fábio Tor-
res, que deverão se apre-
sentar das 19h até às 23h. 

Com diversas atrações musicais espalhadas pela cidade, começa hoje as prévias de Carnaval com os principais blocos

Ruas de João Pessoa viram 
passarelas de cultura e folia 

Sentido horário partindo da foto maior da esquerda: foliões do bloco E Tome Ladeira terão a música de Escurinho; Fábio Torres estará com As Raparigas de Chico; já o Baile do Cafuçu terá trilha sonora da banda Varal de Cabaré
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Brexit
Três anos depois de um referendo que ditou o destino dos britânicos, 
os líderes das três grandes instituições europeias reuniram-se ontem, 
em Londres, para falar sobre o futuro da Europa.  Página 15 Fo
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Gestor se reuniu com direção nacional da legenda e fechou questão. Segundo ele, princípios da sigla foram determinantes
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com  

Governador João Azevêdo 
anuncia filiação ao Cidadania

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

“Agradeço a todos os 
partidos e lideranças que me 
convidaram para ingressar 
em suas legendas, mas deci-
dimos optar pelo Cidadania”. 
A afirmação foi feita, ontem, 
pelo governador João Azevêdo, 
pondo fim a uma expectativa 
que tomava conta dos meios 
políticos desde o ano passado.  

Ele justificou que sua 
decisão está relacionada ao 
fato de se identificar com os 
princípios do Cidadania e, 
também, pelo diálogo que 
manteve com a direção na-
cional da legenda. Segundo 
ele, a decisão vem depois de 
muita reflexão e de reuniões 
que terminaram por apontar 
esse caminho. 

O gestor ressaltou ainda a 
’Carta de Princípios’ publica-
da pelo partido no dia 24 de 
março do ano passado, onde se 
sentiu representado. Além dis-
so, “o diálogo franco e aberto 
que tivemos com o presidente 
nacional Roberto Freire, apon-
tando para o fortalecimento 
da legenda em nosso Estado”, 
completou o governador.

Entre os princípios cita-
dos por João Azevêdo na Carta 
do Cidadania, destacam-se, “o 
combate à pobreza e às desi-
gualdades sociais; a respon-
sabilidade fiscal em respeito 
aos impostos que são fruto do 
trabalho dos cidadãos; plu-
ralidade como prioridade na 
construção dos debates e pro-
cessos de deliberação do par-
tido; acesso à educação como 
principal vetor de cidadania; e 
a defesa do fortalecimento das 
instituições democráticas”.

O governador informou 
que, a partir de agora, o mo-
mento será de ampliação do 
partido que é dirigido por 
Ronaldo Guerra na Paraíba. 
“Vamos inserir as novas lide-
ranças, os representantes dos 
movimentos sociais e cívicos, 
os pré-candidatos em 2020, os 
prefeitos e vereadores”.

Concluindo, o gover-
nador frisou que “tudo isso 
será feito sem atropelar as 
instâncias e o calendário dos 
congressos definidos pela di-
reção nacional, sempre com a 
concepção de agregar e qua-
lificar cada vez mais o debate 
político e cidadão em nosso 
Estado e no país”. Governador se reuniu com os dirigentes do partido em nível nacional antes de confirmar sua filiação; de acordo com ele, decisão vem após muita reflexão

Foto: Divulgação

“Carta de Princípios” do Cidadania
“Nós, delegados do Partido 

Popular Socialista e de diversos 
movimentos sociais, reunidos em 
Brasília, deliberamos pela criação 
de uma nova formação partidária, 
nomeada Cidadania, que trata com 
a mesma importância as questões 
econômicas e sociais, e que:

– se constrói em oposição à 
polarização política e a favor do 
diálogo e da convergência;

– se compromete com o com-
bate à pobreza e o combate às 
desigualdades sociais;

– defende a responsabilidade 
fiscal em respeito aos impostos que 
são fruto do trabalho dos cidadãos;

– apoia a sustentabilidade nas 
suas dimensões ambiental, política 
e econômica;

– acredita na liberdade como 
um direito inalienável;

– combate as diferentes formas 
de preconceito e discriminação;

– se compromete em construir 
uma cultura de solidariedade e paz;

– se dedica a promover igual-
dade de oportunidades para todos 
os que residem no Brasil, brasileiros 
ou não;

– tenha pluralidade como prio-
ridade na construção dos debates 

e processos de deliberação do 
partido;

– combate o populismo e dis-
cute os problemas complexos do 
Brasil e do mundo com a seriedade 
que eles merecem;

– acredita no acesso à edu-
cação como principal vetor da 
cidadania;

– defende o fortalecimento das 
instituições democráticas;

– defende a transparência 
como mecanismo de controle so-
cial;

– se compromete com a redu-
ção das fronteiras físicas e políticas 
entre as pessoas;

– reafirma o seu compromisso 
em construir uma política na qual a 
participação cidadã inclua diferen-
tes segmentos da sociedade, que 
são hoje minoritários em repre-
sentação, como mulheres, negros, 
indígenas, LGBTI+, pessoas com 
deficiência e jovens.

Conclamamos todos os cida-
dãos, cidadãs e movimentos da 
sociedade civil organizada, que 
compartilham desses valores, a par-
ticipar conosco da construção dessa 
nova formação partidária.” 

  Brasília, 23 de março de 2019”

Reunidos em João Pessoa, 22 
prefeitos decidem deixar o PSB

Reunidos ontem de ma-
nhã no Hotel Manaíra em João 
Pessoa, 22 prefeitos anuncia-
ram desfiliação coletiva do 
Partido Socialista Brasileiro,  
reafirmaram apoio ao gover-
nador João Azevêdo e acena-
ram que caminham para se 
filiar ao partido que o chefe 
do executivo vier a se filiar.

Através de uma carta que 
subscreveram logo depois da 
reunião,   os prefeitos atribuem 

a decisão aos últimos aconteci-
mentos envolvendo a legenda, 
“principalmente a falta de diá-
logo e o processo antidemocrá-
tico adotado para mudança da 
direção estadual”. 

Durante o encontro, os 
prefeitos destacaram que se 
filiaram a sigla por acreditar 
em um projeto político que 
tinha a missão de promover 
mudanças estruturais na Para-
íba, levando desenvolvimento 

e melhorando a qualidade de 
vida da população. 

Conforme os prefeitos, 
por meio de uma carta divul-
gada, todas as decisões foram 
tomadas sem diálogo, sem 
ouvir aqueles que estavam na 
ponta, dentro dos municípios. 
“Sem um processo democráti-
co, onde todos têm voz e vez, 
não há construção partidária e 
não entramos no PSB para não 
sermos ouvidos”, destacaram. 
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Evento mobilizará diversos setores das duas casas e preparativos começaram em novembro do ano passado

Senado Federal e Câ-
mara dos Deputados se reú-
nem na segunda-feira (3) 
em sessão solene conjunta 
para inaugurar a 2ª Sessão 
Legislativa da 56ª Legisla-
tura. A solenidade, prevista 
para começar às 15h, marca 
a retomada dos trabalhos do 
Poder Legislativo após o re-
cesso parlamentar e o anún-
cio das metas dos Poderes 
para 2020.

O evento mobiliza diver-
sos setores das duas Casas 
Legislativas. Segundo Cefas 
Siqueira, coordenador-geral 
da Secretaria de Relações Pú-
blicas, Publicidade e Marke-
ting do Senado, as providên-
cia iniciais da organização já 
se iniciaram em novembro 
do ano passado. 

A secretaria, vinculada 
à Secretaria de Comunica-
ção Social do Senado, é res-
ponsável pela coordenação 
das ações necessárias para a 
realização do evento, que en-
volvem o Poder Executivo e o 
Poder Judiciário.

TV Senado e Rádio Se-
nado transmitirão a reaber-
tura dos trabalhos a partir 
das 14h30 com informações 
sobre a cerimônia externa e 
a sessão solene, mas a pro-
gramação das duas emis-
soras irá tratar do assunto 
desde as primeiras horas do 
dia. A transmissão também 
poderá ser acompanhada 
pelo YouTube, Twitter e Ins-
tagram. A Agência Senado 
publicará notícias, fotos, áu-
dios e vídeos sobre as ativi-
dades no portal.

Rito
O rito de abertura dos 

trabalhos do ano legislativo 
acontece em diversas demo-
cracias. No Brasil, remonta 
ao período imperial, quan-
do era conhecido como Fala 
do Trono, e foi inaugurado 
por Dom Pedro I, em 1823. 
Naquele tempo, o monarca 
comparecia ao Palácio Conde 
dos Arcos, a sede do Senado, 
no Rio de Janeiro (RJ), dei-
xando claro o que esperava 
dos senadores e deputados 
naquele ano, durante uma 
concorrida cerimônia.

No período republi-
cano, a tradição anual de 
remeter a mensagem pre-
sidencial ao Congresso foi 
iniciada em 1890, pelo ma-
rechal Deodoro da Fonseca, 
o primeiro presidente.

Se no passado, os par-
lamentares se reuniam no 
Senado para ouvir a leitura 
da mensagem, hoje a leitu-
ra acontece no Congresso 
Nacional, no Plenário da 
Câmara dos Deputados, em 
Brasília.

A Constituição Federal 
de 1988 estabelece, em seu 
artigo 57, que o Congresso se 
reunirá anualmente na capi-
tal federal, a partir do dia 2 
de fevereiro (ou no dia útil 
seguinte) para inaugurar a 
sessão legislativa.

A presença do presi-
dente da República na en-
trega da mensagem pre-
sidencial é opcional. O 
Palácio do Planalto envia 
o documento por meio do 
chefe da Casa Civil, cargo 
ocupado atualmente pelo 
ministro Onyx Lorenzoni. 

Da Agência Senado

Sessão solene marca o início
de atividades no Congresso

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

A leitura é feita pelo par-
lamentar que ocupa a pri-
meira-secretaria da mesa 
do Congresso, que este ano 
é a deputada Soraya Santos 
(PL-RJ), primeira-secretá-
ria da Câmara. O que se lê 
não é o documento todo, 
mas apenas a introdução.

Nos últimos anos, a 
presença do chefe de Esta-
do não tem sido frequen-

te. A ex-presidente Dilma 
Rousseff apresentou pes-
soalmente sua mensagem 
no primeiro ano de seu 
primeiro mandato, em fe-
vereiro de 2011. Nos anos 
seguintes, o texto foi entre-
gue pelos ministros da Casa 
Civil da Presidência.

Em 2016, em meio à cri-
se no governo, Dilma voltou 
a comparecer à cerimônia. 

O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva também 
compareceu ao Congresso, 
em 2003, e o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
preferiu enviar as mensa-
gens por meio de ministros 
da Casa Civil. Em 1990, o en-
tão presidente José Sarney 
compareceu pessoalmente.

Depois de lida a men-
sagem presidencial, é a vez 

do presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, fazer sua apre-
sentação. Em seguida, deve 
falar o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
A sessão solene é encerra-
da com o discurso do pre-
sidente do Congresso, Davi 
Alcolumbre. Os demais par-
lamentares não fazem uso 
da palavra.

Cerimônia externa
A sessão solene no Plenário é precedida de 

solenidade na área externa do Palácio do Con-
gresso, conduzida pelo presidente Davi Alcolum-
bre, que começa com a chegada de militares das 
três Forças Armadas.

São 48 Dragões da Independência na rampa; 
40 militares da Marinha, 40 do Exército e 40 da 
Aeronáutica; 42 militares da Banda da Guarda 
Presidencial para executar o Hino Nacional; 18 
militares da Guarda à Bandeira; e 30 militares da 
Bateria Histórica Caiena, para execução da salva 
de tiros de canhão no gramado.

No interior do Congresso estarão 54 membros 
da Força Aérea Brasileira no Salão Negro e no 
Salão Nobre do Senado; 54 homens da Marinha 
que comporão a ala do Salão Verde ao Plenário 
da Câmara dos Deputados, e 42 da Banda do 
Corpo de Fuzileiros Navais, que executarão o Hino 
Nacional no Plenário da Câmara.

Ainda na parte externa do Congresso o presi-
dente do Congresso fará a revista à tropa. Nesse 
momento é que acontecerá a Salva de Gala de 
21 tiros de canhão, a execução do Hino Nacional 
e o hasteamento das bandeiras do Brasil e do 
Mercosul. 

Na rampa, os presidentes do Senado e da 
Câmara serão recepcionados pelos secretários-
gerais e diretores-gerais da Câmara e do Senado 
e, junto com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, o presidente do STF, Dias Toffoli, líderes 
partidários e demais autoridades, seguem para o 
Plenário da Câmara.

Em caso de chuva, serão canceladas a execu-
ção do Hino Nacional, a revista à tropa e a salva 
de 21 tiros.

Devido à cerimônia de inauguração dos tra-
balhos, o programa de visitação ao Congresso 
Nacional será suspenso nos dias 2 e 3 de fevereiro.

Esvaziamento na Casa Civil

Bolsonaro quer encerrar crise com
Onyx em outro cargo na Esplanada

 O presidente Jair Bol-
sonaro tenta encontrar uma 
saída para a crise política que 
tem como protagonista o mi-
nistro da Casa Civil, Onyx Lo-
renzoni (DEM).

Após esvaziar as funções 
do auxiliar palaciano, retiran-
do na quinta-feira (30) de seu 
comando o PPI (Programa de 
Parceria de Investimentos), o 
presidente agora discute for-
mas de contemplar o aliado 
em outro cargo na Esplanada 
dos Ministérios.

Em conversas reserva-

das relatadas à reportagem, 
Bolsonaro tem lembrado que 
Onyx foi um aliado de pri-
meira hora e que, mesmo in-
satisfeito com o seu trabalho 
na Casa Civil, não pretende 
abandoná-lo.

Para tentar chegar a uma 
solução, o presidente se reu-
niu ontem com os ministros 
da Secretaria-Geral, Jorge Oli-
veira, e do GSI (Gabinete de 
Segurança Institucional), Au-
gusto Heleno. Bolsonaro tam-
bém conversou sobre o tema 
com o ministro da Secretaria 
de Governo, Luiz Eduardo Ra-
mos.

Segundo auxiliares pre-
sidenciais, Bolsonaro avalia 

três hipóteses para Onyx: 
alocá-lo no Desenvolvimento 
Regional, na Cidadania ou na 
Educação. As duas últimas 
pastas são comandadas por 
aliados do ministro gaúcho, 
o que, na visão do Palácio do 
Planalto, seria uma saída me-
nos traumática.

Caso opte por alocar 
Onyx na Educação, Bolsonaro 
atenderá ainda a ala do gover-
no e parlamentares que co-
bram a demissão do atual mi-
nistro, Abraham Weintraub.

O atual titular da Edu-
cação está desgastado pela 
atual crise do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio) e 
tem sido criticado pelo pre-

sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ).

O ministro do Desenvol-
vimento Regional, Gustavo 
Canuto, está também desgas-
tado com Bolsonaro. Desde 
2019, o presidente tem se 
queixado da atuação dele e 
cogitado retirá-lo da pasta.

Para conseguir fechar 
a equação, o presidente tem 
buscado um nome para o 
comando da Casa Civil. O fa-
vorito de Bolsonaro é Jorge 
Oliveira, mas o ministro tem 
demonstrado resistência. O 
plano estudado por Bolso-
naro é o de fundir a Casa Ci-
vil com a Secretaria-Geral da 
Presidência.

Gustavo Uribe e
Ricardo Della Coletta
Da Folhapress

Governo tem plano B para a articulação política
Um plano B seria a nomea-

ção de um dos líderes do governo 
para comandar a articulação 
política: como Fernando Bezerra 
(MDB-PE), do Senado, e Eduardo 
Gomes (MDB-TO), do Congresso.

A indicação de Bezerra, no 
entanto, enfrenta um empecilho. 
Ela pode inviabilizar que seu fi-
lho, o deputado federal Fernando 
Coelho (DEM-PE), assuma Minas 
e Energia em maio, quando o 
ministro Bento Albuquerque de-
verá ser indicado para uma vaga 
destinada à Marinha no STM 
(Superior Tribunal Militar).

Além do mais, articuladores 

políticos de Bolsonaro consideram 
que trazer um parlamentar para o 
Planalto, neste momento, pode ser 
contraproducente. Eles argumen-
tam que prestigiar o MDB poderia 
desencadear um movimento de 
partidos que votam com o governo 
por mais espaço na Esplanada.

Após uma reunião com mi-
nistros sobre a situação do co-
ronavírus, Bolsonaro foi ques-
tionado por jornalistas sobre a 
situação do chefe da Casa Civil. 
Ele disse que encontrou Onyx 
nesta tarde, mas não respondeu 
aos questionamentos.

“Isso não é assunto, não 

foi tratado aqui. [Ele] estava 
aqui agora há pouco. Já que 
deturpou a conversa, acabou a 
entrevista. Obrigado, pessoal”, 
disse Bolsonaro.

Mais cedo ao chegar a Brasí-
lia, Onyx disse não considera dei-
xar ao governo. “Como já disse, a 
minha missão, com o presidente 
Bolsonaro, é servir o Brasil. Mas 
claro que toda e qualquer decisão 
dentro do governo é liderada por 
ele”, disse ao canal GloboNews.

O ministro afirmou ainda 
que quer “entender as razões” de 
Bolsonaro sobre o esvaziamento 
da Casa Civil.

Após o recesso parlamentar, o Congresso Nacional preparou uma solenidade cheia de atrações para a retomada dos trabalhos na próxima segunda-feira

Foto: Jane Araújo/Agência Senado

Congresso; Foto-
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Presidentes de Comissão, Parlamento e Conselho afirmam que a Europa pode sair mais fortalecida com mudança

No dia em que o Rei-
no Unido sai finalmente da 
União Europeia (UE), mais 
de três anos depois de um re-
ferendo que ditou o destino 
dos britânicos, os líderes das 
três grandes instituições eu-
ropeias reuniram-se ontem, 
em Londres, para falar sobre 
o futuro da Europa.

Os presidentes da Co-
missão, Parlamento e Con-
selho europeus partilharam 
a visão comum de que este 
é um dia peculiar e aprovei-
taram para lançar avisos ao 
Reino Unido quanto às ne-
gociações para um possível 
acordo comercial.

David Sassoli, presiden-
te do Parlamento Europeu, 
abriu o discurso desta sexta-
feira. “É um dia peculiar para 
a Europa, em que começa 
uma nova fase. À meia-noite, 
o Reino Unido sairá da UE e, 
após três anos de discussões, 
faremos um balanço com os 
nossos amigos britânicos. A 
União Europeia acabou por 
se beneficiar desta situação, 
uma vez que se tornou ainda 
mais unida”, declarou.

Charles Michel, presi-
dente do Conselho Europeu, 
tem a mesma opinião. “Este 
é um dia excepcional para a 
União Europeia, e hoje pro-
vavelmente temos sentimen-
tos mistos”, afirmou.

Da Agência Brasil

Líderes discutem futuro da UE 
após a saída da Reino Unido

A economia 
política dos 
Medalhões

Madeira
amadeiraneto@gmail.com

Acilino

Há dias em que me pego pensando nas lições do poeta 
Lúcio Lins. Eu morria de rir. Sempre brincando e zomban-
do das coisas sérias. Era também um advogado sem com-
promisso com o pragmatismo da vida, muito menos com 
o politicamente correto das falas em militâncias explicitas 
e implícitas. Acho que jamais seguiria ou, no mínimo daria 
crédito às cartas de intenção de boa parte dos políticos de 
sua terra natal, a Paraíba.

O poeta tinha cada tirada que só vendo para crer e de 
suas frases zombeteiras a que mais recordo era uma de ex-
trema canalhice ou cafajestice, no dizer do poeta Hildeberto 
Barbosa. A frase era a seguinte: “Você pra mim é problema 
seu”. Mas, isto reflete o ambiente político paraibano. Clima 
total de egoísmo e egocentrismo e outros “ismos” afeitos à 
adoração da própria imagem. No mais das vezes ninguém se 
preocupa com o outro. É como se na realidade não coubesse 
o coletivo.

Recentemente estava em casa, diante da televisão re-
parando nas asneiras ditas por alguns candidatos e de como 
suas promessas não guardavam relação alguma com a rea-
lidade que precisamos viver na Paraíba. Lembrei-me mais 
uma vez de Lúcio Lins e de nossas conversas sobre literatu-
ra, nas manhãs de sábado no bar do Baiano, quando inva-
riavelmente descambávamos para a prosa e as observações 
sarcásticas de Machado de Assis.

Mas voltando ao horário eleitoral, ao escutar as pro-
messas de uma meia dúzia de meninas e meninos candida-
tos a deputado estadual e federal me veio na cabeça o conto 
“A Teoria do Medalhão” do velho Machado – a história de um 
pai que aconselha o filho a cultivar o ofício de medalhão – 
qual seja, não pensar muito, não ter ideias próprias, ser po-
pular e chamar muito a atenção dos outros. A pessoa tem 
que ter seu nome lembrado pela plebe e fornecer a impres-
são de que é sabido e culto, sem nada disso ser e mais em 
tudo ficar só na superficialidade dos fatos.

A prescrição é sempre repetir frases de efeito, dizendo 
o que já foi dito pelos gênios da humanidade, porém a parte 
mais importante na receita paterna (entra também a ma-
terna) é a de nunca deixar que as ideias dos filósofos e dos 
cientistas citados em sua boa retórica tenham o condão de 
influenciar ou mesmo mudar o seu próprio pensamento. O 
negócio é ter a fama de sábio, sem necessariamente ser.

E não é que os jovens candidatos repetem, quase inva-
riavelmente, aquilo seus pais lhes ensinaram de como subir 
na vida através da política. Os pais são velhos medalhões e 
os filhos medalhõezinhos, que pelas falas se percebe o vazio 
de suas continuadas e caducas desejabilidades individuais, 
de enriquecer sem esforços laborais.

