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Indígenas da Venezuela 
serão transferidos de vila

Em Maceió, Botafogo faz 
um último treino

Governador inspeciona 
obras na Zona Sul de JP

Governo do Estado e BNB 
firmam parceria

Com o meia Rodrigo Andrade 
escalado, Belo enfrenta o CSA, 
amanhã, no Estádio Rei Pelé, 

na capital alagoana. 
Página 21

João Azevêdo esteve, ontem, acompanhando 
as obras de mobilidade urbana que o Governo 
Estadual está executando entre bairros como 
Mangabeira e Altiplano. Página 4

O objetivo do acordo de cooperação técnica é 
liberar crédito para os empreendedores que 
atuam junto à economia solidária e são assistidos 
pela Sesaes. Página 3

Últimas

Geral

Com auxílio de cacique           Tabajara, Funai convenceu imigrantes se mudarem para outro local, em João Pessoa. Página 5
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Aos 70 anos, Flávio 
Tavares reflete: “Sou 
uma pessoa muito 
distante do artista”

Um dos maiores nomes das artes 
visuais da Paraíba completa, 
neste sábado, 70 anos de idade; 
em entrevista ao Jornal A União, 
ele reflete sobre sua vida e sua 
carreira. Páginas 9 e 12

Diversidade

Esportes

60+: os efeitos negativos 
da aposentadoria em idosos
A falta de planejamento pode levar à depressão, 
isolamento e à sensação de inutilidade para muita 
gente. Página 17

Valentina Figueiredo, um 
bairro repleto de histórias
Um dos bairros que mais cresce em João Pessoa 
preserva hábitos e reúne tradições, sem abrir mão das 
tendências atuais. Página 8
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado



Cresce de modo visível, na cidade 
de João Pessoa, o número de pesso-
as que dormem ao relento, tentando 
descansar o corpo, sob as marquises 
de estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, deitadas em camas impro-
visadas, com colchão e travesseiro 
feitos de materiais recicláveis, como 
o papelão.

Do mesmo modo, assim como 
acontece nos semáforos, aglomeram-
-se, para pedir esmolas, também com 
uma crescente frequência, princi-
palmente na frente de alguns super-
mercados da capital, adolescentes e 
crianças em idade escolar (atenção, 
conselheiros tutelares!), além de mu-
lheres com bebês no colo.

Observa-se ainda a presença 
inusitada de moças e rapazes, apa-
rentemente oriundos de famílias de 
relativo poder aquisitivo, vendendo 
produtos comestíveis nos cruzamen-
tos das avenidas, para custear estu-
dos, viagens, atividades esportivas 
etc. Uma modalidade mais sutil de 
pedir auxílio.

Em outra clave, o exército de tra-
balhadores informais, representado, 
na sua quase totalidade, pelos ven-
dedores ambulantes, está dividido 
em duas grandes frentes, que atuam 
uma no centro da cidade e outra na 
orla marítima. Há dias, nas praias, 
que o número de ambulantes parece 
superar o de banhistas.

São alguns dos sinais mais vi-
síveis das desigualdades sociais no 
Brasil. Não é para menos. Rememo-
rando os resultados de uma pesqui-

sa divulgada no ano passado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o rendimento dos 
mais ricos aumentou 10%, enquanto 
o dos mais pobres caiu 40%.

O estudo do IBGE enfatiza que, no 
Brasil, há mais cidadãos e cidadãs em 
situação de pobreza extrema do que 
toda a população de países como Bo-
lívia, na América Latina, e Bélgica, na 
Europa. Destaques como esse revelam, 
de maneira inequívoca, a verdadeira 
dimensão do drama social brasileiro.

A informalidade está salvando a 
pátria, para uma parte dos cerca de 
12 milhões de brasileiros desempre-
gados. O problema é que essa opção 
de trabalho, além de estar direta-
mente relacionada ao desemprego, 
apresenta desvantagens como ine-
xistência de renda fixa, férias remu-
neradas e décimo terceiro. 

Há outra variante de grande im-
portância que, por isso mesmo, não 
pode deixar de ser levada em consi-
deração. O avanço da informatização 
no processo produtivo pode manter-
-se associado ao desemprego, caso 
não haja políticas acertadas para ab-
sorção da mão de obra excedente no 
mercado de trabalho.

Com tanta gente fora do merca-
do formal, o que menos se precisa, 
neste momento, no Brasil, é de dis-
cussões políticas estéreis ou planos 
mirabolantes que não saem do papel. 
Necessita-se de ações que, de modo 
concreto, revertam os índices de de-
semprego e inaugurem um horizonte 
promissor para o país.
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Evidências

Era a folia, presepa-
da urbana, que sempre 
vi de longe. Desconfia-
va que não era pra mim.