A cantilena dos filhotes de medalhão é uma só: Se eleito 
for, mudarei a política educacional para os jovens. Prome-
tem mudar a saúde, o transporte público e tudo o mais, sem 
imputar responsabilidade alguma a quem de fato nada fez 
por mudar nada, ou seja, seus pais.

A ausência de leitura desses jovens candidatos não per-
mite, ao menos, o entendimento do que fora dito pelo Ministro 
Ayres de Brito (aposentado) em seus momentos de pura lucidez 
de que candidatura significa “candura” e o candidato é de fato 
um “cândido”, não só na aparência, mas em gesto e prática.

Também é de bom gosto que esses jovens candidatos 
abandonem os ensinamentos que lhes tentam transformar 
em medalhões e leiam mais, a começar por Celso Furtado 
para entender um pouco de economia e de finanças.

Afinal, leiam tudo até sobre política fiscal. Contudo, 
entendam que a política se vincula à economia, no plano or-
çamentário, quando se pensa em gastos públicos se há tam-
bém de pensar nas receitas públicas, estas são oriundas dos 
impostos pagos pelos cidadãos. A cidadania é um problema 
nosso e não um problema dela. Não cabe mais este afasta-
mento.

Acho que se o poeta Lúcio Lins estivesse cá entre 
nós, gozando na vida terrena, com certeza diria que esses 
pupilos foram educados para o nada ser. Estão um pouco 
deslocados e louquinhos e todo louco tem uma “maínha” 
(trocadilho de mania) para se refestelar em seu colo, ou 
mesmo, para se esconder das responsabilidades que a vida 
em sociedade impõe.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

“Nunca é um momento 
feliz quando alguém parte, 
mas estamos abrindo um 
novo capítulo e vamos dar 
toda a nossa energia para a 
construção de uma União Eu-
ropeia mais forte e mais am-
biciosa”, definiu.

Debate estratégico
“Ainda ontem tivemos a 

oportunidade de realizar um 
debate estratégico entre ins-
tituições de forma a perce-
ber como podemos ter uma 

melhor cooperação e como 
é possível enfrentar os desa-
fios da agenda”.

“Ao nível europeu eu con-
sidero que temos muitos pon-
tos fortes, valores e liberdade 
fortes. Temos 27 democracias 
fortes, temos 22 milhões de 
empresas num mercado único 
poderoso”, defendeu Michel.

“O Reino Unido terá de 
aceitar um mercado interno” 
disse. Quanto aos próximos 
onze meses de negociações 
com o Reino Unido, enquan-

to este atravessa o período 
de transição, o presidente do 
Conselho Europeu garantiu 
que a UE continuará “a ser 
leal para com o Reino Unido, 
como tem sido ao longo dos 
últimos três anos”.

Deixou, porém, um aler-
ta. “O Reino Unido decidiu 
divergir do padrão europeu 
e terá de aceitar um mercado 
interno. Quanto mais o Reino 
Unido se afastar dos padrões 
europeus, menos acesso terá 
ao mercado único”, lembrou.

Líderes do Reino Unido comemoram a saída da União Euopeia, que é rejeitada por grande parte dos britânicos

Foto: Agência Brasil

O Departamento de 
Estado do governo ameri-
cano revelou ter imposto 
novas sanções contra a or-
ganização nuclear do Irã 
e ao seu dirigente. Disse, 
também que enviou remé-
dios e artigos de medica-
mentos ao Irã para ajudar 
o seu povo.

O representante especial 
dos Estados Unidos para o Irã, 
Brian Hook, falou à imprensa, 
na quinta-feira (30). Ele reno-
vou suas críticas contra o pro-
grama nuclear iraniano. Hook 
observou que o Irã havia exce-
dido os limites determinados 
para o estoque e enriqueci-
mento de urânio.

Ele anunciou que as 
sanções foram impostas 

à Organização de Energia 
Atômica do Irã e ao seu 
chefe Ali-Akbar Salehi. 
As sanções incluem um 
embargo nas negociações 
com americanos.

Behrouz Kamalvandi, 
porta-voz da Organização de 
Energia Atômica do Irã, dis-
se a uma agência de notícias 
local que a imposição de tais 
sanções é um jogo político 

praticado por Washington. 
Acrescentou que as medidas 
não afetarão o programa nu-
clear do Irã.

Kamalvandi também 
disse que os Estados Uni-
dos se retiraram do acor-
do nuclear de 2015 com o 
Irã, e não estão em posição 
para fazer quaisquer co-
mentários sobre as ações 
tomadas pelo seu país.

Governo americano impõe sanções 
contra organização nuclear iraniana
Da Agência Brasil

Bloco aceitará apenas acordo de livre comércio
Michel Barnier, até agora 

negociador-chefe da UE para o 
Brexit, já tinha alertado que a 
União Europeia apenas concor-
dará com um acordo de livre co-
mércio caso o Reino Unido aceite 
manter as normas europeias para 
o ambiente e para os direitos dos 
trabalhadores.

“O acesso aos nossos mer-
cados será proporcional aos 
compromissos relativos às regras 
comuns”, frisou em outubro, em 
entrevista a publicações euro-
peias.

“É muito importante que nos 
próximos meses nos mobilizemos 
com Michel Barnier, que tem toda 
a confiança dos estados-membros 
para continuar o trabalho que 
tem sido o seu durante os últimos 
anos”, concluiu Charles Michel.

“A força não está no iso-

lamento, mas na união” disse 
Ursula von der Leyen, presidente 
da Comissão Europeia. Ela consi-
dera a concretização do Brexit um 
ponto para a UE. “Quando o sol 
nascer amanhã, abre-se um novo 
capítulo para a nossa união”, 
declarou. “Durante estes mais de 
47 anos, a nossa união ganhou 
um ímpeto político, tornou-se um 
poder econômico muito forte”.

União
“A nossa experiência ensi-

nou-nos que a força não está no 
isolamento, mas na nossa união, 
que representa algo único. Em 
nenhum outro lugar do mundo 
podemos encontrar 27 nações 
com mais de 400 milhões de pes-
soas que falam 24 línguas, que 
se apoiam umas nas outras, que 
trabalham e vivem em conjunto. 

Isto não acontece por acaso. Isto 
está baseado em séculos de his-
tória partilhada”, garantiu.

“As oportunidades que a Eu-
ropa poderá agarrar não muda-
ram devido ao Brexit”, salientou 
von der Leyen. Oportunidades 
essas que são “a mudança cli-
mática, o Acordo Verde Europeu, 
o estar na frente da revolução 
digital, gerir a migração de uma 
forma eficiente e humana e cons-
truir parceiras fortes em todo o 
mundo”, discursou.

“Enquanto tudo isto aconte-
ce, queremos ter a melhor rela-
ção possível com o Reino Unido, 
mas sabemos que essa relação 
nunca será tão boa como se o 
Reino Unido continuasse a ser 
membro da União Europeia”, 
uma vez que “a união faz a for-
ça”, defendeu.
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Mercado brasileiro pode ser beneficiado em várias áreas com a saída do Reino Unido da União Europeia

O Reino Unido deixou ofi-
cialmente a União Europeia 
ontem. A expectativa de au-
toridades brasileiras é que o 
chamado Brexit possa trazer 
oportunidades para o Brasil. 
Com o fim de benefícios para 
países europeus, outros mer-
cados podem, de acordo com 
autoridades entrevistadas 
pela Agência Brasil, ganhar es-
paço na região. 

“O Brexit tem riscos por-
que mudam as regras alfan-
degárias, mudam as regras 
tarifárias, mas tem também 
oportunidades potenciais 
porque se abrem espaços em 
áreas como a agrícola, na qual 
somos competitivos”, diz o mi-
nistro-conselheiro da Embai-
xada do Brasil no Reino Unido, 
Roberto Doring. 

Apesar da saída da União 
Europeia, o Reino Unido pas-
sará por um período de transi-
ção até o final de 2020, no qual 
seguirão valendo as atuais 
regras de viagens, negócios e 
relações comerciais. Durante 
esse período, as duas regiões 
vão firmar novos acordos que 
passarão a reger a relação en-

tre eles em diversos setores. 
“O Reino Unido importa, 

para que se tenha ideia, 50% 
de tudo que consome em ter-
mos de alimentos e bebidas. 
Do que importam, 60% vêm 
da União Europeia. Um Brexit 
que signifique de fato uma re-
dução dos fluxos de comércio 
entre União Europeia e Reino 
Unido abre espaços que po-
dem ser ocupados por países 
como o Brasil, que são compe-
titivos juntamente nessa área 
de alimentos e bebidas, no 
agronegócio em geral”, desta-
ca. 

De acordo com dados de 
2018 do governo britânico, 
cerca de 4% dos alimentos 
consumidos pelo Reino Unido 
vieram da América do Sul. Os 
desafios de ampliar esse mer-
cado, de acordo com Doring, 
são grandes e, em cenário 
pós-Brexit, exigirão o conhe-
cimento de novos formulários, 
novas regras alfandegárias, 
entre outras questões logísti-
cas. 

Para ajudar o setor priva-
do brasileiro, a embaixada lan-
çou a plataforma Brazil Brexit 
Watch, em português, Obser-
vatório Brasileiro do Brexit 
que consolida informações 

sobre possíveis mudanças que 
possam afetar o setor privado 
brasileiro, especialmente os 
segmentos exportadores.  

Educação 
No ensino superior, o Bra-

sil também pode ganhar espa-
ço no Reino Unido, de acordo 
com o representante da Coor-
denação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), Patricio Marinho. 
“Acho que o Brexit fez com que 
as universidades britânicas 
olhassem para outros merca-
dos, por assim dizer, além da 
Europa. Acho que abriu bas-
tante os olhos das instituições 
do Reino Unido para a Améri-
ca Latina, para outros parcei-
ros em potencial”, diz. 

Marinho, que é coordena-
dor de Parcerias Estratégicas 
no Norte Global e Oceania da 
Diretoria de Relações Inter-
nacionais da Capes, diz que 
o Brexit deve ser encarado 
como oportunidade. “Percebo 
que tem tendência muito forte 
de serem criadas novas parce-
rias graças ao Brexit, e o Brasil 
pode se beneficiar dessa aber-
tura que o Reino Unido está 
dando além da Europa.”

No Reino Unido - que é 

Autoridades dizem que Brexit
poderá abrir espaço ao Brasil

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Mariana Tokarnia 
Da Agência Brasil

formado por Inglaterra, Es-
cócia, País de Gales e Irlanda 
do Norte - estão importantes 
universidades, como a Uni-
versidade de Oxford, Uni-
versidade de Cambridge e 
Universidade de Londres. A 
região é a segunda que mais 
recebe estudantes no mundo, 
ficando atrás apenas dos Esta-
dos Unidos, de acordo com o 
Universities UK, organização 
que representa 137 universi-
dades. 

Pesquisas 
O chefe de Educação 

Transnacional do Universities 
UK, Eduardo Ramos, disse 
que a internacionalização é 
o coração das universidades 
britânicas. “As universidades 
têm relações internacionais 
com quase todos os países do 
mundo, em termos de pesqui-
sa e educação. Na maior parte 
das vezes, a pesquisa é feita em 
colaboração com parceiros in-
ternacionais”, disse Ramos. 

Segundo o Universities 
UK, dentre os países da Amé-
rica do Sul, o Brasil é líder em 
cooperação com as universi-
dades britânicas. Entre 2015 
e 2018 foram mais de 13 mil 
publicações assinadas em con-
junto por pesquisadores do 
Reino Unido e brasileiros. A 
região é o sexto destino mais 
procurado por brasileiros que 
querem estudar fora, atrás de 
Estados Unidos, Argentina, 
Portugal, França e Alemanha.

Patricio Marinho, da Capes, afirmou que o Brasil pode criar parcerias na área de pesquisas com o Reino Unido

Foto: Capes
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Desemprego
Taxa média de desemprego no país caiu para 11,9% em 2019. 
Dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 
Contínua (Pnad-C), divulgada ontem pelo IBGE. Página 19

Agências e guias turísticos descobrem um público com poder de compra e ávido por experiências e até aventuras
Lara Brito 
Especial para A União

Turismo para terceira idade 
vira novo nicho de mercado

Editoração: Lênin BrazEdição: Nara Valuska

A população está viven-
do mais. E com o aumento da 
expectativa de vida, o merca-
do tem procurado se adequar 
a essa nova realidade. Cada 
vez mais surgem produtos 
e serviços dirigidos a esse 
público que, em 2020, deve 
movimentar R$ 30 trilhões 
em todo o mundo, de acordo 
com pesquisas divulgadas no 
ano passado.

Um dos nichos de negó-
cios que mais vem crescendo 
devido a este fenômeno é o 
turismo. Pesquisa realiza-
da em 2019 mostrou que a 
viagem na terceira idade é 
uma tendência para este ano: 
55,77% dos viajantes bra-
sileiros entrevistados pela 
Booking - um e-commerce 
de viagens - afirmam que a 
melhor maneira de passar o 
tempo livre após a aposenta-
doria seria viajando. A Paraí-
ba se tornou, então, um des-
tino visado e procurado por 
esse público. Calmo, pequeno 
e acessível, o estado se apre-
senta como uma alternativa 
aos grandes centros.

Opções não faltam
Agências de viagens e 

guias turísticos descobriram 
esse novo público e oferecem 
um leque de opções à terceira 
idade, de acordo com cada 
gosto pessoal. Entretanto, 
esse tipo de turista costuma 
ser mais atento a algumas 
questões. De acordo com a 
presidente da Associação 
Bra- s i l e i r a 

de Jornalistas de Turismo 
(Abrajet), Messina Palmei-
ra, pessoas da terceira ida-
de avaliam principalmente o 
custo, a segurança e a acessi-
bilidade. O turismo religioso, 
focado em cultura local, é o 
mais desejado.

A dica da jornalista é 
procurar sempre uma agên-
cia de viagens, pois existe 
uma segurança maior nes-
se intermédio. O seguro de 
viagens também é muito 
importante para passeios 
internacionais, bem como 
pesquisar bastante o hotel 
para hospedagem, olhando 
sempre as avaliações e co-
mentários sobre o local. A 
alimentação é crucial para 
viagens, especialmente para 
pessoas da terceira idade. De-
ve-se evitar alimentos crus 
e beber bastante água. “No 
meu caso, que eu já tenho 63 
anos, sou considerada idosa, 
sempre informo aos paren-
tes onde estou. É importante 
sempre avisar os familiares”, 
alerta.

O guia de turismo Ge-
nilton Pessoa recomenda a 
mesma coisa, e ainda ressalta 
a importância de checar e co-
lher informações até da agên-
cia de viagem. Ele também 
aponta um guia de turismo 
devidamente credenciado 
como uma opção bastante 
segura. No mercado há mais 
de 16 anos, o guia  trabalha 
especificamente com pessoas 
acima de 60 anos”. “A terceira 
idade move 80% do turismo 
em qualquer lugar”, afirma 

Genilton. 
Segun-

do ele, é o melhor público 
para se trabalhar no turismo 
e é ele que vem sustentando 
o mercado. Não é diferente 
aqui na Paraíba, que está se 
tornando um grande desti-
no para este nicho. “Acham a 
cidade de João Pessoa mara-
vilhosa e muitos buscar fixar 
residência em João Pessoa, 
quando não, compram um 
imóvel e vêm veranear aqui. 
As pessoas idosas mais ale-
gres, cheias de vida que gos-
tam de muito divertimento 
também procuram Campina 
Grande no período dos fes-
tejos juninos”, relata o guia.

 “E são muito animados, 
dançarinos, caminhantes...”

Destino ideal 
A presidente da Empresa 

Paraibana de Turismo (PB-
Tur), Ruth Avelino, afirma 
que a terceira idade sempre 
foi um público importante 
para a Paraíba, principalmen-
te João Pessoa, que é a porta 
de entrada no estado. “É uma 
cidade plana, organizada, é 
uma cidade que se presta 
muito para esse turismo da 
terceira idade. É uma cidade 
muito diurna, as coisas fun-
cionam mais durante o dia; é 
tranquila, sem aqueles agitos 
de grandes centros turísticos 
como Pipa, Recife e Salvador.” 

“Não vou dizer que 
somos um destino extre-
mamente preparado, tudo 
pensado, não. Mas nossas 
características favorecem, 
sim, e nossos equipamentos 
estão preparados, sim. São 
poucos os que não têm aces-
sibilidade.”

Entretanto, Messina 
lembra que a Paraíba ainda 
precisa aperfeiçoar alguns 
serviços oferecidos aos tu-
ristas para consolidar-se 
como destino perfeito para 
a terceira idade. 

Segundo ela, o fluxo 
de turistas com mais de 60 
anos tem crescido significa-
tivamente na Paraíba, o que 
exige projetos direcionados, 
uma política realmente siste-
mática, que possam melhorar 
cada vez mais a recepção e 
permanência desses grupos 
no estado.

“Muitas vezes, eles fi-
cam passeando pelas ruas 
de Tambaú à procura do que 
fazer, e não existe. Falta essa 
visão. Apesar de tudo, esse 
tipo de turismo tem crescido 
porque tem crescido a expec-
tativa de vida. Agora, ainda 
precisam desenvolver e me-
lhorar o receptivo; é impor-
tante dinamizar, modernizar 
e se adequar às necessidades 
desse público”, destava Mes-
sina.

O guia de turismo Genil-
ton concorda que algumas 
coisas precisam melhorar 
e talvez mais atenção para 
o setor seria a solução. Os 
equipamentos culturais estão 
preparados e ele relata que os 
turistas se encantam com os 
cuidados nas cidades e as be-
lezas naturais, mas o atendi-
mento precisa ser revisto. “Os 
turistas da melhor idade elo-
giam muito o povo Paraiba-
no, falam que são atenciosos 
e acolhedores, mas digo no 
sentido da recepti- vidade 
do povo. 

Foto: Douglas Cometti/Folhapress
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Turistas da terceira idade buscam tranquilidade, belezas naturais e bom serviço

“Verde que te quero verde”. Federico Gar-
cia Lorca cá nunca esteve. Nem John Ford.        
         “Como era verde meu vale”. Apesar de, 
segundo um dia me disse um americano cujo 
nome não lembro, este céu ser mais azul que 
o da Califórnia.
          Não temos Beverly Hills. Aqui 
ficam o Altiplano do Cabo Branco, o 
Varadouro e as ladeiras de São Francisco 
e da Borborema.
          Sem poetas fuzilados pelo franquis-
mo, na Espanha, nem compositores assas-
sinados por ordem de Pinochet, no Chile, 
nossas mortes foram outras, como as de 
Branca Dias e Anayde Beiriz.
           

nnnnnnnnnn

         Nossas fugas, também. Basta lembrar 
Augusto e todos os outros anjos que fizeram 
lar em Brasília (Vladimir Carvalho, Paulo 
Melo, Cleodato Porto, Zonda Bez, o sau-
doso Manfredo Caldas...), São Paulo (José 
Nêumanne, Jarbas Mariz, Assis Ângelo, 
Amundsen Limeira...), Rio de Janeiro 
(são tantos... é onde há inúmeros arti-
stas paraibanos, bem mais que em São 
Paulo, a exemplo de Elba, Zé Ramalho, 
Ipojuca Pontes).

Para que se evite a bexiga taboca do estopô balaio
            Temos poetas vivos, maiores que 
transitam em seus domicílios. Sérgio de 
Castro Pinto, Marcos Tavares, Jomar Souto, 
Walter Galvão, Linaldo Guedes, o importa-
do a esta altura mais paraibano que gaúcho, 
Lau Siqueira, sem esquecer Hidelberto 
Barbosa Filho, José Leite Guerra, Antônio 
Mariano, Bruno Gaudêncio, Eunice Boreal, 
pel’aí... São muitos. Não daria para listar 
aqui. Lembrando ainda o gaúcho-paraibano, 
temos o mais paraibano que potigar, o 
também compositor Gustavo Magno, com 
seu livro de poemas “Um” e os discos “Em 
terra de cego” e “Divina virtude”. 
       Ainda: o que hoje faz Marcus Vinícius 
de Andrade, o mais paraibano dos poetas 
e compositores pernambucanos a morar 
em São Paulo? Não posso deixar de citar 
os novíssimos, como Leo Barbosa, Guga 
Limeira, Manassés. E se eu citasse os 
autores de letras para compositores parai-
banos, aí, meu Deus do Céu, daria a bexiga 
taboca do estopô balaio!
     

nnnnnnnnnn

           Talvez somente um poeta ou um 
músico ou um ator ou um escritor ou um 
filósofo ou um humanista, ou todos eles e 
talvez um pouco mais, pudessem salvar as 
nossas festas populares quando recheadas 

de cultura. Essas festas imodestas, como o 
São João e a de Nossa Senhora das Neves, 
transformando-as num aglomerado de 
politiqueiros e esquisitices que não chegam 
sequer a ser um “kitsch”.
        A tal da aventura da modernidade 
levou Marshall Berman a misturar Goethe, 
Marx Baudelaire, Dostoievski e a contem-
poraneidade para a aventura de escrever o 
fantástico “Tudo que é sólido desmancha 
no ar”, citação obrigatória de rolantes ca-
beças pensantes desde o meio dos anos 80. 
Fiquei, madrugada dessas em que o sono 
só chega com o Sol, entre o surrealismo de 
“Nossa cidade”, peça de Thornton Wilder, 
e justamente a releitura de “Tudo que é 
sólido desmancha no ar”.
         Tudo bem, hoje estou somente 
sangrando, como sangrava Gonzaguinha, 
num vínculo enorme comigo mesmo, 
nosso país, nossa cidade, nossa saudade, 
nossa modernidade.
          Para ser moderno, não é preciso rico 
ser. Basta ser contemporâneo e ver como 
a fome, o desemprego, a doença, a prosti-
tuição fazem parte da contemporaneidade 
- assim como nos governos de Lula, Dilma 
Rousseff, Michel Temer e agora de Jair Bol-
sonaro. De repente, pouco a pouco, nossa 
política não avança nem sequer fica igual 
ao nosso país, à nossa cidade. 