 A criação teve mui-
ta inf luência nisso, pre-
mida de mortificações, 
amedrontada pelo pe-
cado, temente a Deus, 
que era a pressão final. 
E convivida entre mo-
radores de naturezas 
limitadas ao instinto, 
ao prato do dia,  ao sus-
tento raramente apanhado ou ofere-
cido em prateleiras.

A pouco alegria que af lorasse 
gastava-se na coleta das provisões, 
aqui no plural, mas lá, no fundão 
daquela realidade, restritas a fei-
jão, farinha, e a mistura ao acaso da 
caça, da pesca em água doce, pois 
não havia criação de sobra com que 
se gastar no fogo de trempe.  Cria-
ção é galinha, às vezes porco, capri-
no raramente, com a cabra sempre 
deixada para o leite sumido do peito 
seco das mães.  

A vida, do amanhecer ao anoite-
cer, não dava folga a  outros cuida-
dos nem espaireceres. 

 O ganho era um nada, dois, três 
dias no eito, o mesmo na bagaceira, 
com direito, a quem se dispusesse, 
de botar roçado nas poucas braças 
de terra em torno do casebre, de 
onde se tirava o sustento. 

 E as criaturas ficavam soturnas 
quando não tinham nada que fazer. 
Matutando na porta de casa, o olhar 
sem horizonte, preso ao terreiro, à 
sabedoria das formigas, das abe-
lhas, que sempre sabiam de onde ti-
rar a provisão do dia seguinte. Pois 
nem todos podiam prevenir-se por 

mais tempo, guardan-
do hoje a boia de ama-
nhã.

Por isso, faz pouco 
ou nenhum sentido à 
compreensão dos en-
tes urbanos  de hoje, 
movido a dígitos e 
toques milagrosos, a 
leitura daquela satis-
fação que vi brotar na 
expressão do rosto de 
uma mulherzinha do 
Piancó dos Loureiros,  

simplesmente por poder nos mos-
trar o armário de tábuas de caixão, 
de cima a baixo  repleto de feijão, ar-
roz, fubá, café, a fortuna empilhada 
em pacotes  para o mês inteiro.

“O rio cheio nunca me deu isso!” 
Nem a consciência social da elite 

governante – acrecento eu. 
 Que consciência social? A secre-

tária executiva da Cepal, Alicia Ba-
cerna, ouvida esta semana ao sair 
de visita feita ao Papa Francisco dá 
a resposta. Toca no assunto com pa-
lavras que lembram a desolação de 
Celso Furtado, bem cansado, ao ver 
desfeitos quase todos os seus so-
nhos tão bem concebidos. A doutora 
Alicia encara a subestima ao social 
da política econômica hoje em voga, 
gerada pelo neoliberalismo duro e 
puro, responsável por uma cultura 
de privilégios que naturaliza a desi-
gualdade e a discriminação. Natura-
liza o lucro brutal de 16 bilhões no 
ano de um único beneficiário da po-
lítica rentista.

“A América Latina está esgotada: 
é extrativista, concentra a riqueza 
em poucas mãos e quase não tem 
invocação tecnológica”. Salvo a que 
vem de fora, importada. 

Olhando longe
 O ganho era um nada, 

dois, três dias no eito, o 
mesmo na bagaceira, com 

direito, a quem se dispusesse, 
de botar roçado nas poucas 
braças de terra em torno  
do casebre, de onde se  
tirava o sustento   

 Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com
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É questão de tempo: vereadores de João 
Pessoa, Tibério Limeira e Léo Bezerra 
aguardam a abertura da janela partidária, 
em março, para sair do PSB em direção – 
ao que tudo indica – ao Cidadania, o que 
os colocaria na lista de pré-candidatos do 
partido à prefeitura da capital. Nessa lista 
de possíveis candidatos, figuram ainda os 
secretários Deusdete Queiroga (Infraestru-
tura) e Hervázio Bezerra (Esportes). 

O contexto político não permite, 
por conta das alianças que, ne-
cessariamente, se impõem em 
disputas eleitorais desse porte, 
mas se possível fosse, o PV lan-
çaria uma chapa puro-sangue, 
com a seguinte configuração: 
Diego Tavares secretário de De-
senvolvimento Social, na cabeça 
de chapa, e Daniela Bandeira ou 
Socorro Gadelha, como candida-
tas a vice. Não sendo, Cartaxo 
terá que fazer uma escolha.   

O leque de opção que o grupo político co-
mandado pelo governador João Azevêdo tem 
à disposição para a disputa pela prefeitura 
de João Pessoa só ampliou-se, desde que o 
gestor estadual rompeu com o PSB e filiou-se 
ao Cidadania. Além do vereador Bruno Fa-
rias, presidente municipal da legenda, pelos 
menos outros quatro aliados do governador 
integram essa lista de ‘notáveis’.

Lista ampLiada 1

puro-sangue

Vereador diz que Cidadania e pt têm ConVergênCias  

dois nomes pré-Candidatas

na pB: pt deVe CoLaBorar Com goVernaBiLidade, diz anísio 

São 200 nomes, mas dentre 
eles, dois se notabilizam por 
questões óbvias. Refiro-me 
às novas filiações anunciadas 
ontem pelo PV, que oficiali-
zou as secretárias Daniela 
Bandeira, da pasta de Plane-
jamento, e Socorro Gadelha, 
da pasta de Habitação, como 
novas filiadas da legenda 
comandada na Paraíba pelo 
prefeito de João Pessoa, Lu-
ciano Cartaxo. 

A cúpula do PV – como é praxe 
nos partidos políticos, sobretu-
do em ano eleitoral – deverá 
realizar pesquisa qualitativa 
e quantitativa para definir o 
nome a ser escolhido pelo gru-
po para a disputa da eleição 
em João Pessoa. E, sem dúvi-
da, os nomes das duas secre-
tárias da gestão estarão sendo 
avaliados por meio desse mé-
todo. Ambas são pré-candida-
tas a prefeita da capital. 

E o presidente do Cidadania em João Pessoa, vereador Bruno Farias, afirma que diverge de “algumas 
políticas defendidas pelo PT”, mas acredita que será possível manter a aliança com o partido. E argu-
menta: “Aprendi que não se faz política afastando, se faz política somando”. E diz que também existem 
convergências entre as duas legendas que deverão prevalecer para que os dois partidos se mantenham 
irmanados na Paraíba. Em nível nacional, ambos fazem oposição ao governo Bolsonaro.

Lista ampLiada 2

A coluna conversou com o presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo, quanto a um debate que se 
instalou internamente na legenda após a filiação do governador João Azevêdo ao partido Cidadania 
que, em nível nacional, teria divergências com o PT. Essa discussão seria no sentido de a legenda se 
manter ou não na composição do Governo do Estado – no primeiro escalão, por exemplo, os petistas 
têm um representante: o ex-deputado federal Luiz Couto, na condição de secretário de Agricultura 
Familiar e Desenvolvimento do Semiárido. O dirigente partidário disse que a saída ou não do PT 
do governo será decidida em reunião a ser realizada no dia 16 de março. Jackson Macedo não quis 
adiantar uma posição pessoal sobre o assunto, alegando que é praxe dentro do PT anunciar apenas 
as decisões colegiadas – “Não vou antecipar o debate, isso foi acordado com a presidente Gleisi Hoff-
mann”, disse –, mas deu pistas de que a legenda poderá se manter no apoio ao governo, uma vez que 
“o diretório estadual tem autonomia” para tomar decisões, independentemente do contexto nacional. 
Mas pontuou que “será uma decisão difícil”. Há um aspecto, no entanto, que favorece a manutenção da 
aliança: liderança no PT, o deputado estadual Anísio Maia (foto) já anunciou que defenderá na reunião 
a continuidade do partido na gestão. Para ele, o PT deve colaborar pela “governabilidade da Paraíba”. 

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com
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Lojistas divulgam a ação afixando cartazes nos estabelecimentos e instruindo os caixas a pedirem o CPF ao consumidor

A Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz) realizou, na 
quinta-feira (13), o lançamento 
da campanha Nota Cidadã em 
Campina Grande. O secretário 
executivo da Sefaz, Bruno Fra-
de, participou da solenidade 
no auditório da Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL-CG), que 
contou com a presença de líde-
res empresariais da Associação 
Comercial de Campina Grande 
e de representantes de insti-
tuições como Receita Federal; 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB), Prefeitura Muni-
cipal de Campina Grande, além 
das entidades como Conselho 
Regional de Contabilidade e da 
Associação Campinense de Im-
prensa e de gestores da Sefaz.  

A campanha Nota Cidadã, 
que visa também estimular as 
compras no comércio local e 
fortalecer o exercício da cida-
dania fiscal da população na 
exigência da nota fiscal, realiza 
desde o último mês de janeiro 
21 sorteios mensais na Lotep, 
que totalizam R$ 60 mil em 
premiações, sendo 20 sorteios 
de R$ 2 mil e um prêmio espe-
cial de R$ 20 mil.

Lojistas
O secretário executivo da 

Sefaz, Bruno Frade, destacou 
a importância de intensificar a 
campanha Nota Cidadã na se-
gunda cidade de maior força 
do varejo do Estado. “A nossa 
3ª Gerência Regional da Sefaz, 
que tem como sede a cidade 
de Campina Grande, concentra 
mais de 19 mil estabelecimen-
tos comerciais com inscrição 
estadual nos diversos regimes, 
sendo a maioria de micro e pe-
quenas empresas. Como essa 
campanha de premiação será 
permanente e busca fortalecer 
as compras nas lojas físicas, 
nada mais importante que os 
lojistas tomarem para si tam-
bém essa divulgação, afixarem 
os cartazes da campanha nos 
estabelecimentos e também 
instruírem os caixas de suas lo-
jas para pedirem ao consumi-
dor a inclusão do CPF no ato da 
emissão da Nota Fiscal Eletrô-
nica ao Consumidor”, destacou.