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

          Não precisamos ser surrealistas como o teatro 
de Thornton Wilder nem críticos como Marshall 
Berman para entender. Basta sentimentos como os de 
Carlos Drummond e Caetano Veloso. Sentimentos 
que podem ser afinados à contemporaneidade de um 
quiosque à beira da Avenida Cruz das Armas (foto), 
bebendo conhaque, cervejinha, ou um uísque tão fal-
sificado quanto os de Jaguaribe e da Torre, além dos 
quiosques à beira-mar do Cabo Branco e Tambáu.

         Retorno a Berman, um dos ensaístas lembrando 
que um dos temas na cultura dos anos 70 foi a reabili-
tação da memória, como parte da identidade pessoal. 
Neste século, que Berman experimentou tão proxima-
mente prever, continuamos a precisar de memória e 
história.  Apesar de conflitos entre o Centro Histórico e 
o litoral, queremos mesmo é a política da fusão da sau-
dade com a modernidade. Nunca a da mediocridade.
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Segundo o MEC, no próximo dia 4 também termina o prazo para os estudantes participarem da lista de espera

Os estudantes classifi-
cados no Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) 2020 têm 
até o dia 4 de fevereiro para 
enviar às instituições de 
ensino a documentação ne-
cessária para se matricular 
no curso para o qual foram 
aprovados.

O período de matrículas 
começou na última quarta-fei-
ra (29), um dia após o Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 
ter liberado a divulgação do 
resultado do Sisu, que chegou 
a ser temporariamente sus-
pensa devido às queixas de 
estudantes que alegavam ter 
sido prejudicados por proble-
mas na atribuição de notas.

Na semana passada, o 
Ministério da Educação reco-
nheceu que houve erros na 
atribuição de notas para cerca 
de 6 mil estudantes que parti-
ciparam do Exame Nacional 
de Ensino Médio (Enem).

Foram classificados os 
estudantes mais bem posi-
cionados, de acordo com as 
notas no Enem e eventuais 
ponderações, como pesos 
atribuídos às notas ou bônus. 
As vagas são distribuídas de 
acordo com a Lei de Cotas 
(Lei 12.711/2012) e de políti-
cas de ações afirmativas, que 

Luciano Nascimento 
Da Agência Brasil

Sisu: envio de documentos para 
matrícula vai até terça-feira

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

O secretário de Educa-
ção Superior do Ministério 
da Educação (MEC), Arnaldo 
Barbosa de Lima Júnior, pe-
diu desligamento do cargo 
que ocupava há nove meses.

Lima era um dos prin-
cipais integrantes da equipe 
do ministro Abraham Wein-
traub. De acordo com o MEC, 

o pedido foi feito na noite de 
anteontem (30). Ainda não 
há indicação para substituí
-lo. Entre suas atribuições à 
frente da pasta, Lima atuou 
na implementação de inicia-
tivas como a ID Estudantil, o 
diploma digital e o Future-se, 
programa que cria um fundo 
de natureza privada para fi-
nanciar as universidades e os 
institutos federais.

Secretário do MEC pede 
desligamento do cargo
Da Agência Brasil

Foram classificados os 
estudantes mais bem 

posicionados, de acordo 
com as notas no Enem e 
eventuais ponderações, 
como pesos atribuídos 

às notas ou bônus

podem variar de instituição 
de ensino para instituição.

Lista de Espera
Na próxima terça-feira 

(4) também termina o pra-
zo para participar da lista de 
espera. Só pode participar 
da lista de espera quem não 
foi selecionado em nenhuma 
das duas opções escolhidas 
no momento da inscrição. 
Para participar dessa segunda 
chance, o candidato deve aces-
sar o seu boletim Sisu e ma-
nifestar o interesse no prazo 
especificado no cronograma. 
É importante que o candidato 
acompanhe junto à instituição 
da vaga escolhida a lista de 
espera e as convocações para 
matrícula. A convocação dos 
candidatos em lista de espera 
pelas instituições tem início a 
partir do dia 7 de fevereiro e 
vai até o dia 30 de abril.

Em João Pessoa

Pacientes do Trauma vão receber 
visita semanal dos doutores palhaços

Vencer a doença com 
bom humor e um sorriso no 
rosto. Esta é a receita apli-
cada pelos médicos mais 
divertidos que já se viu por 
aí. São os doutores palha-
ços voluntários, que visita-
ram pacientes de todas as 
idades do Hospital Estadual 
de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, na última 
quinta-feira (30). Eles leva-
ram nas maletas o remédio 
especial que é aplicado aos 
pacientes e acompanhan-
tes, com bons resultados.

Os Doutores Palhaços, 
da instituição SóRiso Paraí-
ba, entraram nas enferma-
rias levando muito humor. 

Visitaram os leitos, conver-
saram com pacientes, acom-
panhantes e funcionários, 
proporcionando alegria e 
descontração a todos. Al-
guns modificaram as fisio-
nomias tristes para rostos 
que esbanjavam largos sor-
risos. “Eu estava desanima-
do com tudo que aconteceu 
comigo e hoje, pela primeira 
vez, voltei a sorrir, enten-
dendo que a vida é leve e 
tem que continuar”, agrade-
ceu um dos pacientes inter-
nados na enfermaria mascu-
lina, Rhuan Félix.   

A terapia tem objetivo 
de estimular a capacidade 
de interação dos doutores 
palhaços com o paciente e, 

principalmente, diminuir 
a tensão do ambiente hos-
pitalar. A novidade é que o 
SóRiso Paraíba ficará fixo 
todos os sábados realizan-
do visitas nas enfermarias 
do Hospital de Trauma, le-
vando descontração e mui-
ta alegria.

Os doutores palhaços, 
chamados de besteirolo-
gistas, não fazem simples 
visitas, mas intervenções, 
segundo o doutor Pirulito, 
nome utilizado pelo volun-
tário Samuel Elias de Souza. 
Eles entram no quarto hos-
pitalar, encenam, cantam e 
interagem com os pacien-
tes. A ideia, segundo ele, é 
não falar da doença e sim 

levar momentos bons para 
os internados. “Quando o 
paciente sorri, nós pode-
mos ir embora”, comentou.

Para a coordenadora da 
Pediatria, Carmelita Frade, 
grupos como este fazem a 
diferença no ambiente hos-
pitalar, principalmente em 
crianças. “É muito gratifican-
te ter esses grupos trazendo 
alegria para criançada. Elas 
entram aqui por conta de 
um trauma, ficam tristes e 
retraídas. É impressionan-
te como mudam com essas 
visitas, elas adoram. Com 
abertura da brinquedoteca 
deixaram de ver o hospital 
como um ambiente hostil e 
sim divertido”, salientou.

Foto: Secom-PB

A terapia tem objetivo de estimular a interação dos doutores palhaços com o paciente e, principalmente, diminuir a tensão do ambiente hospitalar

Após sucessivos adia-
mentos, começaram a valer 
ontem (31) o prazo para 
que os Departamentos de 
Trânsito (Detrans) de todos 
os estados concluam os pro-
cedimentos para implantar 
a nova placa do Mercosul.

A data está de acordo 
com o que estipula a Reso-
lução nº 780/2019 do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), de julho do ano 
passado, que determina a 
adoção do novo modelo de 
placas de identificação vei-
cular (PIV) a partir de 31 de 
janeiro de 2020. Segundo 
o Ministério da Infraestru-
tura, o Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran) 
que não aderir ao novo pa-
drão, não conseguirá em-
placar novos veículos.

A nova placa será obri-
gatória apenas nos casos de 
primeiro emplacamento. 
Para quem tiver o modelo 
antigo, a troca deverá ser 
feita no caso de mudança de 
município ou unidade fede-
rativa; roubo, furto, dano ou 
extravio da placa e nos ca-
sos em que haja necessida-
de de instalação da segunda 
placa traseira.

Nas outras situações, a 
troca da placa cinza pela do 
padrão Mercosul não é obri-
gatória. Com isso, os carros 
com a atual placa cinza po-
dem continuar assim até o 
fim da vida útil do veículo.

O novo modelo apresen-
ta o padrão com quatro letras 
e três números, o inverso do 
modelo atualmente adota-
do no país, com três letras e 
quatro números. O novo mo-
delo permite mais de 450 
milhões de combinações, o 

que, considerando o padrão 
de crescimento da frota de 
veículos no Brasil, pode le-
var por mais de 100 anos.

Também muda a cor de 
fundo, que passará a ser to-
talmente branca. A mudança 
vai ocorrer na cor da fonte 
para diferenciar o tipo de 
veículo: preta para carros de 
passeio, vermelha para os co-
merciais, azul para os oficiais, 
verde para veículos em teste, 
dourado para os automóveis 
diplomáticos e prata para 
veículos de colecionadores.

Todas as placas deverão 
ter ainda um código de bar-
ras dinâmico do tipo Quick 
Response Code (QR Code) 
contendo números de série 
e acesso às informações do 
banco de dados do fabrican-
te e estampador do produto. 
O objetivo é controlar a pro-
dução, logística, estampagem 
e instalação das placas nos 

respectivos veículos, além 
da verificação de sua auten-
ticidade. Desde que foi de-
cidida a adoção da placa do 
Mercosul, a implantação no 
registro foi adiada seis vezes. 
A decisão foi anunciada em 
2014, e a medida deveria ter 
entrado em vigor em janeiro 
de 2016. Disputas judiciais 
levaram ao adiamento da 
adoção da placa para 2017. 
Mais prazo foi dado para que 
os órgãos estaduais de trân-
sito pudessem se adaptar ao 
novo modelo e credenciar as 
fabricantes das placas.

As novas placas já são 
usadas na Argentina, no Uru-
guai e no Paraguai. Dos 26 es-
tados brasileiros, já aderiram 
ao modelo Mercosul o Acre; o 
Amazonas; a Bahia; o Espíri-
to Santo; a Paraíba; o Paraná; 
o Piauí; o Rio de Janeiro; Ron-
dônia; o Rio Grande do Norte 
e o Rio Grande do Sul.

Placas com padrão do Mercosul 
entram em vigor em todo o país
Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

Na próxima segunda-feira 
(3), tem início uma exposição 
de artesanato produzida por 
sete reeducandos da  Colônia 
Penal Agrícola do Sertão. Os 
trabalhos serão expostos no 
átrio do Fórum da Comarca 
de Sousa “Dr. José Mariz”, até 
a próxima sexta-feira (7) e faz 
parte de um projeto da Vara 
de Execução Penal (VEP) da 
Unidade Judiciária, em parce-
ria com a Direção do Estabe-
lecimento Penal. O material 
produzido são miniaturas de 
casas, igrejas, navios, além de 
porta-retratos, porta-joias e 
jarras. “A iniciativa de resso-
cialização, que hoje alcança 
132 pessoas, pode remir a 
pena através do trabalho, es-
tudo e da leitura”, ressaltou a 
juíza titular da 2ª Vara Mista 
de Sousa, Caroline Silvestrini 
de Campos Rocha.

As peças foram produ-
zidas com materiais simples, 
como palito, cola branca, pape-
lão, verniz, tinta guache, papel 
sulfite, camurça, areia colorida 

e papel celofane. Segundo a 
magistrada, a exposição tem o 
objetivo de trazer visibilidade 
ao trabalho de ressocialização 
que é realizado dentro da Co-
lônia Penal Agrícola, que, hoje, 
abriga os presos do regime 
fechado da Comarca. “Nossa 
preocupação é que todos os 
apenados tenham a oportuni-
dade de exercer uma ativida-
de que viabilize sua reintegra-
ção social, por isso, apoiamos 
projetos importantes que 
possibilitaram a ampliação 
das salas de aula, a criação de 
uma ampla biblioteca e esta-
mos em busca de parcerias 
para fortalecer a produção de 
artesanato dentro da unidade 
prisional”, comentou.

O diretor da unidade 
prisional, Charles Martins de 
Souza, acredita que a ocupa-
ção dos presos em atividades 
como a leitura e o artesanato é 
o caminho para a difícil tarefa 
de ressocializar. “É imprescin-
dível para a manutenção da or-
dem e disciplina”, acrescentou.

Reeducandos vão expor 
artesanato em Sousa
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Percentual é inferior ao registrado em 2018, que foi de 12,3%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

A taxa média de de-
semprego no país caiu para 
11,9% em 2019. O percen-
tual é inferior ao registrado 
em 2018, que foi 12,3%.

Os dados são da Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios – Contínua 
(Pnad-C), divulgada ontem 
(31) pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). No quarto trimestre 
do ano, a taxa de desempre-
go ficou em 11%. No tercei-
ro trimestre do ano, o índice 
havia sido de 11,8%.

A média anual de de-
socupados completou 2019 
com menos 215 mil pessoas 
em relação ao ano anterior. 
Com o recuo de 1,7%, ficou 
em 12,6 milhões. No último 
trimestre de 2019, a queda 
na comparação com os três 
meses anteriores ficou em 
7,1%, ou menos 883 mil pes-
soas. Com relação a igual pe-
ríodo de 2018, o recuo é de 
4,3%, o que significa menos 
520 mil pessoas.

Ainda de acordo com a 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios – Contínua 
(Pnad-C), a população ocu-
pada, na média anual, al-
cançou 93,4 milhões, sendo 
2% acima da registrada em 
2018. Na comparação do úl-
timo trimestre de 2019, com 
o período anterior, a alta é de 
0,8%, o que representa mais 
751 mil pessoas. Em rela-
ção ao mesmo trimestre em 
2018, a elevação ficou em 
2%, ou seja, mais 1,8 milhão 
de pessoas.

Por conta própria
Os trabalhadores por 

conta própria cresceram 
4,1% na média de 2019, 
atingindo 24,2 milhões, 
comparados a 2018. No últi-
mo trimestre, o índice ficou 
estável em relação ao perío-
do anterior e cresceu 3,3%, 
mais 782 mil pessoas na 
comparação com os últimos 
três meses de 2018.

Sem carteira
O número de emprega-

dos sem carteira assinada 
subiu 4% na média anual, o 
que significa mais 446 mil 
pessoas em 2019 na com-
paração com 2018. No últi-
mo trimestre ficou estável 
se comparado ao mesmo 
período anterior e cresceu 
3,2%, se comparado aos três 
últimos meses de 2018, re-
presentando mais 367 mil 
pessoas.

Na categoria de empre-
gados com carteira de traba-
lho assinada, a alta ficou em 
1,1% na média anual, alcan-
çando 33,2 milhões de traba-
lhadores, ou um crescimento 
de 356 mil pessoas. Nos últi-
mos três meses do ano, hou-
ve alta de 1,8% (mais 593 
mil pessoas), em relação ao 
trimestre anterior e 2,2%,e 
de mais 726 mil pessoas, em 
relação ao mesmo trimestre 
de 2018.

Vitor Abdala e 
Cristina Índio do Brasil  
Da Agência Brasil

Taxa de desemprego no país 
fecha 2019 em 11,9%, diz IBGE

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira
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Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Segundo a ANP, os campos marítimos produziram 2,683 milhões de barris de petróleo por dia no ano passado

Contas públicas têm déficit 
primário de R$ 61,872 bi

O setor público consoli-
dado, formado por União, es-
tados, municípios e empresas 
estatais, registrou déficit pri-
mário de R$ 61,872 bilhões 
no ano passado. Os dados 
foram divulgados ontem (31) 
pelo Banco Central.

Esse foi o sexto ano segui-
do de resultado negativo nas 
contas públicas. Mesmo as-
sim, números de 2019 são os 
melhores desde 2014, quanto 
o déficit tinha chegado a R$ 
32,536 bilhões. O resultado re-
presenta ainda grande melho-
ra em relação a 2018, quando 
as contas ficaram negativas em 
R$ 108,258 bilhões.

O saldo negativo de 2019 
corresponde a 0,85% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), que 
é a soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país.

O déficit primário repre-
senta o resultado negativo 
das contas do setor público 
desconsiderando o pagamen-
to dos juros da dívida públi-
ca. O montante difere do re-
sultado divulgado na última 
quarta-feira (29) pelo Tesou-

ro Nacional, de déficit de R$ 
95,1 bilhões, porque, além 
de considerar os governos 
locais e as estatais, o BC usa 
uma metodologia diferente, 
que considera a variação da 
dívida dos entes públicos.

No ano passado, segun-
do o BC, o Governo Central 
(Tesouro Nacional, Previdên-
cia Social e Banco Central) 
teve déficit primário de R$ 
88,899 bilhões. O resultado 
negativo foi parcialmente 
compensado pelo superávits 
de R$ 15,196 bilhões regis-
trado por estados e municí-
pios e de R$ 11,831 bilhões 
das empresas estatais, excluí-
das as dos grupos Petrobras e 
Eletrobras.

O resultado do Banco 
Central é levado em con-
ta para o cumprimento da 
meta fiscal estabelecida na 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias e no Orçamento Geral da 
União, que era de até R$ 132 
bilhões de déficit primário 
nos três níveis de governo e 
nas estatais para 2019.

Resultado do mês
Em dezembro de 2019, 

o setor público consolidado 

registrou déficit primário de 
R$ 13,513 bilhões, resultado 
menor do que de igual perío-
do de 2018, quando chegou a 
R$ 41,133 bilhões.

No mês passado, segun-
do o BC, o Governo Central 
teve déficit primário de R$ 
16,100 bilhões. Os estados 
e os municípios registraram 
déficit de R$ 7,136 bilhões; e 
as estatais, excluídas as dos 
grupos Petrobras e Eletro-
bras, superávit primário de 
R$ 9,724 bilhões

Gastos com juros
Os gastos com os juros 

da dívida pública totalizaram 
R$ 24,920 bilhões no mês 
passado, contra R$ 26,909 
bilhões em dezembro de 
2018. No acumulado no ano, 
os juros nominais atingiram 
R$ 367,282 bilhões (5,06% 
do PIB), resultado menor em 
relação a 2018, que chegou a 
R$ 379,184 bilhões.

O déficit nominal, repre-
sentado pela soma do resul-
tado primário e dos juros, 
atingiu R$ 38,43 bilhões em 
dezembro e R$ 429,154 bi-
lhões no acumulado de 2019 
(5,91% do PIB).

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

Começa a vigorar hoje 
(1º de fevereiro) o novo 
valor do salário mínimo. A 
medida provisória que fixa 
em R$ 1.045 o salário míni-
mo foi publicada no Diário 
Oficial da União de ontem  
(31). De acordo com a MP, o 
valor diário do salário míni-
mo ficará em R$ 34,83; e o 
valor por hora, em R$ 4,75.

Estimativas divulga-
das pelo governo apontam 
que cada R$ 1 a mais no 
salário mínimo resulta em 
um aumento de R$ 355,5 
milhões nas despesas pú-
blicas. Ao todo, o reajuste 
do salário mínimo de R$ 
1.039 para R$ 1.045 terá 
impacto de R$ 2,13 bilhões 
para o governo neste ano. 
Isso porque o mínimo está 
atrelado a 80% dos benefí-
cios da Previdência Social, 
além de corrigir o Benefí-
cio de Prestação Continua-
da (BPC), o abono salarial 
e o seguro-desemprego, 
entre outros.

Além disso, há um 
impacto de R$ 1,5 bilhão 
decorrente da elevação do 
valor do salário mínimo em 
relação ao valor original 
enviado no Orçamento de 
2020, de R$ 1.031.

Até o ano passado, 
a política de reajuste do 
salário mínimo, aprovada 
em lei, previa uma corre-
ção pela inflação mais a 
variação do Produto In-
terno Bruto (PIB, soma 
dos bens e serviços pro-
duzidos no país).

Esse modelo vigorou 
entre 2011 e 2019. Porém, 
nem sempre houve aumen-
to real nesse período por-
que o PIB do país, em 2015 
e 2016, registrou retração, 
com queda de 7% nos acu-
mulado desses dois anos.

Na semana passada, 
o secretário especial de 
Fazenda do Ministério da 
Economia, Waldery Rodri-
gues, informou que o pro-
jeto de lei com a nova polí-
tica de correção do salário 
mínimo incluirá uma mu-
dança no período usado 

para definir os reajustes.
Segundo ele, em vez 

do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) 
do ano anterior fechado, 
de janeiro a dezembro, o 
governo pretende usar o 
índice entre dezembro do 
ano anterior e novembro 
do exercício atual para cal-
cular o valor do mínimo 
para 2021.

Rodrigues acrescentou 
que a medida tem como 
objetivo prevenir situações 
como a deste ano, em que 
o salário mínimo primeira-
mente foi reajustado para 
R$ 1.039 e depois aumen-
tou para R$ 1.045, porque a 
alta dos preços da carne fez 
o INPC fechar o ano além 
do previsto.

O sistema é semelhan-
te ao do teto de gastos, em 
que o governo usa o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
de julho do ano anterior 
a junho do exercício atual 
para corrigir o limite das 
despesas federais para o 
ano seguinte.

Salário mínimo: novo valor 
começa a vigorar hoje
Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

No Brasil

Produção de petróleo e do gás 
natural tem crescimento de 8,1% 

A produção brasilei-
ra de petróleo e gás natu-
ral em 2019 foi de 3,559 
milhões de barris equiva-
lentes por dia, totalizando 
1,299 bilhão de barris de 
óleo equivalente, com au-
mento de 8,1% em relação 
a 2018, informou ontem  
(31) a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP).