Prêmios até R$ 20 mil 
Para as pessoas interessadas 
em participar da campanha 
Nota Cidadã, o consumidor 
precisa fazer, inicialmente, o 
cadastro no Portal da Cidada-
nia por meio do link https://
portaldacidadania.pb.gov.br/

Login/Cadastrar e depois re-
forçar o mesmo cadastro da 
Nota Cidadã. O cadastro único 
solicita apenas o nome com-
pleto; número do CPF; data de 
nascimento; e-mail, telefone e a 
criação de uma senha. 

Após fazer o cadastro úni-
co da Nota Cidadã no Portal da 
Cidadania, o cidadão precisa 
exigir no caixa das lojas a inser-
ção do número do CPF na nota 
fiscal. Após esse processo, o 
cidadão passa a concorrer aos 
prêmios mensais que somam 
R$ 60 mil.

 
Data do 3º sorteio
As compras realizadas en-

tre 1º e 29 de fevereiro nos es-
tabelecimentos comerciais do 
Estado da Paraíba, com o nú-
mero do CPF inserido na nota 
fiscal, vão concorrer ao 3º sor-
teio da Nota Cidadã, que será 
realizado no dia 10 de março 
no auditório da Loteria Esta-
dual do Estado (Lotep). 

Quem pode participar
Pode participar da Cam-

panha Nota Cidadã qualquer 
pessoa física, maior de 18 anos, 
no gozo de sua capacidade civil 
que tenha adquirido merca-
doria, como consumidor final, 
em estabelecimento inscrito 
no Cadastro de Contribuintes 
do ICMS do Estado da Paraíba 
(CCICMS). Os estabelecimen-
tos comerciais deverão infor-
mar aos adquirentes, no ato da 
emissão da NFC-e ou NF-e, a 
necessidade de inclusão do CPF 
para participar da campanha.

Participantes 
Participaram do lança-

mento da campanha Nota Ci-
dadã, além do secretário exe-
cutivo da Sefaz, o delegado da 
Receita Federal em Campina 
Grande, Gilberto Mendes, o 
presidente da Associação dos 
Contabilistas, Cícero Nunes, o 
presidente da Associação Cam-
pinense de Imprensa, Antônio 
Ferreira Nunes, o pró-reitor 
de Planejamento e Orçamento 
da UEPB, Luciano Albino, que 
representou o reitor; o auditor 
Jubevan Caldas, que represen-
tou a Secretaria de Finanças da 
Prefeitura de Campina Grande, 
do auditor Arnon Diniz, o ge-
rente da 3ª Gerência Regional 
da Sefaz; da coordenadora do 
Programa Nota Cidadã, audito-
ra Elaine César, além de gesto-
res e servidores da 3ª Gerência 
Regional da Sefaz.

Campanha Nota Cidadã é 
intensificada em Campina 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

Ontem pela manhã 
foi realizado o sorteio dos 
plantões judiciários para 
o primeiro semestre deste 
ano, em todo o Estado. Este 
é o primeiro sorteio depois 
da publicação da Resolução 
nº 02/2020 do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, que dis-
põe sobre os plantões nas 
unidades judiciárias de Pri-
meiro Grau de Jurisdição e 
a respeito das audiências de 
custódia. A definição nas 48 
unidades aconteceu na Ge-
rência de 1º Grau, instalada 
no prédio do Anexo do TJPB. 
A partir desta segunda-feira 

(17), o Diário da Justiça ele-
trônico (DJe) disponibilizará 
o nome do juiz plantonista 
do dia e de cada Grupo.

O sorteio teve as presen-
ças do juiz auxiliar da Presi-
dência do Tribunal, Rodrigo 
Marques, da juíza titular 
da 9ª Vara Cível da capital, 
Adriana Barreto Lossio de 
Souza Barreto, e da gerente de 
Primeiro Grau, Maria dos Re-
médios Gonçalves dos Santos.

“A Resolução anterior 
manteve o sorteio dos plan-
tões até o dia dois de março. 
A partir desta data, será efe-
tivada uma escala de juízes, 

em decorrência deste sor-
teio. Tudo isso, para amoldar 
os plantões à nova realidade 
de distribuição das comar-
cas em grupos”, explicou Ro-
drigo Marques. A Resolução 
02/2020, que entrou em vi-
gor no dia 27 de janeiro, re-
duziu de oito, para cinco o nú-
mero de grupos de comarcas.

Rodrigo Marques escla-
receu que os juízes que já fo-
ram escalados para os plan-
tões no primeiro semestre 
de 2020 foram excluídos do 
sorteio de ontem, conforme 
prevê o parágrafo único do 
artigo 11 da Resolução.

Sorteio define plantões 
judiciários em todo o Estado

Pane elétrica

Ocorrência deixa 26 
localidades sem água

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) comunica a ocorrên-
cia de uma pane elétrica 
na Estação de Tratamento 
de Marés, detectada na 
noite da quinta-feira (13). 
Em um trabalho conjunto 
com equipes da conces-
sionária de energia, foi 
iniciada a substituição de 
um transformador, prova-
velmente danificado por 
conta das fortes chuvas e 
da incidência de raios re-
gistradas na capital.

Em decorrência dos 
trabalhos, o abastecimen-
to de água está suspenso 
nas seguintes localidades: 
Centro, Tambiá, Roger, 
Baixo Róger, Ilha do Bis-
po, Varadouro, Cordão En-
carnado, Alto do Mateus, 
Bairro dos Novais, Funcio-
nários I, Jardim Planalto, 
Oitizeiro, Cruz das Armas, 
Jaguaribe, Torre, Expedi-
cionários, Tambauzinho, 
Pedro Gondim, Bairro dos 
Estados, Jardim Treze de 
Maio, Ipês, Mandacaru, 

Padre Zé e Alto do Céu, 
na capital; além do muni-
cípio de Bayeux e do dis-
trito de Várzea Nova, em 
Santa Rita.

O abastecimento nas 
localidades afetadas de-
veria ser restabelecido 
gradativamente.

Mais informações so-
bre os serviços executa-
dos pela Cagepa podem 
ser obtidas gratuitamen-
te pelo telefone 115, que 
também atende ligações 
de celular.

A assinatura do acordo aconteceu no auditório da PBPrev e contou com a presença de gerentes do Banco do Nordeste, associações, além várias autoridades

Foto: Luciana Bessa

Cooperação técnica

Governo e BNB assinam acordo para 
empreendedores da economia solidária

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), assinou, on-
tem, um Acordo de Coopera-
ção Técnica com o Banco do 
Nordeste. O objetivo é a libe-
ração de crédito financeiro, 
por meio do Crediamigo e do 
Agroamigo, para os empreen-
dedores da economia solidá-
ria assistidos pela Secretaria 
Executiva de Segurança Ali-
mentar e Economia Solidária 
(Sesaes).

A gerente de Microfinan-
ças Urbanas do Banco do Nor-
deste, Joscélia Cavalcante de 
Araújo, explica que a ideia da 
parceria é aproximar o banco 
dos microempreendedores 
da economia solidária. “Dese-
jamos, atendidas as condições 
do banco, oferecer o crédito 
orientado. O Programa Cre-
diamigo, que é a Microfinança 
Urbana, e o Agroamigo, que 
é a microfinança rural, am-
bos trabalham com o crédito 
orientado. Esse crédito vai 

além do recurso financeiro, 
nós prestamos uma assesso-
ria para que o empreendedor 
possa se desenvolver na sua 
atividade. Com isso nós tere-
mos geração de emprego, de 
renda e transformação social. 
Ao estabelecer essa ponte 
também objetivamos estar 
presentes nos eventos da se-
cretaria, dando total apoio às 
feiras, por exemplo”, comple-
tou. 

“A disponibilização de 
crédito a juros reduzidos é 
extremamente relevante nes-
se momento para os segmen-
tos da economia solidária. 
Os produtores da agricultu-
ra familiar, os artesãos, e os 
gestores de resíduos sólidos, 
nossos catadores e catadoras 
poderão ampliar sua pro-
dução e seus espaços de ne-
gociação e comercialização”, 
lembrou a secretária executi-
va de Segurança Alimentar e 
Economia Solidária, Roseane 
Meira.

A assinatura do acordo 

foi no auditório da PBPrev 
com a presença de gerentes 
do Banco do Nordeste; do 
coordenador do Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável 
do Cariri, Seridó e Curimataú 
(Procase), Aristeu Chaves; 
além de representação de 
cooperativas e associações da 
agricultura familiar e artesa-
nato e ainda de 140 empreen-
dedores de 14 regiões. 

Na ocasião, o secretário 
de Estado do Desenvolvimen-
to Humano, Tibério Limeira, 
ouviu atentamente relatos e 
reafirmou o compromisso da 
gestão com a política. “Meu 
compromisso na secretaria é 
o de dar seguimento a políti-
cas como a da Economia Soli-
dária, que já vem dando cer-
to; e aperfeiçoar as ações que 
necessitam de um olhar mais 
cuidadoso da secretaria e do 
Governo do Estado. Precisa-
mos estar o tempo todo na in-
tenção de melhorar e inovar 
para trazer mais benefícios 
para a  população deste Es-

tado. O governador João Aze-
vêdo vem dando todo apoio 
para que as políticas desen-
volvidas pela Sedh fluam com 
tranquilidade e agilidade. A 
política de Economia Solida-
ria é prioridade em nosso go-
verno”, afirmou Tibério.