Segundo a agência, o 
estado do Rio de Janeiro, 
onde estão localizados os 
campos de Lula e Búzios, 
vem crescendo sua parti-
cipação na produção na-
cional. No ano passado, o 
estado foi o maior produ-
tor de petróleo e gás natu-
ral, representando 71% do 
volume total produzido no 
país, 5,3% maior que em 
2018, com uma produção 
de 2,528 milhões de barris 
equivalentes por dia.

Em seguida vem o es-
tado de São Paulo, com 
participação de 11,5% na 
produção total: 409,77 mil 
barris equivalentes por dia. 
Segundo a ANP, o Espírito 
Santo foi o terceiro maior 
estado produtor, com uma 
produção de 333,68 mil 
barris equivalentes por dia, 
correspondendo a 9,4% da 
produção de petróleo e gás 
natural no país.

A produção total no 
pré-sal em 2019 foi de 
2,183 milhões de barris 
equivalentes por dia, o que 
representa 61,3% da pro-
dução nacional. O campo 
de Lula, na Bacia de Santos, 
foi o maior campo produ-
tor e registrou média diária 
de 1,196 milhão de barris 
equivalentes por dia, sen-
do responsável por 33% de 
toda a produção nacional 
no ano.

De acordo com a ANP, 
os campos marítimos pro-
duziram 2,683 milhões de 

barris de petróleo por dia 
e 99,8 milhões de metros 
cúbicos de gás natural por 
dia, o que correspondeu a, 
respectivamente, 96,3% e 
81,4% da produção nacio-
nal. Dos campos terrestres, 
foram extraídos 104,1 mil 
barris de petróleo por dia 
e 22,73 milhões de metros 
cúbicos de gás natural, o que 
corresponde a uma redução 
de 6,53% de petróleo e um 
aumento de 3,56% de gás 
natural, em relação à pro-
dução terrestre do ano ante-
rior, informou a agência.

Dezembro
Em dezembro de 2019, 

a produção de petróleo foi de 
3,107 milhões de barris equi-
valentes por dia, superando 
em 0,5% o recorde registrado 
no mês anterior e em 15,4% 
a produção de dezembro de 
2018. Segundo a ANP, a pro-
dução de gás natural também 
ultrapassou o recorde do mês 
anterior, com aumento de 
0,9% e alcançando a média 
de 138 milhões de metros 
cúbicos de gás natural. Em 
relação a dezembro de 2018, 
houve aumento de 21,2%.

No quarto trimestre 
do ano, a taxa de 
desemprego ficou 

em 11%. No terceiro 
trimestre do ano, 
o índice havia sido 

de 11,8%



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1o de fevereiro de 2020 20
Diversidade

Abmael Arnaud Neto, Alexandre 
Nepomuceno Targino, Carlos José 
Muniz Gomes, Eduardo Amorim 
Cabral de Moura, Francisco 
Seráphico da Nóbrega, Gabriella 
Pedrosa Almeida,  José Ximenes 
Filho, Marianne Góes Gaudêncio, 
Maria Eduarda Machado Arruda, 
Marluce Targino, Mônica Moraes 
Rêgo, Patrícia de Menezes 
Donato, Pryscilla Oliveira, Paulo 
Frederico Vinagre Neiva, Rodrigo 
Lima Maia, Vinícius Lemos de 
Vasconcelos e Valéria Maria 
Solano de Macedo

. O cantor e compositor 
Fuba, puxador oficial do 
Bloco Muriçocas do Miramar, 
será uma das atrações, 
tocando com sua banda,  no 
carnaval de Conde.
. A Salgattore, uma das 
docerias mais apreciadas 
de João Pessoa, agora 
oferecendo também almoço 
e jantar, em Manaíra.
. Dia 15 de fevereiro, com 
concentração a partir das 
19h, sai o bloco Banho de 
Cheiro, com as cantoras Gil 
Mendes e Eduarda Brasil.
. O Boteco Facca, na 
Avenida Bananeiras, 
anunciando seu happy hour 
com drinks e petiscos.

Parabéns

Nova coluna

Posse e parceria

Engenharia

Grand Cru

O Chef de Cozinha Walter Ulisses passa 
a integrar o time de colunistas do Jornal A 
União, a partir deste domingo,2, com a co-
luna “Marmitando”. E para isso reuniu convi-
dados e representantes do jornal para o lan-
çamento da sua coluna, em grande estilo. 
O novo espaço no Jornal A União vai falar 
sobre pratos, lançamentos, inaugurações e 
críticas gastronômicas. Walter Ulisses é gra-
duado em Gastronomia pelo Curso Lynaldo 
Cavalcante e possui Mestrado pela Le Scuole 
de Cucina, de Madrid. Nas redes sociais ele 
lançou o projeto “Sextou”, com receitas prá-
ticas e rápidas, que são postadas todas as 
sextas-feiras, no IGTV pessoal.

Foi muito prestigiada a posse do con-
tador Brunno Sitônio Fialho de Oliveira, 
novo presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade da Paraíba.  O coorde-
nador do Curso de Ciências Contábeis 
do Uniesp, professor Thyago Henriques, 
representou a instituição na solenidade, 
que tem parceria de educação continua-
da com a classe contábil, nos cursos de 
Especialização em Auditoria Contábil 
Tributária; Gestão e Auditoria Pública e 
MBA em Perícia Contábil, Planejamento 
e Gestão Tributária.

A festa é grande na casa do magistrado 
Gilberto de Medeiros Rodrigues e da jorna-
lista e gerente de Comunicação do Tribu-
nal de Justiça,  Cristiane Rodrigues. O filho, 
Gustavo Rocha Rodrigues, foi aprovado em 
10o lugar para o curso de Engenharia Civil, 
na Universidade Federal da Paraíba. A irmã, 
a digital influencer Giovanna Rocha Rodri-
gues, que tem mais 41 mil seguidores em 
seu perfil “seliganamake”, está em Coimbra 
fazendo intercâmbio, e festeja à distância.

A importadora de vinhos mais 
famosa do Brasil e que, durante 
anos manteve apenas uma loja 
em João Pessoa, no Cabo Bran-
co, agora abriu filial no Shopping 
Manaíra, com espaço para de-
gustação. A Gran Cru é a maior 
importadora e disbribuidora espe-
cializada em vinhos de qualidade 

na América Latina, oferecendo 
mais de dois mil rótulos de vinhos 
de todos os bons lugares do mun-
do, com 65 pontos de vendas em 
todo o Brasil. Além da venda di-
reta também oferece consultoria 
a bares e restaurantes. A loja do 
shopping, sem dúvida, vai aproxi-
mar ainda mais o cliente.

Um dos primeiros brechós com 
conceito de loja em João Pessoa, 
tudo de muita qualidade, o Jardim 
das Margaridas, na Avenida Montei-
ro da Franca, em Manaíra, oferece 
roupas seminovas por preços baixos, 
estimulando o reaproveitamento das 
peças e, assim, estimulando o com-
partilhamento e o consumo cons-
ciente. Ao lado, no mesmo local, fun-
ciona o Cultive, uma loja de roupas 
exclusivamente para aluguel. É uma 
mudança de atitude que muitas pes-
soas estão aderindo.

Walter Ulisses, Rogério Almeida, Linda Susan e Ricardo Castro prestigiando o lançamento da coluna Marmitando

Haryanne Arruda e Chef Walter Ulisses

Gretha Viana, Haryanne Arruda, Walter Ulisses e Marly Lúcio

Fotos: Rogério Almeida

Sebo Cultural

Novo hotel 

viSita Jardim daS margaridaS

Curtas

O empresário da área cultural Djail-
ton Francisco da Silva está festejando  dois 
anos de instalação do Sebo  Kyrios, na 
Avenida  Visconde de Pelotas, no centro 
de João Pessoa. Com livros novos e usa-
dos, neste sebo é possível encontrar obras 
de vários paraibanos, entre eles Hidelber-
to  Barbosa, Ana Adelaide Peixoto, Gonza-
ga Rodrigues,  Carlos Romero,  Lúcio Lins 
e Ângela Bezerra, além de livros históricos 
e os clássicos mundiais. O Sebo Kyrios - 
que em grego quer dizer “Senhor”, nas-
ceu na Internet  há dez anos. Lá a pessoa 
troca, vende e  compra livros fantásticos.

Em abril próximo João Pessoa vai ganhar 
um luxuoso hotel, o Oceana Atlântico, que 
está em fase de finalização, na beira-mar 
da Praia do Bessa, do lado do Iate Clube da 
Paraíba. O setor de Recursos Humanos está, 
inclusive, recebendo currículos para preen-
chimento de vagas para cargos de cama-
reiras, mensageiros, gerências, marketing, 
supervisão, tecnologia, financeiro e serviços 
gerais, entre outros. Os interessados podem 
enviar os currículos para o email oceanah-
otel@hotmail.com. Há preferência para os 
profissionais que tenham experiência no 
setor hoteleiro.  O Oceana Atlântico conta 
com uma estrutura de 185 apartamentos, 
com três salas de eventos que podem ser 
utilizadas juntas ou separadamente, com 
capacidade para atender 200 pessoas. Os 
hóspedes terão à disposição academia, sau-
na a vapor e hidromassagem, três piscinas, 
restaurantes e jardins.

A diretoria do Fórum 
Eleitoral de João Pessoa se 
reuniu com a Mesa Dire-
tora do Tribunal Regional 
Eleitoral TRE/PB, desem-
bargadores Carlos Beltrão 
e José Ricardo Porto,  que 
deliberou a revitalização 
do prédio sede do Fórum 
Eleitoral da capital “De-
sembargador José Marinho 
Lisboa”, em Tambiá. A re-
forma deverá ser concluí-
da em abril com a melho-
ra nas instalações físicas. 
Segundo o diretor do Fó-
rum Eleitoral, juiz Geraldo 
Emílio Porto, a obra resulta 
de várias providências que 
estão sendo tomadas em 
conjunto, sem haver pre-
juízo ao  atendimento do 
público.

rosacdaguiar@gmail.com
Por Rosa Aguiar

editoração: Lênin Brazedição: Rosa Aguiar

Jornalista William Costa, Chef Walter Ulisses e a presidente da EPC, Naná Garcez no 

lançamento da nova coluna
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Copa do Nordeste
O Botafogo vai em busca, hoje, de sua primeira vitória na Copa do 
Nordeste, diante do Confiança, no estádio Almeidão, a partir das 
18h, jogo que marca a apresentação de Léo Moura.  Página 24

Ele está em João Pessoa. 
Léo Moura, a contratação 
mais badalada dos últimos 
anos no futebol da Paraíba 
aterrissou ontem no Aero-
porto Castro Pinto na Região 
Metropolitana da capital, 
causando frisson na cidade e 
mobilizando milhares de tor-
cedores e toda a imprensa. 
Aos 41 anos e ídolo por onde 
passou, o novo camisa 88 do 
Botafogo da Paraíba chega 
para liderar a equipe dentro 
e fora de campo em busca do 
acesso para a Série B.

A chegada do atleta à ca-
pital foi repleta de ansiedade 
e empolgação, algo que conta-
minou a torcida do Belo desde 
que surgiu a possibilidade da 
contratação há cerca de duas 
semanas. Desde então, um na-
moro virtual nas redes sociais 
se desenvolveu entre o atleta, 
clube e torcedores, culminan-
do em uma campanha que 
elevou o número de sócios em 
mais de 50%, partindo de cer-
ca de 2 mil associados para 
3.289 - no momen-
to do fecha-
m e n t o 
d e s t a 
matéria, 

Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

Léo Moura
agita a capital

Edição: Geraldo Varela Editoração: Lênin Braz
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Fotos: Evandro Pereira

Recepção de astro, muita festa, calor humano e paixão à primeira vista. Léo Moura se diz feliz e motivado após acolhida da torcida botafoguense; jogador espera estrear em breve e ajudar o clube a buscar o acesso para a Série B

Atleta fez fotos ao lado de dirigentes e sócios que foram sorteados em mais uma ação do marketing do clube

Léo Moura distribuiu sorrisos, 
brindes e embaixadinhas 
durante a sua apresentação 
para a torcida botafoguense 
na Maravilha do Contorno

o número segue crescendo -, 
só ontem, cerca de 200 novos 
torcedores adotaram um dos 
planos disponibilizados pelo 
clube que variam de R$ 9,90 
até R$ 299,90.

Finalmente a contrata-
ção foi efetivada e o lateral 
que já serviu à Seleção Bra-
sileiro chegou a João Pessoa 
e, durante a coletiva de apre-
sentação após recepção digna 
de estrela do rock, Léo Moura 
se mostrou impressionado 
com a acolhida e agradecido 
pela oportunidade de jogar 
no Botafogo, fazendo questão 
de enaltecer a importância 
de Warley – ídolo do clube e 
gerente de futebol do Belo – 
para a contratação. 

“Acho que nunca passei 
por um momento desses, ser 
recebido dessa forma foi algo 
que me deixou muito emocio-
nado e agradecido. Estou feliz 

demais e es-
pero po-

der dar 
d e n t ro 
de cam-
po o re-

torno que 
essa tor-

cida espera 
e para toda a 

diretoria que 
fez esse es-
forço para 
me trazer 
aqui, agrade-
cendo espe-
cialmente ao 
Warley que 
fez o primei-
ro contato 
comigo e foi 

o cara que 
começou 

a abrir 
e s s e 

caminho. Fico feliz por te-
rem acreditado e confiado em 
mim, podem ter certeza que 
vou fazer de tudo para honrar 
isso”, afirmou.

Léo Moura que também 
atua como empresário e pos-
sui negócios no Nordeste, es-
tava inclinado em vir jogar na 
região, mas recusou propos-
tas e sondagens de outros clu-
bes como o Santa Cruz-PE e 
Sport-PE. Um dos fatores pre-
ponderantes para a negativa 
às demais equipes e o acerto 
com o Belo foi justamente a 
cidade de João Pessoa.

“Eu sempre ouvi falar 
que o povo paraibano é mui-
to quente e carinhoso, agora 
pude ver isso na recepção que 
tive ao longo da sexta-feira. 
Poder vir morar aqui pesou 
muito na escolha pelo Bota-
fogo. Esse é um lugar que vai 
proporcionar qualidade de 
vida para mim e minha famí-
lia e onde pretendo ficar por 
bastante tempo. No meio da 
agitação da chegada, alguém 
me disse que quem bebe da 
água de João Pessoa não sai 
nunca mais, então eu tomei 
logo um copo todo”, relatou.

A recepção repleta de 
calor e paixão da torcida 

botafoguense só con-
tribui para o sucesso 
da contratação, Con-
tudo, o desfecho po-
sitivo  dessa história 

só se dará dentro de 
campo e a expectativa é 

alta em prol de boas cam-
panhas nas Copas do Brasil e 
Nordeste, do tetracampeona-
to paraibano e principalmen-
te pelo acesso à Série B do 
Campeonato Brasileiro.

Hoje o atleta se apre-
senta no estádio Almeidão 
antes da partida contra o 
Confiança-SE, às 18h. Já na 
próxima semana ele inicia 
seus treinamentos junto ao 
elenco e a expectativa é que 
possa fazer a sua estreia 
vestindo a camisa do alvine-
gro da estrela vermelha ao 
longo do mês de feveiro.

Contratação ainda traz dúvidas
Vindo direto do Grêmio-RS, clube 

onde recebia salários acima dos R$ 
100 mil, a condição para o acordo 
financeiro entre o Botafogo e o joga-
dor preocupa torcedores que temem 
que o clube possa perder seu maior 
trunfo nos últimos anos, o equilíbrio 
financeiro. 

Além disso, a idade avançada do 
atleta inevitavelmente gera questio-
namentos, mesmo ele sendo conhe-
cido por ser um jogador cuidadoso 
com sua forma física e sem histórico 
de lesões graves. Sobre a questão 
financeira, o presidente Sérgio Mei-
ra, garantiu que a contratação foi 
feita dentro da realidade do clube e 
próxima do teto de pagamento para 
os atletas – cerca de R$ 30 mil -. 

“O torcedor do Botafogo pode 
ficar tranquilo, pois não fizemos 
nada que esteja fora da possibilidade 
financeira do clube. Temos sempre 
o pé no chão e um planejamento 
financeiro para o ano e Léo Mora 
se encaixa dentro da nossa capa-

cidade de investimento”, afirmou o 
dirigente. 

Sobre as dúvidas em relação a 
sua condição física, o próprio Léo 
Moura respondeu, assim também 
como em relação a melhor posição 
para ser aproveitado pelo técnico 
Evaristo Piza.  

“Se eu pudesse, jogaria já nesse 
sábado. Estou muito bem e acredito 
que não terei problemas quanto ao 
desempenho físico, pois estava rea-
lizando a pré-temporada no Boa Vis-
ta-RJ, talvez precise de mais treinos 
com a bola e me integrar ao grupo 
que por ter atletas que conheço e 
já joguei, será algo muito rápido. 
Quanto a posição, a lateral foi onde 
joguei toda a minha carreira e lá me 
sinto muito bem, mas quem decidirá 
isso é o treinador, estou disponível 
para ajudar onde for necessário. Se  
o professor optar pelo meio campo, 
por exemplo, não será problema, 
pois é uma posição onde também já 
atuei”, comentou.

Esse é um lugar que 
vai proporcionar 

qualidade de vida para 
mim e minha família.
Alguém me disse que 

quem bebe da água de 
João Pessoa não quer 
sair daqui nunca mais, 

então eu tomei logo um 
copo todo. 

Em 2020 o Botafogo completará 88 anos e Léo Moura vestirá camisa em alusão ao aniversário do clube
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Competição que vale vaga para o Mundial na Lituânia começa hoje na cidade gaúcha de Carlos Barbosa, com 10 equipes

O evento de qualificação 
sul-americano para a Copa 
do Mundo de Futsal da FIFA 
2020 começa neste final de 
semana na cidade de Car-
los Barbosa - RS com a atual 
campeã mundial Argentina e 
a cinco vezes campeã mun-
dial Brasil. A competição vai 
do dia primeiro até o nove 
deste mês.

A primeira rodada con-
tará com dois grupos de cin-
co, com países jogando um ao 
outro. Os dois primeiros de 
cada grupo têm vagas garan-
tidas para a Copa do Mundo, 
além de vagas nas semifinais. 
Além da final, também ocor-
rerão jogos pelo terceiro, 
quinto, sétimo e nono lugar. 
A Copa do Mundo Fifa 2020 
acontece entre 12 de setem-
bro e 4 de outubro na Lituâ-
nia. O Brasil vai em busca do 
oitavo título mundial, o sexto 
na Era Fifa.

No Torneio Sul-Ameri-
cano, o Brasil estreia contra 
a Colômbia, às 20h deste sá-
bado. No domingo, no mes-
mo horário, será vez do con-
fronto diante do Paraguai. 
Na quarta-feira (5) pega o 
Equador e na sexta-feira (5) 
o Peru, sempre às 20h. Os 
jogos acontecerão no Cen-
tro de Eventos Sérgio Luiz 
Guerra, ginásio utilizado 
pela Associação Carlos Bar-
bosa de Futsal.

Grupo A
Todo mundo espera que o 

Brasil consiga um dos dois in-
gressos do grupo, inclusive Ro-
drigo, que confirmou isso re-
centemente no FIFA.com. Um 
dos líderes da equipe desde 
a aposentadoria de Falcão, 
o zagueiro disse: “Somos 
muito fortes e vamos entrar 
no torneio da melhor forma 
possível para tentar recon-
quistar o título”.

O Paraguai parece ser a 
escolha do quarteto restante. 
Com o experiente Carlos Chi-
lavert no comando de um es-
quadrão contendo sete vete-
ranos da Copa do Mundo de 
2016, La Albirroja tem mais 
do que suficiente em seu ca-
cifo de chegar ao quinto fi-
nais mundiais consecutivos.

Enquanto isso, a Co-
lômbia, que tem o talentoso 

Fifa.com

Brasil estreia contra Colômbia
no Sul-Americano de Futsal

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Angelott Caro, também pode 
surpreender, principalmente 
após a experiência de sediar 
a última Copa do Mundo. 
Equador e Peru , por sua vez, 
precisarão ser perfeitos para 
realizar seus sonhos de qua-
lificação.

Grupo B
Com o núcleo da equipe 

que reivindicou uma vitória 
épica no título mundial em 
2016 ainda intacta, a Argen-
tina começa como favorita 
nesta corrida. Em conversa 
com o FIFA.com , o grande jo-
gador Constantine Vaporaki 
disse que sua equipe vol-
tou a ter grandes ambições 
este ano: “Nosso primeiro 
objetivo é chegar à Copa do 
Mundo, mas depois disso 
queremos vencer a fase de 
qualificação”.

Além de La Alibiceleste 
, fique de olho no Uruguai 
e na Venezuela. O primeiro 
terminou em terceiro na úl-
tima edição deste torneio e 
foi quartas de final na Copa 
América de 2017, enquanto 
o último chegou à fase final 
de ambos os torneios e tem 
o benefício de uma liga na-

Foto: Divulgação/Fifa

cional competitiva. Por tudo 
isso, seria imprudente anu-
lar o Chile , que demonstrou 
progresso constante com o 
técnico argentino Vicente 
De Luise, um dos pioneiros 
do futsal sul-americano. 
Nesse contexto, a Bolívia 
precisará tirar o melhor 

proveito de seus jogadores 
para estar no mix.

Curiosidades
 1- Esta será a tercei-

ra edição das eliminatórias 
sul-americanas: Argentina 
(2012) e Brasil (2016) ven-
ceram as duas anteriores.