O momento possibi-
litou a apresentação dos 
números de vendas pelos 
empreendimentos soli-
dários nos últimos dois 
grandes espaços de comer-
cialização articulados pela 
Sesaes. A Mostra da Eco-
nomia Solidária, realiza-
da em dezembro alusivo à 
política, reunindo 218 em-
preendimentos solidários 
do artesanato, culinária e 
agricultura familiar, que co-
mercializaram, juntos, R$ 
180 mil; e o 31º Salão do 
Artesanato, onde 19 em-
preendedores comerciali-
zaram cerca de R$ 49 mil. 

Leia mais na  Página 19
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Dia de atividades lúdicas promove descontração antes das consultas e das sessões de quimioterapia no Hospital do Bem
Transformar o ambien-

te hospitalar num espaço 
lúdico e de felicidade, onde 
o paciente além de ser aco-
lhido em sua terapêutica e 
tratamento, receba também 
‘doses’ de alegria, entusias-
mo, carinho e amor. Essa foi 
a tônica do Dia de Atividades 
Lúdicas realizada no início 
da manhã de ontem com pa-
cientes do Hospital do Bem, 
de Patos. A ação, que envol-
veu boa parte dos funcioná-
rios, promoveu um momento 
de interação e descontração 
com diversos jogos antes 
dos pacientes começarem as 
suas consultas e sessões de 
quimioterapia.  

A oncologista do Hospi-
tal do Bem, Dra. Nayarah Cas-
tro, explicou no início da ati-
vidade o objetivo da ação. “A 
ideia é ofertar um momento 
diferente e propiciar instan-
tes de descontração para que 
vocês esqueçam, momenta-
neamente, que estão num 
hospital que é, normalmente, 
um ambiente mórbido, onde 
as pessoas estão com proble-
mas e buscam a cura de sua 
doença. Queremos que vocês 
percebam que aqui é diferen-
te, pois no Hospital do Bem 
não tratamos a doença, mas 
as pessoas e por isso quere-
mos ver todos felizes”, expli-
cou a médica, lembrando que 
ações que trazem leveza ao 
ambiente hospitalar influen-
ciam diretamente no resulta-
do dos pacientes. 

E os pacientes entraram 
no clima e jogaram dominó, 
baralho, dama, xadrez e até 
participaram de um bingo no 
final da ação que distribuiu 
brindes aos ganhadores. Os 
‘mimos’ foram doados pelos 
próprios funcionários. Pela 
primeira vez no Hospital 
do Bem, onde foi para uma 
consulta ambulatorial com 
o urologista, Roberto Ma-
ciel, morador da Várzea da 
Ema, no município de Santa 
Helena, deu um depoimento 

emocionado sobre a opor-
tunidade de contar com um 
serviço tão diferenciado no 
interior do Sertão paraiba-
no. “Estou aqui pela primei-
ra vez e aqui posso resumir 
minha impressão em três 
palavras: alegria, dignidade 
e vida. O fato de chegar aqui 
e esperar a minha vez de ser 
atendido já representa 50% 
da cura. Os outros 50% são 
por conta dos profissionais, 
do que eu fizer como pacien-
te e colocando Deus em pri-
meiro lugar. Vocês são cari-
nhosos, competentes e estão 
aqui para nos ajudar, desde 
que nós façamos a nossa 
parte. Então vamos valori-
zar esse hospital que além 
de estar perto de nossas ca-
sas, cuida de seus pacientes 
com muita competência”, 
afirmou o Sr. Roberto, cujo 
diagnóstico e terapêutica 
ainda serão fechados.

Ainda segundo Rober-
to, a primeira boa referência 
que ele teve do Hospital do 
Bem foi bem antes de pre-
cisar dos cuidados da uni-
dade. “Eu não entendo nada 
desta patologia, não sou 
médico, mas vi uma ação de 
vocês, no ano passado, cujas 
fotografias não mostravam 
pessoas doentes, mas gente 
feliz”, disse o paciente. Dra. 
Nayarah complementou o 
depoimento: “Aqui a gente 
não trata a doença, trata a 
pessoa. Tratar doença é fácil, 
basta abrir um livro, identi-
ficar a doença e ver qual a te-
rapêutica. Aqui a gente quer 
ver vocês sorrindo, de bem 
com a vida, se sentindo bem, 
confiando no tratamento”, 
disse a médica, complemen-
tando que não cabe ao Hos-
pital o destino de ninguém. 
“Muitos lutam, mas não con-
seguem, mas boa parte de 
nossos pacientes está con-
seguindo a cura e eu penso 
que neste processo estamos 
dando uma contribuição im-
portante”, completou.

Hospital faz acolhimento 
humanizado de pacientes

Pacientes tiveram momentos de descontração e interação através de jogos, como o dominó. Também foi realizado um bingo, que distribuiu prêmios

Foto: Secom/PB

Ao som de muito fre-
vo, confetes e animação, o 
Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, em João 
Pessoa, realizou ontem a 
prévia carnavalesca do Blo-
co da Alegria para criançada 
do complexo pediátrico e os 
colaboradores da instituição, 
que caíram na dança.