2 - Juntamente com Es-
panha, Argentina e Brasil 
são os únicos times que jo-
garam nas oito edições ante-
riores da Copa do Mundo de 
Futsal.

3 - Os outros times sul
-americanos que disputaram 
a Copa do Mundo são Para-

guai (seis vezes), Uruguai 
(três) e Colômbia (duas).

4 - Da equipe de árbi-
tros selecionada para oficiar 
no evento classificatório, 
três serão mulheres: Maria 
Estefania Pinto (Argentina), 
Valeria Palma (Chile) e Ane-
lize Schulz (Brasil).

Brasil e Argentina são 
as equipes favoritas no 
Torneio qualificatório para 
o Mundial  de Futsal que 
acontece de hoje até o 
próximo dia oito na cidade 
de Carlso Barbosa-RS
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Aberto da Austrália

Dominic Thiem e Djokovic vão decidir o torneio
Folhapress

Foto: Divulgação/ATP

Novak Djokovic terá 
pela frente na final do Aber-
to da Austrália o austríaco 
Dominic Thiem, que venceu 
o alemão Alexander Zverev 
nesta sexta-feira (31), dia 
seguinte à vitória do tenista 
sérvio sobre o suíço Roger 
Federer.

Thiem saiu atrás no 
placar, com muitos erros 
não forçados, mas conse-
guiu uma emocionante vi-
rada em 3 sets a 1, com di-
reito a dois tie-breaks -3/6, 
6/4, 7/6 e 7/6. O número 

cinco do mundo se prepara 
para decidir o título con-
tra o segundo colocado do 
ranking ATP neste domingo 
(2), a partir das 5h30 (de 
Brasília).

Aos 26 anos, o austría-
co chegará à sua terceira 
final de Grand Slam -antes, 
foi duas vezes derrotado 
em Roland Garros pelo es-
panhol Rafael Nadal, que 
ele acabou vencendo ago-
ra nas quartas de final em 
Melbourne. Já Djokovic, 32, 
fará sua oitava final na Aus-
trália -até então, se sagrou 
campeão em todas elas.

Dominic Thiem, que venceu o 
alemão Alexander Zverev nesta 
sexta-feira (31), de virada, por 3 
a 1, vai encarar o sérvio
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CBF anunciou nesta sexta-feira os confrontos no Brasil, começando em Pernambuco e encerrando em Minas Gerais

Seleção conhece os estádios 
de jogos pelas Eliminatórias

CBF

A Seleção Brasileira 
já conhece o seu itinerá-
rio para os próximos dois 
anos. Serão nove jogos no 
Brasil e outras nove par-
tidas fora de casa, contra 
os rivais sul-americanos, 
todos válidos pelas Elimi-
natórias da Copa do Mun-
do FIFA no Qatar. Em 2020, 
além das 18 rodadas clas-
sificatórias, serão realiza-
dos mais dois jogos prepa-
ratórios e a defesa do título 
da Copa América, competi-
ção que será disputada na 
Colômbia e na Argentina.

O primeiro compro-
misso da equipe coman-
dada pelo técnico Tite será 
em março. Serão as duas 
primeiras rodadas das Eli-
minatórias com seis pontos 
em jogo. No Recife (PE), na 
Arena Pernambuco, a sele-
ção receberá a Bolívia, no 
dia 27 de março. Logo de-
pois viaja para Lima, onde 
enfrentará o Peru no dia 
31 do mesmo mês.

No total, a Seleção Bra-
sileira disputará 27 pon-
tos, de 54 possíveis, dentro 
de casa. Ou melhor, dentro 
de suas casas. Foram defi-
nidas oito diferentes cida-
des para receber os con-
vocados do técnico Tite: 
Recife, Brasília, São Paulo, 
Salvador, Porto Alegre, Rio 
de Janeiro, Manaus e Belo 
Horizonte. Na decisão das 
sedes prevaleceram os 
critérios técnicos, além da 

busca por um roteiro de-
mocrático, que atingisse 
todas as cinco regiões do 
país.

“Essa organização com 
bastante antecedência é 
fruto de um trabalho que 
iniciamos em novembro do 
ano passado. Conhecemos 
bem as estruturas nos di-
ferentes estados e fizemos 
um estudo muito apro-
fundado. Acima de mui-

tas questões colocadas na 
discussão pautamos nossa 
decisão pela garantia de 
bons gramados e a certeza 
de que levaríamos a equi-
pe para todas as regiões do 
Brasil - explica o coordena-
dor da Seleção Brasileira, 
Juninho Paulista.

A escolha das sedes no 
Brasil também levou em 
consideração a logística de 
deslocamento nas cidades, 

tanto internamente, quan-
to no traslado para os ou-
tros países. Vale ressaltar 
que a cada Data FIFA são 
disputados dois jogos: um 
em casa e outro fora. 

Copa América 2020
Em meio a disputa das 

Eliminatórias, a Seleção 
Brasileira também defen-
derá o título de campeã da 
Copa América. A equipe 

fará sua estreia na compe-
tição no dia 14 de junho, 
contra a Venezuela, na cida-
de de Cali, na Colômbia. De-
pois será a vez de enfrentar 
o Peru, no dia 18, em Me-
dellín. A tabela segue com 
duelos com o Catar (23) e 
a Colômbia (27), em Bar-
ranquilla, e se encerra com 
o confronto entre Brasil e 
Equador no dia 1º de julho, 
em Bogotá.

Foto: Divulgação/CBF

Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

Folhapress

Jogo dE hoJE
n Carioca
16h
Madureira x Bangu
19h
Fluminense x Boavista
n Paulista
16h30
Oeste x  Ferroviária
n Alagoano
17h
ASA x CEO
CSE x CRB
n Brasiliense
15h30
Ceilândia x Real
16h
Paranoá x Capital
n Cearense
16h30
Barbalha x Caucaia
n Copa do Nordeste
16h
Sport x Vitória
River-PI x  CSA
18h
Fortaleza x Ceará
Botafogo-PB x Confian-
ça
20h
Freipaulistano x Náutico
n gaúcho
16h
Pelotas x Juventude
19h
Ypiranga x Internacional
n goiano
16h
Anápolis x Iporá
Goiânia x Goianésia
Jaraguá x Atlético
n Maranhense
16h30
Maranhão x Sampaio 
Corrêa
n Mineiro
16h
América x Uberlândia
n Paraense
17h
Independente x  Remo
Itupiranga x Tapajós
n Paraibano
16h
São Paulo x  Atlético
n Pernambucano
16h
Afogados x Retrô
20h
Salgueiro x Petrolina
n Piauiense
20h
Picos x Altos
n Sergipano
15h30
Boca Júnior x Lagarto

Libertadores

Corinthians tem problemas para a estreia

O Corinthians conhe-
ceu na quinta-feira (30) 
sua primeira derrota em 
jogos oficiais em 2020, no 
revés por 2 a 1 para a Pon-
te Preta. O time alvinegro 
ainda deixou Campinas 
com indefinições sobre sua 
formação ideal -isso a ape-
nas cinco dias da estreia na 
Taça Libertadores.

Apesar das circunstân-
cias, o técnico Tiago Nunes 
adotou um discurso positi-
vo depois da partida. Pre-
feriu se apegar a lições que 
tirou dos 90 minutos e des-
tacou que, rumo ao torneio 
continental, o time precisa 
manter calma e a confiança 
no modelo de jogo que vem 
tentando desenvolver.

"A Libertadores se 
aproxima e não podemos 
ficar pilhados. Precisamos 
manter o controle do jogo. 
Tivemos coisas positivas, 
com muito volume de jogo, 
Pensando no aprimora-
mento da equipe, tenho 
certeza de uma evolução", 
disse o treinador corintia-
no, que prepara o time para 
enfrentar o Guaraní-PAR na 

quarta (5). As indefinições 
do Corinthians passam por 
dois setores. A primeira está 
ligada à saída de Ramiro 
ainda no primeiro tempo do 
jogo contra a Ponte. O meia 
levou a pior numa dividida 
e deixou o campo chorando. 
Nunes lançou Madson -bas-
tante criticado pela torcida- 
em campo, mesmo tendo 
Everaldo como opção no 
banco para o lado direito do 
ataque. Se Ramiro virar des-
falque corintiano, ambos lu-
tam pela vaga no setor.

Na lateral esquerda, há 
outra dúvida. Sidcley foi ti-
tular contra a Ponte Preta, 
depois de ver o jovem Lu-
cas Piton se destacar na po-
sição nos primeiros jogos 
da temporada. 

O reforço alvinegro 
para 2020, porém, sofreu 
com as investidas do time 
de Campinas pelo lado. "O 
Sidcley precisa ganhar rit-
mo de jogo, pois já está no 
peso ideal. Eu ia substituí
-lo, mas, por causa da lesão 
do Ramiro, não deu. Ele 
sentiu um pouco no final", 
ressaltou Tiago.

A boa notícia para o 
Corinthians diz respeito ao 
volante Cantillo, que, regula-

rizado para estrear em jogos 
oficiais, atuou todo o segun-
do tempo na vaga de Richard 
-outro atleta bastante con-
testado pelos torcedores. 
Ao lado de Camacho, o co-
lombiano deu ritmo ao time 
e ajudou até na evolução de 
Luan mais à frente.

"Ele entrou bem, vi-
nha atuando na equipe, 

mas ele saiu por circuns-
tâncias que fugiram do 
nosso controle. Ele conse-
guiu acelerar o passe, ele 
consegue tocar a bola com 
muita qualidade e se com-
plementa com o Camacho. 
Tem tudo para fazer uma 
temporada muito bonita", 
frisou o treinador.

Antes da viagem ao Pa-

raguai, o Corinthians rece-
berá o Santos em Itaquera, 
no domingo (2), às 11h. O 
clássico será válido pela 
quarta rodada do Paulista. 
A disputa com o Guaraní, 
que valerá vaga na terceira 
fase da Libertadores, terá 
ainda jogo de volta no pró-
ximo dia 12, na casa dos co-
rintianos.

Thiano Nunes disse que o Corinthians  precisa manter calma e a confiança no modelo de jogo desenvolvido

n Brasil x Bolívia
Arena Pernambuco
Data: 27/03/2020

n Brasil x Venezuela
Estádio Mané Garrincha
Data: 03/09/2020

n Brasil x Argentina
Arena Corinthians
Data: 13/10/2020

n Brasil x Equador
Arena Fonte Nova
Data: 12 ou 
13/11/2020

n Brasil x Peru
Estádio Beira-Rio
Data: 30/03/2021

n Brasil x Uruguai
Estádio Maracanã
Data: 08/06/2021

n Brasil x Colômbia
Estádio Morumbi
Data: 02/09/2021

n Brasil x Paraguai
Arena da Amazônia
Data: 12/10/2021

n Brasil x Chile
Estádio Mineirão
Data: 11/11/2021

JogoS do BrASil 
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Depois do empate sem gols com o América, Botafogo encara o Confiança, no Almeidão, com apresentação de Léo Moura 

O Botafogo fará neste 
sábado a sua estreia em casa 
na Copa do Nordeste. O Belo 
vai enfrentar o Confiança-
SE, às 18 horas, no Estádio 
Almeidão, em partida válida 
pela segunda rodada da com-
petição. O tricampeão parai-
bano vem de um empate em 
0 a 0 contra o América, em 
Natal. Já o Confiança estreou 
com vitória de 1 a 0 sobre o 
ABC, em Aracaju. A partida 
terá a arbitragem de um trio 
pernambucano comandado 
pelo árbitro Michelangelo 
Martins de Almeida Junior, 
auxiliado por Clovis Amaral 
da Silva e John Andson Alves 
Ribeiro.

Esta será apenas a quar-
ta vez que as duas equipes se 
enfrentam pela Copa do Nor-
deste. O primeiro jogo acon-
teceu em 2001, com um em-
pate em 2 a 2, no Almeidão. 
A  segunda partida foi no ano 
seguinte, e o Confiança ven-
ceu por 2 a 1, em Aracaju. O 
último encontro aconteceu 
em 2010, com nova vitória 
do Confiança por 3 a 2, no 
Batistão, em Aracaju.

Já pela Série C, as duas 
equipes já se enfrentaram 8 
vezes, e aí o Belo leva vanta-
gem, com 4 vitórias contra 
apenas 2 do adversário e 2 
empates. No ano passado, o 
Confiança venceu o Botafo-
go por 3 a 0 em Aracaju, e na 
volta, no Almeidão, o clube 
paraibano venceu por 2 a 0.

O Botafogo vem de uma 
vitória por 3 a 2 sobre o Na-
cional, na última quarta-fei-
ra em Patos, pela segunda 
rodada do Campeonato Pa-
raibano, competição em que 
o clube divide a liderança 
do grupo A com o Atlético e 
Treze, com 100 por cento de 
aproveitamento. Já na Copa 
Nordeste, o Belo é o penúl-
timo colocado do grupo A, 
com apenas 1 ponto, e pre-

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo tenta a 1a vitória 
na Copa do Nordeste 2020

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

cisa vencer para subir na ta-
bela de classificação. Fora de 
campo, a grande atração será 
o atleta Léo Moura, novo re-
forço do clube, que será apre-
sentado a torcida.

A princípio, o Belo terá 
dois desfalques certos para 
esta partida. O volante Ever-
ton Heleno está suspenso e 
o meia Juninho está se recu-
perando de uma contusão. 
O atacante argentino Lucas 
Simón também não deverá 

ser relacionado para o jogo, 
já que ainda não está 100 por 
cento fisicamente. 

Como sempre faz, o téc-
nico Evaristo Piza mantém o 
mistério em relação a esca-
lação da equipe, que deverá 
ser praticamente a mesma 
que enfrentou o Nacional de 
Patos. Porém, diante da boa 
estreia do meia Pimentinha, 
marcando inclusive um dos 
gols da vitória, é provável 
que o atacante entre de pri-

meira. Já o lateral direito Leíl-
son, que não teve uma gran-
de atuação no jogo passado, 
poderá ser substituído por 
Israel.

Uma provável escalação 
do Botafogo para esta partida 
é a seguinte: Samuel, Leílson 
(Israel), Fred, Luís Gustavo e 
Mário Sérgio; Rogério, Dja-
van e Rodrigo Andrade; Cás-
sio Gabriel, Lohan e Kelvin. 

No Confiança, o artilhei-
ro Renan Gorne é dúvida. Na 

última partida pelo Estadual, 
contra o Itabaiana, logo após 
balançar as redes, ele se le-
sionou e deixou o campo ain-
da no primeiro tempo. Caso 
realmente não jogue é pro-
vável que o substituto dele 
seja o Mikael, atacante que 
chegou ao Dragão por em-
préstimo e tem seus direitos 
federativos ligados ao Sport. 

O técnico Daniel Paulista 
ficou muito satisfeito com o 
rendimento da equipe no úl-

timo  jogo, contra o Itabaiana, 
pelo Campeonato Sergipano, 
quando venceu por 1 a 0, fora 
de casa, e é o líder da fase de 
classificação, com 10 pontos.

Para este jogo contra o 
Botafogo, a equipe terá os 
retornos de alguns jogado-
res que estava cumprindo 
suspensão. O treinador não 
forneceu a equipe, mas disse 
que haverá algumas modifi-
cações em relação a última 
partida.

Foto: Diego Simonetti

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Paraibano 2020

SP Crystal joga hoje no Carneirão contra o Atlético

O time de Cruz do Espírito Santo já acumula duas derrotas, uma para o Botafogo, e outra para o Treze, e tem a chance de se reabilitar atuando em casa

Foto: TVTorcedor

O São Paulo Crystal 
fará neste sábado a sua es-
treia em casa no Campeo-
nato Paraibano. O clube 
vai enfrentar o Atlético de 
Cajazeiras, às 16 horas, no 
Estádio Carneirão, em Cruz 
do Espírito Santo, que fi-
nalmente foi liberado pela 
Comissão de Prevenção e 
Combate a Violência nos 
Estádios da Paraíba. O árbi-
tro central deste jogo será 
Thiago Galdino, auxiliado 
por Luiz Filipe e Herioberto 
Henrique. O quarto árbitro 
será Afro Rocha. 

No São Paulo, a expec-
tativa é grande pela estreia 
em casa, com o apoio da 
torcida. A equipe perdeu 
os dois jogos que dispu-
tou, levou 4 gols e não fez 
nenhum. O técnico Índio 

Ferreira ficou bastante 
aborrecido com o compor-
tamento da equipe, que 
segundo ele, não teve um 
comportamento de um 
time vencedor. "Nosso time 
ficou com a bola no ataque 

sem saber o que fazer", dis-
se o treinador.

Com o desempenho 
do ataque bem abaixo do 
esperado, a diretoria agiu 
rápido e contratou junto ao 
Botafogo, o atacante Orlan-

do Junior. "Este atacante já 
era uma antiga aspiração 
nossa, mas não foi possível 
contratá-lo para a Segunda 
Divisão. Agora, o Botafo-
go liberou e já vai estrear 
neste sábado", disse o dire-

tor executivo do São Paulo 
Crystal, Eduardo Araújo.

O técnico Índio não 
falou em mudanças de jo-
gadores e sim de persona-
lidade. A comissão técnica 
se reuniu com os jogadores 

e exigiu uma mudança de 
postura contra o Atlético. A 
escalação do tricolor severá 
ser a seguinte: Nilton, Ro-
mário, Renan, Thales e Ca-
rioca; Henrique, Ewerton, 
Bravo e Thiago Almeida; 
Biro-Biro e Orlando Junior.

No Atlético, o técnico 
Ederson Araújo venceu 2 
jogos é líder do grupo A. 
Para esta partida em Cruz 
do Espírito Santo, a equipe 
terá o retorno do lateral Ja-
quinha e do volante Ferrei-
ra, jogadores importantes 
do elenco. Porém, eles de-
verão ficar como opção no 
banco. O Atlético deverá ser 
escalado com o mesmo time 
que venceu o CSP por 4 a 1.

O Trovão Azul deverá 
entrar em campo com Ariel, 
Felipinho, Ebon, Wesley 
e David; Cássio e Gabriel 
Mendes; Marcinho e Renan; 
Eder Paulista e Paulinho. 

Na estreia contra o América de 
Natal, fora de seus domínios, o 
Botafogo empatou sem gols
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Breves & Curtas
# Frio e castigo – Um policial de Nova Iorque, 
nos Estados Unidos, e sua noiva foram presos 
depois que o filho de oito anos do homem foi 
posto de castigo na garagem de casa e morreu 
de hipotermia. Michael Valva, de 40 anos, e 
Angela Pollina, de 42anos, foram presos por 
assassinato em segundo grau sob a acusação 
de “criar grave risco para a morte da criança”. 
A garagem estava a -7°C na noite da morte de 
Thomas.

# Indenização – A Justiça julgou procedente 
ação movida por uma mãe e condenou o 
Estado do Mato Grosso do Sul a pagar R$ 
20 mil por danos morais, pela demora na 
liberação do corpo de sua filha. Depois de ser 
assassinada, o corpo da filha foi encontrado 
em 25 de novembro de 2016 e levado ao 
IML. A mãe tentou a liberação do corpo para 
o sepultamento, mas seu direito foi negado 
sob a alegação de que o IML não possuía 
os equipamentos necessários para realizar a 
identificação. Só conseguiu fazer o enterro oito 
meses depois.

# Falsa morte – Um soldador aposentado de 
Angus, no Reino Unido, teve uma surpresa 
desagradável ao descobrir uma lápide com 
o nome dele em um cemitério local. Após a 
descoberta, ele imediatamente associou sua 
falsa morte ao fato dele não receber ligações há 
quatro meses. Alan Hattel acha que o engano 
foi obra da ex-esposa, que comprou o terreno 
no cemitério. “Por isso ninguém fala comigo há 
quatro meses”, disse.

# Absorvente interno I – Por conta de um 
choque tóxico desencadeado por um absorvente 
interno, uma adolescente belga de apenas 17 
anos morreu. Diagnosticada com um problema 
gastrointestinal, os médicos só descobriram 
a verdadeira causa dos sintomas quando já 
não havia tempo hábil para salvá-la. Entre a 
hospitalização e o óbito foram, apenas, 48h.

# Absorvente interno II – Descrita pela 
primeira vez em 1978, a síndrome do choque 
tóxico é uma doença rara, que pode atingir 
ambos os sexos e é causada pelas toxinas 
de bactérias Gram-positivas, em especial a 
Staphylococcus aureus. Esse tipo de bactéria 
existe em áreas de mucosas, como a vagina, 
mas, ao entrar na corrente sanguínea de um 
paciente, pode desencadear uma série de 
reações graves, como insuficiência renal aguda 
e morte.

# ‘Paz em Casa’ – Em 2019, mais de 120 
mil processos de violência doméstica contra 
mulheres, entre eles de feminicídio ou tentativa 
de feminicídio, foram analisados pela Justiça. 
Os andamentos aconteceram nas três edições 
do programa ‘Justiça Pela Paz em Casa’, 
que ocorreram nos meses de março, agosto e 
novembro, em todos os estados do país. Os 
dados estão disponíveis no portal do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

# Bolos e tortas – Uma mulher morreu em 
um concurso de comer bolos na Austrália. A 
mulher de 60 anos passou mal depois de comer 
um lamington, um esponjoso bolo australiano 
em forma de cubo coberto de chocolate e coco 
ralado. Ela foi levada para um hospital da 
cidade costeira de Hervey Bay, onde morreu. O 
campeonato para comer bolos e tortas de carne 
é organizado todos os anos no Beach House 
Hotel, no ‘Dia da Austrália’.

# Pessoas transgênero – Em 2019, pelo 
menos 124 pessoas transgênero, entre homens 
e mulheres transexuais, transmasculinos e 
travestis, foram assassinadas no Brasil, em 
contextos de transfobia. Os dados estão no 
relatório da Associação Nacional de Travestis 
e Transexuais (Antra). Em apenas 11 dos casos 
os suspeitos de terem cometido os crimes 
foram identificados. A Antra faz um alerta 
também para o problema da subnotificação já 
que a real motivação dos crimes nem sempre é 
explicitada.

‘A Hora da Sua Morte’ tem previsão de lançamento no cinema brasileiro para o próximo dia 27 de fevereiro

Terror sobre aplicativo que 
prevê morte estreia no Brasil

Missas, homenagens e notas de falecimento
Atendimento comercial: das 8h às 15h30 | Contatos: (83) 3218-6526 e 99988-2080

Conteúdo - contatos: (83) 98854-1491

Envio do anúncio ocorre por meio do site www.doepb.com.br

‘A Hora da Sua Morte’ (Coun-
tdown), o filme de terror da Dia-
mond Films, está chegando ao 
Brasil. O terror cinematográfico 
foi escrito e ainda dirigido por 
Justin Dec e conta a história de 
Lail, uma jovem enfermeira, que 
faz o download de um aplicati-
vo, que promete prever com to-
tal exatidão o momento que uma 
pessoa vai morrer.

Para a sua surpresa e deses-
pero, o aplicativo informou que 
ela só tem mais três dias de vida. 
Porém, o tempo vai passando, e 
ainda aparece uma misteriosa 
figura que passa a assombrá-la. 
Com todo esse fato, ela terá que 
descobrir um modo de salvar a 
sua vida, antes que o tempo pre-
visto pelo aplicativo acabe.

A atriz Elizabeth Lail, que 
ganhou uma imensa notoriedade 
após a série ‘Você’, da Netflix, é 
a protagonista de ‘A Hora da Sua 
Morte’. Completando o elenco, 
ainda há Peter Facinelli, Talitha 
Bateman, P.J Byrne, Anne Win-
ters, Tom Segura, Jordan Callo-
way e Tichina Arnold.

O lançamento do longa-me-
tragem no Brasil vai ocorrer bem 
após a estreia em outros países. 
Na Europa e Estados Unidos, o fil-
me foi lançado ainda em outubro 
do ano passado. Por lá, o longa 
até que se saiu bem em bilheteria, 
conquistando o sétimo lugar no 
mês de novembro entre os mais 
assistidos do país, ficando atrás 
apenas de ‘O Exterminador do Fu-
turo: Destino Sombrio’, ‘Coringa’, 
‘Malévola: Dona do Mal’, ‘Harriet’, 
‘A Família Addams’ e ‘Zumbilân-
dia: Atire Duas Vezes’.

Porém, com a pirataria forte 
que a indústria cinematográfica 
vem sofrendo nos últimos anos, o 
longa já pode ser encontrado em 
camelôs de todo o país, e, confor-
me os dados divulgados, ‘A Hora 
da Sua Morte’ encontra-se em ter-
ceiro lugar no top 10 da lista.

‘A Hora da Sua Morte’ tem 
previsão de lançamento no cine-
ma brasileiro para o próximo dia 
27 de fevereiro.

Aforismo
“Pode-se morrer mais do que uma 

vez. A sepultura é que é só uma para 
cada homem.”

(Camilo Castelo Branco)

1934 — Ernesto Nazareth, músico 
brasileiro
2006 — Carlson Gracie, mestre de 
jiu-jitsu brasileiro
2008 — Beto Carrero, empresário 
brasileiro

Mortes na História

Obituário

Feminicídio

Dietmar Erich
Bernhard Lilie
25/1/2020 – Aos 60 anos, 
em Joinville (SC). Inventor, 
era funcionário aposentado 
da Embraco e um dos fun-
dadores do ‘Movimento Pe-
dala Joinville’. Era membro do Conselho Con-
sultivo de Joinville. Técnico mecânico, foi um 
dos responsáveis por desenvolver a tecnologia 
nacional na Embraco, que produz compresso-
res para aparelhos de refrigeração.

Taislane Beatriz
28/1/2020 – Aos 20 anos, 
em Itaquitinga (PE), na Re-
gião da Zona da Mata. Foi 
morta queimada pelo mari-
do. A polícia investiga o caso 
como feminicídio. O corpo 
de Taislane foi velado e sepultado em Itaqui-
tinga na quarta-feira (29).

Kerolayn Haag Sanches
29/1/2020 – Aos 24 anos, 
em São Leopoldo (RS). Fe-
minicídio e uma tentativa 
de homicídio motivado por 
ciúmes. O assassino matou a 
namorada e tentou matar o 
compadre, de 32 anos. Na casa do compadre, o 
autor do crime deu quatro tiros com uma pis-
tola 380. O compadre conseguiu escapar, com 
tiros no peito, abdômen e rosto. Na sequência, 
ele invadiu a casa e matou a namorada.

Wilson de Medeiros
28/1/2020 – Aos 95 anos, 
em Atibaia (SP). Ex-com-
batente da Segunda Guerra 
Mundial que representava o 
12º Grupo de Artilharia de 
Campanha (GAC) “Barão de 
Jundiahy”. Nascido em Além Paraíba, no esta-
do de Minas Gerais, serviu ao GAC e viveu até 
sua morte em Atibaia, próximo a Jundiaí (SP).

Nelson Fernandes
29/1/2020 – Aos 88 anos. 
Empresário criador do pri-
meiro carro 100% nacional, 
o Democrata. Fundador da 
Indústria Brasileira de Au-
tomóveis Presidente (Ibap), 
encontrou um mar de dificuldades que fez 
seu sonho naufragar. Nascido em 24 de fe-
vereiro de 1931, nos anos de 1950 ajudou a 
construir o Clube de Campo Acre e o Hospital 
Presidente, ambos em São Paulo (SP). Os dois 

Foto: Facebook

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Reprodução

Foto: Alego

Foto: Câmara Municipal de Jundiaí

Foto: Divulgação

Yocihar Maeda 
(Maedinha)
27/1/2020 – Aos 67 anos, 
em Goiânia (GO), de câncer 
na bexiga. Repórter fotográ-
fico que integrava o quadro 
de fotógrafos da Agência 
Assembleia de Notícias, da 
Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), des-
de 1999. Natural de Sidrolândia (MS), fixou-se 
em Goiânia ainda jovem, iniciando a carreira 
profissional.

Miron Vieira de Souza
28/1/2020 – Aos 83 anos, 
em Iporá (GO), de câncer. 
Famoso ganhador da Lote-
ria Esportiva em 1975. Pri-
meiro ganhador do prêmio 
em Goiás, ficou conhecido 
por ter ganhado, à época, 22 milhões de cru-
zeiros. O valor, se convertido para o real e sem 
levar em conta as atuais taxações, equivale a 
R$ 46 milhões.

Foto: Divulgação

Marj Dusay
29/1/2020 – Aos 83 anos. 
Atriz interpretou Kara na 
série original de ‘Star Trek’. 
Ela apareceu em ‘Star Trek’ 
no episódio ‘O Cérebro de 
Spock’, de 1968. Também 
atuou nas séries de tevê ‘Days of Our Lives’ e 
‘All My Children’.

Foto: Observatório do Cinema

João Maria Alves
(Jota Júnior)
29/1/2020 – Aos 65 anos, 
em Apucarana (PR), de 
complicações após cirurgia 
de pontes de safena. Comu-
nicador atualmente traba-
lhava na Rádio Califórnia FM, onde era apre-
sentador nas tardes de segunda a sexta-feira.

Ephraim Marques
Machado
29/1/2020 – Aos 86 anos, 
em Paranavaí (PR). Funda-
dor e diretor-presidente da 
Rádio Caiuá FM 103.5. Pio-
neiro da comunicação em 
Paranavaí. Entre 1949 e 1950, instalou na ci-
dade um serviço de alto-falantes denominado 
Rede Projetores Voz Democrática. Em 1956, 
colocou no ar a Rádio Cultura Norte Paranaen-
se Ltda., no sistema de amplitude modulada 
(AM). A Caiuá FM foi ao ar no dia 25 de agosto 
de 1983.

John Andretti
30/1/2020 – Aos 56 anos, 
de câncer no cólon. Ex-pilo-
to que viveu o auge da car-
reira na Nascar, onde dispu-
tou 393 corridas e venceu 
as 500 Milhas de Daytona, 
em 1997, e em Martinsville, em 1999. Tam-
bém disputou 73 provas na Indy e venceu uma 
delas, em Surfers Paradise, na Austrália, em 
1991, e correu sete corridas na IRL (catego-
ria após cisão com a Cart em 1996), todas em 
ovais, de 2007 a 2011, tendo como melhor re-
sultado o sétimo lugar no Texas em 2008. Dis-
putou 12 vezes as 500 Milhas de Indianápolis. 
Sua melhor colocação foi o 5º lugar alcançado 
em 1991.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: NBC News

Aponte a câmara do seu smartphone 
para o QR Code e assista ao trailer de 

‘A Hora da Sua Morte’

Atriz Elizabeth Lail é a protagonista da filme
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empreendimentos foram erguidos através de 
um sistema de venda de ações que, na prática, 
financiou sua construção. Acreditava que seria 
possível fazer algo parecido com uma fabrican-
te de automóveis. E fundou a Ibap em 1963. 
Não deu certo.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER 
A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-ARARUNA/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 10/2008. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-
1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Araruna - PB, 31 de janeiro de 2020
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2020, licita-
ção 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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 10/2008. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Araruna - PB, 31 de janeiro de 2020
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
A Câmara Municipal de Alagoa Nova torna público que se encontra à disposição dos interessados 

na Câmara Municipal de Alagoa Nova o edital do Pregão Presencial nº 01/2020, para AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, com data de abertura marcada para o dia 13 de fevereiro de 
2020 às 11:30 horas, na Câmara Municipal de Alagoa Nova, sediada na Travessa Abdias Leal, s/
nº, Centro, Alagoa Nova-PB. Maiores informações na Câmara Municipal ou pelo telefone (83) 3365 
1166, no horário das 08h00min às 12h00min.

Alagoa Nova, 31 de janeiro de 2020.
Tatiara Gomes de Almeida

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO N° 00032/2018. PARTES:Prefeitura 
Municipal de Areia/PB eMaria Eliene Tavares de Brito Lyra, CPF nº 596.928.994-00. OBJETO: 
ALTERAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57, II, § 2º DA 
LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2018. 
SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de Albuquerquee Maria Eliene Tavares de Brito Lyra. DATA 
DA ASSINATURA:31/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00016/2020
A Prefeitura Municipal de Areia/Pb., através de sua Comissão Permanente de Licitação, no uso 

de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO 
da licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 00016/2020, tendo por objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de banheiros químicos para atender 
às necessidades da Secretaria de Turismo - Areia-PB; devido à IMPUGNAÇÃO apresentada pela 
empresa MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 35.484.971/0001-39, para 
incluir item no Instrumento Convocatório referente à necessidade de comprovação de Licenciamento 
Ambiental no órgão competente e no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Polui-
doras. Assim sendo, será publicado novo edital oportunamente divulgado através do Diário Oficial 
do Município, DOE, DOU e Jornal de Grande Circulação. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis no seguinte endereço: Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB,. 
Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com

Areia/Pb., 01 de Fevereiro de 2020.
Marcos Aurélio Bernardo de Lima

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi – PB, às 08h30min, do dia 13.02.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para Locações de veículos com con-
dutores, tipo Caminhões para transportes de Água, Lixos, Entulhos e Metralhas produzidos pela 
População do município, exercício 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02, 8.666/93, 123/06 e Decreto Municipal nº 03/2017. Informações: no 
horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.araçagi.
pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 30 de janeiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi/PB, às 10h30min, do dia 13.02.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na Forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de 
CARNE BOVINA TIPO CONGELADA, FRANGO CONGELADAO INTEIRO, LINGUIÇA, PEIXE, 
SALSICHA, QUEIJO, MORTADELA E PRESUNTO, destinados ao PETI, CRECHE, PRO JOVEM, 
CRAS, MERENDA ESCOLAR, DEMAIS SETORES e ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, exercício 
2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 03/2017. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, 
no endereço supracitado. sites: www.araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 31 de janeiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi/PB, às 13h00min, do dia 13.02.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na Forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para contração de empresa do 
ramo pertinente para prestação de serviços de recarga de TONNER destinados às impressoras de 
diversos setores pertencentes e/ou locadas a Prefeitura a ao Fundo Municipal de Saúde, exercício 
2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 03/2017. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, 
no endereço supracitado. sites: www.araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 31 de janeiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278 - Centro – Araçagi/PB, às 15h00min, do dia 13.02.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições de Urnas Funerárias, 
Mortalhas e Translados para sepultamentos de falecidos de famílias reconhecidamente carentes 
do Município, exercício 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 03/2017. Informações: no horário das 08h00min às 
12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 31 de janeiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 004/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONSTRUÇÃO DE 
UM POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO MOITA, MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO/PB. Data 
de abertura: 19/02/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos per-
tinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. 

Boqueirão, 31/01/2020. 
Crystiane Gomes Bezerra

Presidente-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 005/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é REFORMA DO PSF 
ÂNCORA NO SANGRADOURO, MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO/PB. Data de abertura: 19/02/2020 
às 12h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. 

Boqueirão, 31/01/2020. 
Crystiane Gomes Bezerra

Presidente-CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 010/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é aquisição de Equipamentos Médicos. 
Data de abertura: 13/02/2020 às 10h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 31 de Janeiro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE 
BARRA DE SÃO MIGUEL - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358-1005. 
E-mail: pm.barradesaomiguelpb@hotmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br ou www.
tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 31 de Janeiro de 2020
CLAUDIA MARIA DA SILVA
Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contrato de permissão de uso de 
bem público e exploração de área de FRONT STAGE, durante as festividades carnavalescas no ano 
de 2020, realizadas na cidade de Baía da Traição-PB, do TIPO MAIOR OFERTA GLOBAL. 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 06/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.baiadatraicao.
pb.gov.br/portal-da-transparencia ou https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 31 de Janeiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2020

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 
AD00001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSO, PARA ATENDER 
A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI-
ÇÃO/PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: MEGA GRAFICA PARAIBANA 
SERVICOS EIRELI - R$ 17.960,00; PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA 
DE MULTI UTIL - R$ 95.844,00; THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - R$ 65.080,00.

Baia da Traição - PB, 30 de Janeiro de 2020
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSO, PARA ATENDER A DEMANDA 

DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2020 - Ata de Registro de Preços 
nº 00013/2019, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00010/2019, 
realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. DOTAÇÃO: RECURSOS DO GO-
VERNO FEDERAL, CONSIDERANDO A PROPOSTA Nº 36000.2133422/01 - MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO: 02.010 GABINETE DO PREFEITO; 
04 122 0003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; 02.012 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA; 20 605 0003 2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PESCA; 02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; 04 122 0003 2004 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS; 02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. 
E PLANEJAMENTO; 04 122 0003 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12 
361 0018 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE; 12 361 
0018 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB; 12 361 0018 
2021 MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE; 12 361 0020 2023 MANUT. DO 
PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR; 02.060 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO; 15 122 0003 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV URBANO; 02.070 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; 08 122 0003 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL; 02.080 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; 08 244 0008 2042 MANUTENÇÃO 
DA SEC. DE AGRICULTURA; 02.090 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS; 14 
423 0007 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INDÍGENA; 02.100 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE E REC. HID.; 18 544 0003 2045 MAUT. DA SEC. 
DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS; 02.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E 
EVENTOS; 27 813 0028 2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL; 
02.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER; 27 813 0028 2047 MA-
NUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS; 02.140 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INDUSTRIA E COMÉRCIO; 23 605 0003 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE IND. E COMERCIO; 02.150 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL; 24 131 0003 
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL; 02.160 
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES; 14 422 0003 2055 MA-
NUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES; 04.010 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 0012 2007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE; 10 301 0013 2008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - FNS/
PSF; 10 301 0014 2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB 
FIXO; 07.010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 122 0003 2031 MANUTENÇÃO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 3390.30 99 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da 
Traição e: CT Nº 00012/2020 - 30.01.20 - THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - R$ 65.080,00; 
CT Nº 00013/2020 - 30.01.20 - MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI - R$ 17.960,00; 
CT Nº 00014/2020 - 30.01.20 - PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE 
MULTI UTIL - R$ 95.844,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO - ERRATA
ONDE SE LÊ: PREGÃO PRESENCIAL 002/2020
LEIA-SE: PREGÃO PRESENCIAL 001/2020
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  DE CAPIM torna público que fará realizar através do pre-

goeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 
06 de Fevereiro de 2020 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM. A reunião ocorrerá na sala da CPL 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Capim, na Av. São Sebastião, s/n°, Centro, Capim – PB. 
Maiores informações na CPL no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas ou através do site www.capim.pb.gov.br.

Capim-PB, 30 de Janeiro de 2020.
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO OU CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS 
MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPIM; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI - R$ 17.594,10; L 
& J TRANSFER LTDA. - ME - R$ 3.625,00.

Capim - PB, 08 de Janeiro de 2020
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR DE ENER-
GIA, FECHAMENTO, DISCIPLINADOR E BANHEIRO QUÍMICO), DESTINADOS AOS EVENTOS 
TRADICIONAIS A SEREM ORGANIZADOS PELO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 25.600,00; 
MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - R$ 124.950,00.

Capim - PB, 24 de Janeiro de 2020
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2019

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2019, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 02 
(DOIS) PORTAIS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE CAPIM- PB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PORTAIS TURÍSTICOS NO 
MUNICÍPIO DE CAPIM- PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP - R$ 452.700,63.

Capim - PB, 27 de Janeiro de 2020
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILU-

MINAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, FECHAMENTO, DISCIPLINADOR E BANHEIRO QUÍMICO), 
DESTINADOS AOS EVENTOS TRADICIONAIS A SEREM ORGANIZADOS PELO MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Capim:02.020- Secretaria de Administração; 04 122 2002 2005 - Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Administração; 02.040 - Secretaria De Educação; 12 361 1002 2009 - 
Manutenção das Atividades da Educação Básica – MDE; 02 090 – Esporte Turismo E Eventos; 27 
813 10 09 2076 – Realização Das Festas Tradicionais de Capim; 02.110 Secretaria De Cultura; 13 
392 2012 2043 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura; 3390 39 99 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e: CT Nº 00011/2020 - 24.01.20 - MASSARANDU-
BA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - R$ 124.950,00; CT Nº 00012/2020 - 24.01.20 - ALEXANDRE 
LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 25.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2019

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2019, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DA 
CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA LAGOA DE CAPIM - PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - R$ 83.539,14.

Capim - PB, 27 de Janeiro de 2020
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A SEGUNDA 

ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA LAGOA DE CAPIM - PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00007/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.070 - 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; 15 451 1006 1017 - Construção e Manutenção de Parques, 
Jardins, Calçadas e Praças; 4490.51 99 000 - Obras e Instalações.. VIGÊNCIA: até 28/07/2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e: CT Nº 00014/2020 - 30.01.20 - GRA-
MARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 83.539,14.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2019

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2019, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A SEGUNDA ETAPA DA 
CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA LAGOA DE CAPIM - PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - R$ 83.539,14.

Capim - PB, 27 de Janeiro de 2020
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO OU CONFECÇÃO DE 

UNIFORMES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPIM. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Muni-
cípio de Capim: 02.040 - Secretaria de Educação - 12.361.1002.2009 - Manutenção das Atividades 
da Educação Básica - MDE; 12 361 1002 2014 - Manutenção das Atividades da Educação Básica 
- QSE; 12 361 1002 2061 Distribuição de Materiais Didático-Pedagógicos e Uniformes Escolares; 
12.365.1002.2018 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Pré - Escolar; 3390.30 - Material 
de Consumo.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Capim e: CT Nº 00002/2020 - 08.01.20 - L & J TRANSFER LTDA. - ME - R$ 
3.625,00; CT Nº 00003/2020 - 08.01.20 - DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI - R$ 17.594,10.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRU-

ÇÃO DE 02 (DOIS) PORTAIS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE CAPIM- PB CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PORTAIS TURÍS-
TICOS NO MUNICÍPIO DE CAPIM- PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2019. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.090 Secretaria de Esportes Turismo e 
Eventos; 15.695.1009.1007 - Construção/ Reforma de Portal de Acesso a Cidade; 4.4.90.51.99 Obras 
e Instalações; e contrato Ministério do Turismo 1058701-29.. VIGÊNCIA: até 30/07/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e: CT Nº 00013/2020 - 30.01.20 - SEGMENTO 
ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP - R$ 452.700,63.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2020
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 003/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA. Data de abertura: 13/02/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à 
Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 31 de janeiro de 2020.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2020
No Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal A União de 31 de janeiro 

deste, Página 43 do Diário Oficial do Estado e na Página 26 do Jornal A União,com relação à data 
de abertura do certame, onde se lê “às 14:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2020”, leia-se “às 
11:00 horas do dia 13 de fevereiro de 2020”. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 31 de Janeiro de 2019
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00098/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00098/2019, que objetiva: Aquisição de Fraldas 
descartáveis para atender as necessidades da SEDUC; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 14.980,00.

Cabedelo - PB, 06 de Setembro de 2019
VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Santa Clara, SN - São José - Campina Grande - PB, às 09h00min horas do dia 12 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa(s) 
especializada(s) no fornecimento de serviços de comunicação de dados com a Internet nas moda-
lidades Terrestre. Todos os produtos e serviços deverão ser orçados para um período mínimo de 
contrato de Até 31/12/2020 para a Câmara Municipal de Campina Grande. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 3.104/2014. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3337-4812. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 31 de Janeiro de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
A CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Santa Clara, S/N, Bairro São José, Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 09:00 horas 
do dia 19 de Março de 2020, Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA, Tipo MELHOR TÉCNICA, 
cujo OBJETO é CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, PARA PRESTAR SERVIÇOS 
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à Rua Santa Clara, S/N, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.  