Para o diretor geral da 
instituição, Laercio Bra-
gança, essa é uma forma 
de integração das crianças 
neste projeto de tratamen-
to com alegria. “A refor-
ma da pediatria veio com 
vários benefícios para as 
crianças, não só na hora do 
tratamento, mas na parte 
lúdica com reabertura da 

brinquedoteca. E o Bloco da 
Alegria é uma extensão des-
te projeto, que contagiou os 
pacientes mirins da unida-
de de saúde”, frisou. 

De acordo com a geren-
te multidisciplinar, Ingrid Vi-
lar, há crianças que por conta 
da cirurgia precisam perma-
necer um tempo maior na 
unidade de saúde. Pensando 
nelas foi criado o Bloco da 
Alegria. 

“Precisávamos viven-
ciar o Carnaval dentro do 
hospital, tínhamos que 
incluir os pacientes nesta 
festa tão popular. Criamos 
o bloco para trazer mais 
alegria para os pacientes 
e profissionais e para que 
eles se sintam inclusos em 

Tratamento com alegria: Trauma faz 
festa de carnaval para a criançada

nossa sociedade”, salientou.
A pequena Gabriele Luí-

sa se divertiu muito no blo-
quinho da alegria. “Nunca 
mais tinha me divertido tan-
to. Dancei, cantei e dei boas 
gargalhadas. Amei essa festa 
de Carnaval”, comemorou. 

Segundo a coordenadora 
da Vigilância Epidemiológica, 
Leina Guerra, festas como es-
tas ajudam as crianças a des-
mistificarem o jaleco. “Elas 
vão enxergar o profissional 
com outros olhos.  Achei uma 
festa linda e descontraída”. 
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Crianças internas usaram fantasias para cair na alegria do bloquinho

Na capital

João Azevêdo inspeciona obras de 
mobilidade urbana na Zona Sul

O governador João 
Azevêdo realizou, nessa 
sexta-feira (14), uma inspe-
ção técnica às obras de liga-
ções de bairros da Zona Sul 
de João Pessoa, que já estão 
em um ritmo avançado de 
execução. As novas vias li-
garão diversas áreas entre 
Mangabeira/Valentina/Pe-
rimetral Sul; Geisel/Colinas 
do Sul/Perimetral Sul e Al-
tiplano/Jardim Cidade Uni-
versitária, representando 
um investimento de R$ 10 
milhões, com recursos do 
Tesouro Estadual, que irão 
beneficiar diretamente 300 
mil pessoas. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual desta-
cou a importância dos in-
vestimentos em mobilida-
de urbana que estão sendo 
executados pelo Governo 
da Paraíba na capital parai-

bana. “Essas são as obras de 
mobilidade mais importan-
tes sendo executadas hoje 
em João Pessoa. Elas estão 
em um ritmo excelente, 
dentro do cronograma esta-
belecido e até meados deste 
ano, teremos duas das três 
ligações prontas e a cidade 
vai ganhar muito com esses 
investimentos”, frisou. 

O superintendente do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem da Paraíba 
(DER-PB), Carlos Pereira, 
afirmou que as obras do 
Governo do Estado irão va-
lorizar empreendimentos e 
o comércio da região. “Além 
da mobilidade urbana e da 
redução dos congestiona-
mentos na Zona Sul, essas 
ligações vão fortalecer o co-
mércio e valorizar os locais 
e essa visita do governador 
veio reforçar todo o apoio 

A vice-governadora Lí-
gia Feliciano inaugurou, na 
tarde dessa sexta-feira (14), 
em Juazeirinho, ao lado 
da superintendente da Su-
plan, Simone Guimarães, e 
do secretário da Educação, 
Ciência e Tecnologia, Cláu-
dio Furtado, as obras de 
reforma e ampliação da Es-
cola Cidadã Integral Técnica 
(ECIT) Marechal Almeida 
Barreto. Nos serviços foram 
investidos R$ 2,6 milhões, 
com recursos próprios do 
Tesouro Estadual.

A escola tem 8 salas de 
aula, sala multiuso, sala de 
recursos multifuncionais, 
biblioteca, laboratórios de 
Informática, Línguas, Ma-
temática, Física, Robótica, 
Química e Biologia, recep-
ção, diretoria, secretaria, 
almoxarifado, arquivo, 
coordenação pedagógica, 
sala de professores, ba-
nheiros acessíveis e qua-
dra coberta com vestiários. 
Toda essa parte foi contem-
plada na reforma, realizada 

pela Suplan em parceria 
com a SEECT. Já a parte da 
ampliação contemplou a 
construção de mais cin-
co salas de aula, vestiário 
masculino, copa completa, 
refeitório e passarelas.