Campina Grande, 31 de Janeiro de 2020.
CÉLIA MARIA DA COSTA FERREIRA 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Santa Clara, SN - São José - Campina Grande - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS DE MONITORAMENTO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 3.104/2014. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3315-6301. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 31 de Janeiro de 2020
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Santa Clara, SN - São José - Campina Grande - PB, às 11:00 horas do dia 12 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 3.104/2014. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3315-6301. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 31 de Janeiro de 2020
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Santa Clara, SN - São José - Campina Grande - PB, às 13:00 horas do dia 12 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 3.104/2014. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3315-6301. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 31 de Janeiro de 2020
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Imóvel para atender a funcionalidade da EMEIF Governador Pedro Godim, 

local em que são prestados todos os serviços de atendimento a aproximadamente 437 (Quatrocentos 
e trinta e sete) estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00101/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 
Órgão: 21400 Secretaria Municipal de Educação; Função: 12 Educação; Subfunção: 361 Ensino 
Fundamental; Programa: 0025 Cidade Unida Por Nós – MDE; Ação: 2029 Manutenção das atividades 
do Ensino Fundamental – MDE; Nat. da Despesa: 3390360000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; Fonte: 111 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação. VIGÊNCIA: 
até 23/01/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00024/2020 
- 24.01.20 - Josevaldo das Neves - R$ 46.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2020, para o dia 10 de 
Fevereiro de 2020 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua: Expedicionário Luís 
Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 31 de Janeiro de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

A Prefeitura municipal de Curral Velho –PB, torna público para conhecimento dos interessados, 
através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - 
Centro – Curral Velho - PB, referente a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 00001-2020, 
cujo o Aquisição de Combustíveis para abastecimento em Transito: Óleo Diesel ,Diesel S10 e 
Gasolina, atendendo solicitação das Secretarias de Educação, Cultura e Esportes, Infraestrutura, 
Administração e Gestão Pública ,Agricultura, Ação Social e Gabinete, que foram CREDEICIADAS 
para prosseguir no certame, a empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 
ITAPORANGA LTDA - CNPJ: 09.332.743/0001-33, a empresa: DOUGLAS LEITE DE ARAUJO 
- EIRELI - CNPJ: 22.900.763/0001-21 e a empresa: JD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 
CNPJ: 24.990.271/0001-08, com fundamento no Parecer Contábil e Parecer Jurídico.  Abre-se vista 
aos interessados sobre o inteiro teor da decisão do Pregoeiro e equipe de Apoio. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Curral Velho - PB, 31 de Janeiro de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

O Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho –PB, torna público para conhecimento dos interes-
sados, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel Batista Sobrinho, 
20 - Centro – Curral Velho - PB, referente a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 00001-
2020, cujo o Aquisição de Combustíveis Óleo Diesel, Diesel S10, Gasolina e Etanol, para o Fundo 
Municipal de Saúde de Curral Velho-PB, que foram CREDEICIADAS para prosseguir no certame, 
a empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGA LTDA - CNPJ: 
09.332.743/0001-33, a empresa: DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - CNPJ: 22.900.763/0001-
21 e a empresa: JD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 24.990.271/0001-08, com 
fundamento no Parecer Contábil e Parecer Jurídico.  Abre-se vista aos interessados sobre o inteiro 
teor da decisão do Pregoeiro e equipe de Apoio. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Curral Velho - PB, 31 de Janeiro de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 13 de fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Horas/
Máquinas de Trator de Pneus com Grade Aradora para Corte de Terras, que tem como objetivo 
beneficiar os Pequenos Agricultores da zona rural deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2010. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634-
1141. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 31 de janeiro de 2020.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 10:30 horas do dia 13 de fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de 
Pneus, Câmara Ar e Protetor, (novos) de fabricação nacional, não recondicionado, para suprir as 
necessidades da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade e ao 
Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634-1141. Edital: http://www.casserengue.
pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 31 de janeiro de 2020.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do 
dia 13 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição 
de forma parceladas de medicamentos diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 004/2013. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 99342-2582. 

Cuité de Mamanguape - PB, 31 de Janeiro de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:30 horas do 
dia 17 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de 
forma parceladas de material médicos e hospitalares diversos, destinado ao Fundo Municipal de 
Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2013. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99342-2582. 

Cuité de Mamanguape - PB, 31 de Janeiro de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada 
de Medicamentos para a Farmácia Básica e Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 29 de Janeiro  de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE PNEUS,CÂMARAS E PROTETORES. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 31 de Janeiro de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 15:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Prestação de 
serviços de recapagem de pneus dos veículos e máquinas desta Prefeitura. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 31 de janeiro de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME - R$ 169.548,00; CARLOS PASSOS DA COS-
TA - ME - R$ 92.598,00; FENIX TURISMO TRANSPORTES EIRELI ME - R$ 82.950,00; FLAUMIR 
BARBOSA LEITE - ME - R$ 229.248,00; JOSINALDO DE ANDRADE - R$ 361.887,00; JOSIVALDO 
MAIA DUARTE - R$ 100.710,00; NSF TRANSPORTES LTDA - R$ 177.156,00; WR TURISMO E 
TRANSPORTE LTDA ME - R$ 341.520,00.

Esperança - PB, 31 de Janeiro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB

AVISO ETAPA DE LANCES
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de carnes e frios destinados a merenda escolar e EJA deste 
Município.  O Município de Esperança/PB leva ao conhecimento dos interessados que, conforme 
ata de Credenciamento, ficam convocados os participantes do referido processo licitatório a par-
ticipar da sessão pública para etapa de lances que acontecerá no dia 05/02/2020 às 09h00minna 
sede da Prefeitura. 

Esperança/PB, 31 de Janeiro de 2020. 
Juvencio Rodrigues Neto

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB

AVISO ETAPA DE LANCES
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar os alunos 
matriculados na Rede de Ensino Municipal, Programa “Mais Educação” e Programa EJA deste 
Município. O Município de Esperança/PB leva ao conhecimento dos interessados que, conforme ata 
de Credenciamento, ficam convocados os participantes do referido processo licitatório a participar 
da sessão pública para abertura das propostas e etapa de lances que acontecerá no dia 06/02/2020 
às 09h00minna sede da Prefeitura. 

Esperança/PB, 31 de Janeiro de 2020. 
Juvencio Rodrigues Neto

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: ALUYLSON PESSOA DOS SAN-
TOS - ME - R$ 169.548,00; CARLOS PASSOS DA COSTA - ME - R$ 92.598,00; FENIX TURISMO 
TRANSPORTES EIRELI ME - R$ 82.950,00; FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME - R$ 229.248,00; 
JOSINALDO DE ANDRADE - R$ 361.887,00; JOSIVALDO MAIA DUARTE - R$ 100.710,00; NSF 
TRANSPORTES LTDA - R$ 177.156,00; WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME - R$ 341.520,00.

Esperança - PB, 29 de Janeiro de 2020
VALÉRIA GOMES DA ROCHA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público para 

conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00001/2020, com o seu objeto Aquisição de combustíveis e produtos derivados de petróleo, tipo 
gasolina comum e óleo diesel S10, destinados aos veículos de propriedade desta Prefeitura, locados, 
contratados, colocados à disposição ou vinculados a atividade pública municipal por disposição 
legal, ao Município, Fundo de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde de Igaracy/PB. 
Conforme especificação do edital. Sendo declarada HABILITADA a empresa: JOSE NILTON DA 
SILVA COMBUSTIVEIS - Valor: R$ 601.550,00 (Seiscentos e um mil, quinhentos e cinquenta reais).

Igaracy - PB, 31 de Janeiro de 2019.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de Limpeza 
e diversos para Secretaria de Educação, esporte e turismo, Fundo Municipal de Assistência Social, 
Fundo Municipal de Saúde e diversas secretarias do Município de Igaracy/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: 
http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 31 de Janeiro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento do PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00002/2020, com o seu objeto Aquisição de combustíveis para abastecimento em 
transito, tipo gasolina comum e óleo diesel S10, destinados aos veículos de propriedade desta 
Prefeitura, locados, contratados, colocados à disposição ou vinculados a atividade pública municipal 
por disposição legal, ao Município, Fundo de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde de 
Igaracy/PB. Conforme especificação do edital. Sendo declarada HABILITADA a empresa: POSTO 
DIESEL SAO JOSE LTDA - Valor: R$ 297.400,00 (Duzentos noventa e sete mil e quatrocentos reais).

Igaracy - PB, 31 de Janeiro de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h15min, do dia 13 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de veículos 
tipo condução de alunos da zona rural do município para a Sede e vice versa até dezembro de 
2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h10min, do dia 14 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de materiais diversos pra atendimento das Secretarias da Administração Municipal para o exercício 
de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h00min, do dia 17 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde até dezembro de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.
br . Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 14 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Livros 
Didáticos para distribuição com os alunos da Rede Infantil do Município de Guarabira. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h10min, do dia 18 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Re-
feições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões de 
participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para Autoridades 
eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMG, pelo período enquanto 
durar os quantitativos ou até dezembro de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 15h30min, do dia 18 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Botijão de Gás 
GLP, destinados a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais 
até o fim do exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 
18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2020
 ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 16h30min, do dia 18 de fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de horas 
máquinas e trator para corte de terra na execução de diversos serviços em diferentes áreas do 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 17h00min, do dia 18 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais de Construção (Madeireira) para melhor atender as necessidades da Administração 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h10min, do dia 19 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Clinica 
especializada para realizações de exames para diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 16h00min, do dia 19 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Pães, Bolos de Ovos e Bolachas diversas, destinados a Merenda Escolar dos Alunos do Ensino 
Fundamental, Creches Municipais, Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento, Gabinete 
do Prefeito e demais setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h15min, do dia 20 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Lubrificantes destinados a atender a Frota Veicular Própria e/ou locada a Edilidade até o fim 
do exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com. Telefone: (083) 
3271-1946

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h00min, do dia 21 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tpo menor preço, para: Contratação de laboratório 
de análises clínicas ou similar para realizações de exames laboratoriais. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 31 de janeiro de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 399, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h10min, do dia 21 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de Serviços 
de Recarga de Cartuchos e Tonners diversos, a fim de atender as necessidades de todos os seto-
res da Administração Municipal até o fim do exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33023/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CENTRAL 
DE COMERCIALIZAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR – CECAF EM JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
constituída pelo Decreto nº 9.309/19, datado de 25 de junho de 2019, comunica aos interessados, 
que, fica determinado que a reunião para abertura dos envelopes contendo as propostas comer-
ciais, dar-se-á no dia 04/02/2020, às 09h00min, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 30 de janeiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 07.005/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3131/2018 e 
035/2019 da SEINFRA. www.licitacoes-e.com.br, CHAVE 799416

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA), através da 
sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1035 torna público, que, conforme 
processos administrativos Nºs. 3131/2018 e 035/2019 da SEINFRA., referente ao Pregão Eletrônico 
nº 07.005/2019, e nos termos da legislação vigente, foi declarado FRACASSADO, no dia 31 de 
janeiro de 2019, a referida licitação, cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços para eventual 
aquisição de Meio Fio Pré-Moldado, Tubo de Concreto CA1, Placas de Concreto FCK 20 MPA e 
Concreto Excêntrica FCK 35 MPA, materiais em Aço, Ferro, PVC e afins destinados aos serviços 
de manutenção de pavimentação e drenagem executados pela SEINFRA/PMJP

João Pessoa, 31 de janeiro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA
 

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 24.064/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.004/2020
DATA DE ABERTURA: 18/02/2020 – ÀS: 08:30hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

(SONDAS)
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Jackson 

Wellcker da Costa Teixeira Azevedo 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 802740, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas 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: SUS/ORDINÁRIO/TRANS. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 
5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2020. 
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo

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 23.833/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.005/2020
DATA DE ABERTURA: 19/02/2020 – ÀS: 08:30. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

PADRÃO.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Jackson 

Wellcker da Costa Teixeira Azevedo 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 802726, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas 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: SUS/ORDINÁRIO/TRANS. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 
5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2020. 
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

2º AVISO DE REABERTURA 
PROCESSO Nº 11.711/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.065/2019
DATA DE ABERTURA: 17/02/2020 – ÀS: 08:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

PARA DIABETES II.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. 

Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo, nomeada pela Portaria nº 063/2019, vem por meio 
deste, tornar público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O novo Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, ficando 
sob o novo número de CHAVE: 796162, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio na sala da Comissão Setorial de 
Licitação, no HORÁRIO de 08:00h às 12:00 e das 13:00h às 17:00h, pelo Fone: 83. 3214-7937, 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recurso: ORDINÁRIOS, SUS e TRANSF. REC. 
ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 
5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006 e 7.884/2013, e subsidiariamente pela 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2020. 
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

3º AVISO DE REABERTURA 
PROCESSO Nº 14.239/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.077/2019
DATA DE ABERTURA: 20/02/2020 – ÀS: 13:00hs.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, 

INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. 

Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo, nomeada pela Portaria nº 063/2019, vem por meio 
deste, tornar público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O novo Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, ficando 
sob o novo número de CHAVE: 796193, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio na sala da Comissão Setorial de 
Licitação, no HORÁRIO de 08:00h às 12:00 e das 13:00h às 17:00h, pelo Fone: 83. 3214-7937, 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recurso: ORDINÁRIOS, SUS e TRANSF. REC. 
ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 
5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006 e 7.884/2013, e subsidiariamente pela 
Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2020. 
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09002/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09050/2019 PROCESSO ADM. Nº. 2018/021892
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELE-

TRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE ESCOLAS, CREIS, SETORES 
ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09050/2019, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: ELETROPEÇAS TI CNPJ: 16.501.916/0001-65 FONE/FAX: (83)2106-2716/(83)3035-
1717 END.: RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, Nº 420, SL 203, BESSA-JOÃO 
PESSOA/PB. CEP: 58.037-051 EMAIL: comercial@eletropecas.com.br

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

2 Unid.

M Á Q U I N A  D E 
LAVAR ROUPA 
CAPACIDADE DE 
13 KG 100

R$ 1.787,94
(Um mil, 

setecentos 
e oitenta e 
sete reais 
e noventa 
e quatro 

centavos).

R$ 
178.794,00

(Cento e 
setenta e oito 
mil, setecen-
tos e noventa 

e quatro 
reais).

ELECTROLUX

VALOR TOTAL: R$ 178.794,00 (Cento e setenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais).

               João Pessoa, 22 de janeiro de 2020.
Republicado por Incorreção.

Edilma da Costa Freire 
Secretária de Educação e Cultura 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09017/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/069278
CHAVE Nº 802939
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOCHILAS EM ATEN-

DIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 04/02/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
13/02/2020, às 09h30. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 04 de janeiro de 2019.

João Pessoa, 31 de janeiro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020-SRP
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 

8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 
e alterações bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, objetivando a eventual 
aquisição parcelada de materiais de limpeza, destinados à manutenção das secretarias municipais, 
em sessão pública que será realizado as 09h30min do dia 13/02/2020, na sede da Prefeitura 
Municipal de JUAREZ TAVORA/PB, na CPL localizado na Rua José Mendonça de Araújo, N 171 
– Centro Juarez Távora –PB - CEP – 58387-000. Maiores informações através do no link https://
www.juareztavora.pb.gov.br/editais/ ou telefone: (083) 3502-1125 no horário de expediente normal 
de 08h00min as 12h00min.

Juarez Távora, 30 de janeiro de 2020.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIIRA BORGES 

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 008/2020
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020

OBJETIVO; Aquisição parcelada gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades das 
Secretarias do município tais como ação social e seus programas, e a demais secretarias conforme 
termo de referência anexo I do edital.

 A reunião dia 12 de fevereiro de 2020 as 08:30hs, na sala da CPL, informação no endereço 
Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00 hs, site do http://malta.pb.gov.br/,   http://www.
tce.pb.gov.br

Malta - PB, 29 de janeiro de 2020.
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2020
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2020

OBJETIVO; Aquisição de forma parcelada de Pneus Novos, Camarás De Ar, Protetores e 
acessórios para atender a Frota de Veículos e Máquina do município e agregados, conforme termo 
de referência em anexo.

A reunião dia 12 de fevereiro de 2020 as 11:30hs, na na sala da CPL, informação no endereço 
Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00 hs, site do http://malta.pb.gov.br/,   http://www.
tce.pb.gov.br

Malta - PB, 29 de janeiro de 2020.
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2020
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2020

OBJETIVO: Contratação de serviços especializados de exames laboratoriais (patologia clinica); 
destinado as atividades da secretaria de saúde para atender os usuários do SUS do município de 
Malta. Conforme as condições estabelecidas no anexo I e Edital

A reunião será no dia 14 de fevereiro de 2020 ás 08:30hs,
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, informação no endereço Rua Manoel Marques nº 67, centro 

de 07 as 12:00 hs, site do http://malta.pb.gov.br/,   http://www.tce.pb.gov.br
MALTA - PB, 29 de janeiro de 2020.

Ricardo de Sousa Nascimento
Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020
Aquisição parcelada material para construção tipo tintas, solventes e outros materiais para 

pintura, madeira, conforme especificações no edital e seus anexos. 
ABERTURA: 11;30 Hs do dia 19 de fevereiro de 2020
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, informação no endereço Rua Manoel Marques nº 67, centro 

de 07 as 12:00 hs, site do http://malta.pb.gov.br/,   http://www.tce.pb.gov.br
Malta - PB, 29 de janeiro de 2020

Ricardo de Sousa Nascimento
Pregoeiro Oficial/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020
O MUNICIPIO DE MARI– PB/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público 

interno, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para todos os interessados que 
está aberto Credenciamento de pessoa jurídica para realização de SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, 
DENTRE ELES, CONSULTA PARA DIAGNÓSTICO/AVALIAÇÃO DE GLAUCOMA (FUNDOSCOPIA, 
TONOMETRIA E CAMPIMETRIA), ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE GLAUCOMA POR 
FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E CAMPEMETRIA E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE 
PACIENTES PARA GLAUCOMA MONOCULAR E BINOCULAR EM TODAS AS LINHAS DE TRA-
TAMENTO, pelo período de 12 (doze) meses. O Credenciamento para seleção imediata acorrerá 
no período de 03/02/2020 a 28/02/2020. Maiores informações e aquisição do edital completo no 
link: http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ou no departamento de licitações situada Rua Antonio de 
Luna Freire- 146 – Centro – Mari-PB.

MARI, 30 de janeiro de 2020.
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
28 de Janeiro - Centro - Puxinanã – PB, às 11:30 horas do dia 12 de fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS (GRADE 
ARADORA E BATEDEIRA DE GRÃOS COM PNEUS). Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (.83) 3380-1007 Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

Puxinanã - PB, 30 de janeiro de 2020
Allan Franklin Custodio

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
28 de Janeiro - Centro - Puxinanã – PB, às 11:30 horas do dia 13 de fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTO-
LOGICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (.83) 3380-1007 Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Puxinanã - PB, 30 de janeiro de 2020
Allan Franklin Custodio

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE PATOS-PB - ST-

TRANS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2020

A Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Patos - STTRANS, estado da Paraíba, 
por intermédio da sua Pregoeira, Torna Público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar licitação na Modalidade Pregão Presencial.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 01 (um) veículo tipo 
utilitário cabine dupla (pick-up), destinados a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 
de Patos - STTRANS, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Refe-
rência Anexo I do edital.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 17 de fevereiro de 2020 – HORÁRIO: 08:30 horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993.
Informações: Rua Horácio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos/PB, de segunda a sexta, das 

08:00 as 14:00 horas ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link “Avisos de licitações”. Contatos: 
e-mail: licitacao@patos.pb.gov.br. Telefone: (83)3423-1563.

Patos-PB, 29 de janeiro de 2020.
JOELMA PALMEIRA PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS

 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 ESPECIALIZADA EM RADIO COM 
FREGUENCIA MODULADA (FM) COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB, PARA 
A DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES SENDO: VEICULAÇÃO 
DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS; AVISOS, ENTREVISTAS; COBERTURAS DE SESSÕES; 
PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CIRNE PUBLICIDADE E 
EVENTOS LTDA - R$ 9.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RADIO COM FREGUENCIA 

MODULADA (FM) COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB, PARA A DIVULGA-
ÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES SENDO: VEICULAÇÃO DE MATERIAIS 
INSTITUCIONAIS; AVISOS, ENTREVISTAS; COBERTURAS DE SESSÕES; PROGRAMAÇÃO 
DIÁRIA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Pocinhos: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS: 02.002 - CÂMARA MUNICIPAL 
DE POCINHOS - 01 031 1001 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
- 33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Câmara Municipal de Pocinhos e: CT Nº 00201/2020 - 17.01.20 - CIRNE PUBLICIDADE 
E EVENTOS LTDA - R$ 9.600,00.

Pocinhos - PB, 16 de Janeiro de 2020.
JORGE ALBERTO DE SOUZA

Presidente
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020, 
que objetiva: CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURIDICA E SERVICOS ADVOCATICIOS DE DEFESA DA CAMARA MUNICIPAL DE 
POCINHOS - PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CABRAL 
& CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 33.600,00. Assinatura: 10 de Janeiro de 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA JURIDICA E SERVICOS ADVOCATICIOS DE DEFESA DA CAMARA MUNICI-
PAL DE POCINHOS - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pocinhos: 02.002 - Câmara Municipal de Pocinhos 
- 01 031 1001 2030 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal - 33.90.35 - Serviços de 
Consultoria - 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Pocinhos e: CT 
Nº 00101/2020 - 13.01.20 - CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 33.600,00.

Pocinhos - PB, 15 de Janeiro de 2020.
JORGE ALBERTO DE SOUZA

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2020

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 DV00002/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNO-
LOGIA E MANUTENÇÃO DOS REGISTROS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E TRANSMISSÃO 
AO VIVO DAS SESSÕES, PUBLICAÇÃO DOS ATOS E REQUERIMENTO LEGISLATIVOS, POR 
MEIO DO SITE OFICIAL E REDES SOCIAIS OFICIAIS; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: MARCELINO KENNEDY GUIMARAES - R$ 17.400,00. ASSINAURA: 
10 DE JANEIRO 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA 

E MANUTENÇÃO DOS REGISTROS FOTOGRAFICOS, FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO 
DAS SESSÕES, PUBLICAÇÃO DOS ATOS E REQUERIMENTO LEGISLATIVOS, POR MEIO 
DO SITE OFICIAL E REDES SOCIAIS OFICIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pocinhos: 02.002 - CÂMARA 
MUNICIPAL DE POCINHOS - 01 031 1001 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL - 33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Pocinhos e: CT Nº 03001/2020 - 13.01.20 - MARCELINO 
KENNEDY GUIMARAES - R$ 17.400,00.

Pocinhos - PB, 17 de Janeiro de 2020.
JORGE ALBERTO DE SOUZA

Presidente

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00016/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA:FRANCEILDO SOUZA ROCHA DIAS 07501304408 - ME, CNPJ sob o nº 

35.946.537/0001-23.
OBJETIVO:Contratação da Banda FORRO SENSAÇÃO para animar as festividades carnavales-

cas, com apresentação a ser realizada no dia 24 de fevereiro de 2020 e com duração de 02 (duas) 
horas, em praça pública no município de Piancó-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Piancó-PB, 31 de janeiro de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2019

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente a TOMADA DE PREÇOS 00010/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE 
SANTO ANTONIO - PB; ANULO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: O certame 
possui vício decorrente da inadequação do Projeto Básico, bem como, equívocos encontrados 
posteriormente no Termo de Referência que não se coadunam com o plano de trabalho aprovado 
junto à FUNASA.

Riacho de Santo Antônio - PB, 29 de Janeiro de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2020
A Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2020, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de materiais de limpeza e de higiene pessoal, 
para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Riachão do Bacamarte, no 
dia 17/02/2020 às 8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Rua Senador Cabral 
395 – Centro – Riachão do Bacamarte - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3316-1070, até 
o dia 14/02/2020.

 Riachão do Bacamarte (PB), 31 de janeiro de 2020
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de infor-
mática e equipamentos diversos, destinados as secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3291-2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 31 de Janeiro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Remigio: 02.040 Secretaria de Saúde 02040 10 301 2002 2006 Manutenção das atividades da 
Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 02050 12 361 1001 2008 Manutenção das 
atividades do Ensino Fundamental 02050 12 361 1001 2010 Manutenção do Ensino Fundamental 
- Fundeb - 40% 02050 12 365 1001 2014 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 02050 
12 361 1001 2015 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 02.060 Secretaria de Trânsito 
02060 26 122 2002 2023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria 
de Desenvolvimento Social 02070 08 122 2002 2024 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02080 15 451 1004 1015 
Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana 02080 17 512 1004 1017 
Ações de Saneamento Básico 02080 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02090 20 122 
2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02.110 Fundo 
Municipal de Saúde 02110 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco de Atenção Básica 02110 10 
305 1002 2037 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigilância em 
Saúde) 02110 10 302 1002 2038 Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar 02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 02130 27 122 2002 2044 Manuten-
ção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 
02140 08 244 1003 2046 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 02140 08 243 
1003 2047 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ 02140 08 244 1003 2049 Aprimoramento 
da Gestão do SUAS/IGD SUAS 02140 08 244 1003 2051 Serviço de Proteção Social Básica 02140 
08 244 1003 2053 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família/IGD PBF 3390.30 
99 Material de Consumo 4490.51 99 Obras e Instalações Fonte de Recursos: 1001 RECURSOS 
ORDINARIOS 1111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDU-
CAÇÃO 1120 TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE 1124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 
DO FNDE 1610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 1311 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 
1214 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO D 1991 Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura 
do Pré-Sal. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00009/2020 - 29.01.20 - JOSE ARLINDO OLIVEIRA 
SILVA - R$ 156.550,50; CT Nº 00010/2020 - 29.01.20 - G. J. K. CONSTRUÇÕES - R$ 543.486,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS; ADJUDICO o seu objeto a: G. J. K. 
CONSTRUÇÕES - R$ 543.486,00; JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$ 156.550,50.

Remigio - PB, 28 de Janeiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: G. J. K. CONSTRUÇÕES - R$ 543.486,00; JOSE ARLINDO 
OLIVEIRA SILVA - R$ 156.550,50.

Remigio - PB, 29 de Janeiro de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 11:00 horas do dia 13 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de Material Odontológico para o município de São José de Espinharas/PB, para o exercício de 
2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 31 de Janeiro de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 13:00 horas do dia 13 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de 01 (um) veículo pick-up cabine dupla destinado a Secretaria de Educação do município de São 
José de Espinharas/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 31 de Janeiro de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 14:30 horas do dia 13 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças 
diversas para os veículos (leves, ônibus escolares e outros) que compõem a frota da Prefeitura 
Municipal de São José de Espinharas/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 31 de Janeiro de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00007/2020
OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preço para aquisição de veículos de transporte escolar 

diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades 
educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo 
com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Termo de Referência – 
Anexo I. Assim como a proposta vencedora, independente de transcrição.

EMPRESA: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 
06.020.318/0001-10, estabelecida na Rua Volkwagen, Nº 291,  Bairro: Jabaquara – São Paulo/

SP – CEP: 04.344-901
VALOR TOTAL: R$ 193.632,00 (Cento e noventa e três mil, seiscentos e trinta e dois reais).  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: caput do Art. 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas Alterações e 

Decreto Federal 7892, de 23 de janeiro de 2013.
PRAZO: 12 (doze) meses.

SANTA LUZIA - PB, 24 DE JANEIRO DE 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 00003/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
CONTRATADO: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 

Nº 06.020.318/0001-10.
OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preço para aquisição de veículos de transporte escolar 

diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades 
educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão identificado no preâmbulo e na 
proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

VALOR TOTAL: R$ 193.632,00 (Cento e noventa e três mil, seiscentos e trinta e dois reais).  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: caput do Art. 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas Alterações e 

Decreto Federal 7892, de 23 de janeiro de 2013. Processo Administrativo Nº. 00007/2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900788-4/PLANO DE 

AÇÕES ARTICULADAS/FNDE - 02.040 - Secretaria Municipal de Educação, na classificação nº 12 
361 1012 1013 Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Educação, no elemento de 
despesa: 4490.52 1111 Equipamentos e Material Permanente -VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA; 
4490.52 1124 Equipamentos e Material Permanente.

PRAZO: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 27 DE JANEIRO DE 2020

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 15:30 horas do dia 14 de fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de serviços 
de sistema de palco, sonorização, iluminação, banheiro e gerador (Montagem, Operação e Des-
montagem), para a tradicional festa Carnavalesca denominada “Bonfim Folia”, no Município São 
José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Informações: no 
horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José do Bonfim/PB, 31 de Janeiro de 2020.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 08:30 horas do dia 18 de fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos 
de bomboniere e materiais de diversos para as diversas secretarias do município de São José 
do Bonfim-PB e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3.555. Informações: no horário 08h00min Às 11h30min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José do Bonfim - PB, 31 de janeiro de 2020.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 11:00 horas do dia 18 de fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos 
de Panificação (pães,bolos, salgados e biscoitos) destinados à Merenda Escolar das escolas mu-
nicipais, creche, CRAS e demais secretarias e do Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde 
do município de São José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Edital: www.tce.pb.gov.br.

Sãoo José do Bonfim/PB, 31 de janeirode 2020.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 15:00 horas do dia 06 de março de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço e técnica, para: contratação de prestação 
de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, abrangendo: as esferas administrativas e 
judiciais trabalhistas, além das ações ingressadas contra o Município em todas as suas instâncias, 
órgãos e Tribunais, competindo ao Contratado prestar os serviços jurídicos conforme o edital, para 
a Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 31 de janeiro de 2020.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 14:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de portas, portões 
de ferro, ferragem em geral e consertos em geral para as secretarias do Município de São José 
do Bonfim - PB, e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. 
Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: 
www.tce.pb.gov.br.

São José do Bonfim/PB, 31 de Janeiro de 2020.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Contratação de terceiros 
na prestação de serviços de lubrificações na frota de veículos municipais, limpeza e lavagens através 
de lava-jato; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CICERO DANTAS 
DA SILVA 05574454424 - R$ 44.200,00; JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 - R$ 
33.750,00.Convocamos os representantes das referidas empresas para num prazo de 05 (cinco) 
dias consecutivos, considerados da data desta publicação, assinarem seus respectivos contratos.

São José de Piranhas - PB, 31 de Janeiro de 2020
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisição de oxigênio 
medicinal hospitalar (em cilindros); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME - R$ 231.750,00. Convocamos o representante 
da referida empresa para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, assinar seu respectivo contrato.

São José de Piranhas - PB, 31 de Janeiro de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Aquisição de 
frutas, legumes e verduras; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - R$ 137.443,00. Convocamos o representante da referida 
empresa para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
assinar seu respectivo contrato.

São José de Piranhas - PB, 31 de Janeiro de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: Contratação 
de serviços para manutenção e retífica na aplicação preventiva e corretiva da frota de veículos 
pertencentes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEICHO 
GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - R$ 171.400,00; LACERDA E BRASIL COMÉRCIO DE 
PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME - R$ 263.350,00. Convocamos os representantes das referidas 
empresas para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
assinarem seus respectivos contratos.

São José de Piranhas - PB, 31 de Janeiro de 2020
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

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

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Vigente em Contrato. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São José de Piranhas e: CT Nº 00019/2020 - 30.01.20 - M T GONCALVES - R$ 29.900,00; CT 
Nº 00020/2020 - 30.01.20 - JOSE VIEIRA DE MENESES - R$ 1.114.459,85; CT Nº 00021/2020 - 
31.01.20 - C MENDES FEITOSA - ME - R$ 143.858,65.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

AVISO DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica 

de direito público interno, com sede a Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, 
CNPJ nº 09.074.592/0001-60, neste ato representado pelo Secretario de Administração ZENON 
FLORENCIO DE LIMA. NOTIFICADA: ALVES CONSTRUCOES LTDA - RUA MANOEL ALBINO 
DE BARROS, 280 - SEBASTIAO VITORINO - SUME - PB, CNPJ nº 08.651.840/0001-26, neste ato 
representado por José Edilson Barbosa da Silva. PROCESSO LICITATÓRIO: Tomada de Preços 
nº 00002/2019 - OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: da fiscalização verificou que a empresa não aten-
deu ao disposto no contrato administrativo Nº 04901/2019, clausulas sétima e nona, do presente 
contrato, não dando início a obra citada no contrato. A mesma não vem seguindo o cronograma 
físico-financeiro estabelecido em contrato. A Prefeitura Municipal de São João do Tigre determina 
que a empresa ALVES CONSTRUCOES LTDA, dê inicio as obras no prazo de 72hs a contar desta 
publicação ou sofrerá as sanções mencionadas em contrato.

São João do Tigre – PB, 31 de Janeiro de 2020.
ZENON FLORENCIO DE LIMA

Secretario Municipal de Administração
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Responsável : Marlene Aparecida Ribeiro de A
 CNPJ:19.491.717/0001-01
Título/valor- DMI- R$ 1.017,90
Protestante: Brakey com de Prod de H Eireli
Apresentante: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Protocolo: 124615
Responsável : Marlene Aparecida Ribeiro de A
CNPJ:19.491.717/0001-01
Título/valor- DMI- R$ 1.915,68
Protestante: Euroquadros IND IMP EXP LTDA
Apresentante: Banco Brasileiro de Descon-
tos S.A
Protocolo: 124725
Responsável : Marlene Aparecida Ribeiro de A 
CNPJ:19.491.717/0001-01
Título/valor- DMI- R$ 1.915,68
Protestante: Euroquadros IND IMP EXP LTDA 
Apresentante: Banco Brasileiro de Descon-
tos S.A 
Protocolo: 124726
Responsável : Marlene Aparecida Ribeiro de A 
CNPJ:19.491.717/0001-01
Título/valor- DMI- R$ 1.915,68
Protestante: Euroquadros IND IMP EXP LTDA 
Apresentante: Banco Brasileiro de Descon-
tos S.A 
Protocolo: 124727
Responsável : Giuseppe Silva Albuquerque
CNPJ: 14.187.599/0001-29
Título/valor- CDA- R$ 1.287,97
Protestante: Fazenda Nacional-DIV ATIVA- 
Simples 
 Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Geral Nac 
Protocolo: 124600
Responsável : Giuseppe Silva Albuquerque 
CPF: 005.352.763-11
Título/valor- CDA- R$ 1.287,97
Protestante: Fazenda Nacional-DIV ATIVA- 
Simples 
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Geral Nac 
Protocolo: 124599
Responsável : Jose Erlison Pereira da Silva  
CPF: 053.534.064-86
Título/valor -DMI- R$ 1.020,00
Protestante: Granja Peru de Suínos LTDA
Apresentante: BCO COOP DO BRASIL AS
Protocolo: 124578 
Responsável : Eduardo de Oliveira Alves 
CPF: 055.520.164-32
Título/valor -DMI- R$ 1.500,00
Protestante: Posto N S de Fatima
Apresentante: Banco Brasileiro de Descon-
tos S.A  
Protocolo: 124613

Responsável : Carlos Barbosa dos Santos 
CNPJ: 29.318.337/0001-23
Título/valor -DMI- R$ 300,00
Protestante: Sigma Credit Securitizadora S.A
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A 
Protocolo:124626
Responsável : Carlos Barbosa dos Santos 
CNPJ: 29.318.337/0001-23
Título/valor -DMI- R$ 300,00
Protestante: Sigma Credit Securitizadora S.A
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A 
Protocolo:124591
Responsável : Carlos Barbosa dos Santos 
CNPJ: 29.318.337/0001-23
Título/valor -DMI- R$ 1.800,00
Protestante: Sigma Credit Securitizadora S.A
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A 
Protocolo:124590
Responsável : Edcarlos Pereira Rolim
CPF: 089.913.904-39
Título/valor -DMI- R$ 204,00
Protestante: Posto N S de Fatima
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A
Protocolo: 124593
Responsável : Marlene Aparecida Ribeiro de A
CNPJ:19.491.717/0001-01
Título/valor- DMI- R$ 1.750,00
Protestante: Jundi-Tex P.V.C EPI LTDA-EPP
Apresentante: BCO COOP DO BRASIL AS
Protocolo : 124576
Responsável : Marlene Aparecida Ribeiro de A
CNPJ:19.491.717/0001-01
Título/valor- DMI- R$ 976,53
Protestante: Capital RS FIDC Multissetorial
Apresentante: Banco Brasileiro de Descontos 
S.A
Protocolo : 124654
Responsável : J Samero Serviços e Repre-
sentações
CNPJ:20.416.214/0001-50
Título/valor -CDA- R$ 3.560,30
Protestante: Core Conselho REG dos REP 
Apresentante: Banco do Brasil S.A
Protocolo: 124460
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a darem razões que tem, neste 
Cartório de Protesto, à Rua acima citada, no 
prazo de 03 (três) dias.

Cajazeiras – PB, 30 de janeiro de 2020.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECU-

ÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 
ADUÇÃO, REERVAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES, NO DISTRITO 
DE SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
nº DP00004/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 01201/2019 - SERVICON 
- SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 07.540.724/0001-77 - 2º Aditivo - prorroga 
o prazo por mais 180 dias, FICANDO A VIGÊNCIA ATÉ 28.07.2020. 

São João do Tigre – PB, 30 de Janeiro de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no 

Largo da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 13:30 horas do dia 14 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente. 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 04/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3684-1079. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 31 de Janeiro de 2020.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha Agrícola Meca-
nizada. 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 04/11; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3684-
1079. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 31 de Janeiro de 2020.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS 
PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-
-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: 
prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 31 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 09:30  horas do dia 17 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC DO MUNICÍPIO 
DE SOLEDADE-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. 
E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 31 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC DO MUNICÍPIO 
DE SOLEDADE-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. 
E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 31 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE - PB

. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: 
prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 31 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA DOMÉSTICA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADA AS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 31 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 15:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A 
DEMANDA DE DIVERSAS  SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 31 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 09:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E HOSPITALAR DE 
FORMA PARCELADA. 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; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. 
E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 31 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço para: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E HOSPITALAR 
DE FORMA PARCELADA. 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; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. 
E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 31 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 14:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  FORMA PARCELADA. 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 31 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa do 
ramo da construção civil destinada a execução da obra de conclusão da Pavimentação em Para-
lelepípedo das Ruas: João Marcelino Pereira e Arlindo Alcides Dantas – Solânea/PB. Recursos: 
CR: 1025094-25/2015MCIDADES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 30 de Janeiro de 2020
MARA JOSÉ DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA 

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA 
DE TECNICA DA TOMADA DE PREÇO N° 008/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, através da Comissão Permanente de Licita-
ção; torna público para conhecimento de todos os representantes legais das empresas para sessão 
a ser realizada no dia 10  de fevereiro de 2020, às 08:30 horas na sala da Comissão de Licitação 
para dar continuidade ao julgamento da licitação Tomada de Preços nº 008/2020 objetivando a 
para Contratação de empresa especializada, para organização e realização de concurso público, 
visando o recrutamento e seleção de candidatos para provimento de cargos do quadro efetivo na 
Administração Municipal de VISTA SERRANA-PB, com realização de inscrições, preparação, apli-
cação e correção das provas, elaboração da lista de classificação geral de candidatos, bem como 
promoção de todos os atos necessários à seleção. Informamos que a presença do representante legal 
é de fundamental importância para a continuidade dos fatos. sala da CPL, no prédio da Prefeitura 
Municipal de Vista Serrana, localizada a Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, 25 – Centro, 
VISTA SERRANA - Estado da Paraíba.. E-mail, vistaserranacpl@gmail.com, 

Vista Serrana – PB  31 de janeiro de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:30 horas do dia 12 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de carnes, frangos, 
salsicha de frango e ovos de galinha, mediante requisição diária e/ou periódica, em atendimento 
as demandas operacionais das Escolas e das Secretarias deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 30 de Janeiro de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Edital deINTIMAÇÃO nº 04

A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio 
da portaria nº 1260de 11de novembro de 2019,publicada no Diário Oficial do Estado em 14 de 
novembrode 2019, INTIMAo Sra.Adeilma Carneiro Bastos, matrícula nº 175.138-7,a comparecer 
perante esta Comissão no dia 06de fevereiro de 2020, às 13:30h, a fim de participar de AUDIÊNCIA 
na condição deINVESTIGADOno Processo de nº0024579-0/2019,Instrução nº 0027711-0/2018,que 
tem o objetivo de apurar a constatação de aquisição superfaturada de gênero alimentício pela 
EEEFM COMPOSITOR LUIS RAMALHO, localizada no município de João Pessoa, pertencente 
na circunscrição da 1º GRE.

João Pessoa, 29de janeirode 2020
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ASSESSORAMENTO,
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DA PARAÍBA– SESCON/PB 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SESCON/PB – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, 

Informações e Pesquisas do Estado da Paraíba, com sede na Av. João Machado, nº 849 – sala 
401, Centro, João Pessoa-PB, CEP 58.013-520, convoca toda a categoria representada pelo 
Sescon/PB, para:

Assembléia Geral Extraordinária para fins de:
Negociação da Convenção Coletiva dos contabilistas e funcionários dos escritórios de
contabilidade.
Local: Auditório da RC Assessoria - Av. Almirante Barroso, 1020 - Centro
Data: 11 de Fevereiro de 2020
Horário: 16:00 em 1ª convocação, com maioria absoluta dos representados;
17:00 em 2ª convocação, com 1/3 (um terço) dos representados;
18:00 em 3ª convocação, com os presentes.

Abelci Daniel de Assis Filho
Presidente

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 conferidas 
pelo Estatuto e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital convocar todos os vigilantes 
da empresaDIGNA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CNPJ: 25.320.846/0001-30,para participar da 
Assembleia Extraordinária no auditório do RODOSHOP, localizado na Rua Severino Lustosa, S/N, 
bairro Salgadinho, Patos- PB,no dia 01/02/2020, às10h:00min e na cidade de João Pessoa, no dia 
04/02/2020, as 09h00no auditório do Ministério Público Estadual, situado na rua Rodrigues chaves, 
65 - Centro – João Pessoa/Pb.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, 30 de janeiro de 2020.

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 conferidas 
pelo Estatuto e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital convocar todos os vigilantes da 
empresa GRAN FORT, CNPJ: 11.730.274/0001-52, para participar da Assembleia Extraordinária no 
auditório do RODOSHOP, localizado na Rua Severino Lustosa, S/N, bairro Salgadinho, Patos- PB, no 
dia 01/02/2020, às 10h:00min e na cidade de João Pessoa, no dia 04/02/2020 as 09h00 no auditório 
do Ministério Público Estadual, situado na rua Rodrigues chaves, 65 - Centro – João Pessoa/Pb. 
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, 30 de janeiro de 2020.

A AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA, CNPJ 07.833.708/0001-72, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação, para 
atividade de Imunização, Controle de Pragas Urbanas, situado na Av. Camilo de Holanda, 836 – 
Torre – CEP: 58.040-340 – João Pessoa /PB.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba -  SÁBADO, 1º de fevereiro de 2020    30
Publicidade
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