Lígia Feliciano cumpri-
mentou os presentes, elo-
giou a obra e destacou que 
o Governo do Estado segue 
trabalhando para os alunos 
da Paraíba. "É prioridade do 
governo continuar investin-
do na educação dos parai-
banos. Quem vai realizar o 
sonho, o futuro e o progres-
so são os alunos. Tenham 
certeza que o Governo do 
Estado trabalha para que os 
sonhos de vocês se realizem. 
São nesses laboratórios, sa-
las de aula, nessa escola, que 
vocês vão sair engenheiros, 
médicos, contadores, pro-
fessores e eu acredito em 
vocês", disse a vice-gover-
nadora, incentivando todos 
os estudantes presentes. 
"Que Deus abençoe Juazeiri-
nho", completou.

Juazeirinho tem reforma 
e ampliação de escola

ao DER porque essas obras 
foram pensadas na época 
em que ele ainda era secre-
tário de Infraestrutura da 
Prefeitura de João Pessoa 
e, no ano passado, ele nos 
recomendou que déssemos 
prioridade a essa ação”, 
pontuou. 

As obras visam moder-

nizar e ampliar a infraestru-
tura viária da cidade; redu-
zir os acidentes de trânsito 
e o tempo de viagem; ele-
var a qualidade de vida da 
população local; oferecer 
conforto e segurança aos 
usuários das vias; e apoiar 
o desenvolvimento socioe-
conômico da região.

As novas vias inspecionadas por João Azevêdo ligarão diversas áreas
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Combate ao sarampo
Hoje é o Dia D da Campanha Nacional de Combate ao 
Sarampo. A vacinação ocorrerá em todas as cidades paraibanas 
em crianças de 5 anos e jovens até 19.  Página 7 Fo
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Além de representantes da Fundação, povos tabajara fizeram parte da comissão que visitou as famílias no Roger
Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Funai vai retirar indígenas 
venezuelanos de vila em JP

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

O coordenador da Fun-
dação Nacional do Índio 
(Funai) no estado, Petrônio 
Machado, conversou com re-
fugiados venezuelanos que 
estão instalados em vila no 
bairro do Roger, em João Pes-
soa, e informou que entre as 
ações a serem tomadas está 
a retirada do grupo do lugar 
onde moram. 

“Tirá-los dessa questão 
do aluguel e botá-los num lu-
gar que eles aceitem ser aco-
modados sem que haja gasto”, 
afirmou Petrônio. O aluguel 
pago pelas famílias venezue-
lanas custa em média 400 
reais. “A ideia é ocupar um 
prédio público que não esteja 
tendo uso, a gente acomoda 
provisoriamente para desco-
brir qual vai ser a providência 
definitiva”, esclareceu o coor-
denador da Funai. No entan-
to, ainda não há previsão para 
que essa mudança aconteça.

esta proposta foi dada 
durante visita realizada on-
tem pela manhã no local 
onde estão os venezuelanos. 
Representantes da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), 
secretarias municipais de 
João Pessoa e dos índios ta-
bajara estiveram presentes 
na visita, que aconteceu um 
dia após reunião no Minis-
tério Público Federal (MPF) 
onde poder público e diver-

Folia de Rua 2020

Semob altera tráfego para prévias de Carnaval

A cidade 
de João 
P e s s o a 
continua 
receben-
do, neste 
final de 
s e m a n a , 
a progra-
mação do 
Folia de 

Rua 2020. Ao todo, 14 blo-
cos saem às ruas em vários 

bairros da capital animando 
os foliões neste sábado (15) 
e domingo (16). As atrações 
fazem parte do “Carnaval de 
Boa 2020”, realizado pela Pre-
feitura Municipal de João Pes-
soa (PMJP) através da Funda-
ção Cultural (Funjope). entre 
os blocos mais conhecidos es-
tão o “Bloco dos Atletas” (sá-
bado) e o tradicional “Virgens 
de Tambaú” (domingo). 

A Superintendência 
executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Se-
mob-JP) definiu ontem (14) 
o plano de circulação para o 

Folia de Rua. Ao todo, serão 
120 agentes de mobilidade 
presentes nos pontos estra-
tégicos de bloqueio. Além 
dos agentes em locais fixos, 
mais 40 motociclistas e oito 
viaturas estarão monitoran-
do o entorno. De acordo com 
o órgão, o objetivo é promo-
ver a segurança viária e as-
segurar o menor transtorno 
possível aos veículos.  

Neste sábado, o pri-
meiro bloqueio ocorrerá às 
15h, para o estacionamento 
dos trios elétricos na Aveni-
da epitácio Pessoa (sentido 

Centro-praia), entre a Rua 
Major Salustiano Ribeiro e a 
Rua Tito Silva. Já no domin-
go a interdição inicia às 14h. 
A equipe da Divisão de Siste-
ma Viário (DSV) irá atender 
urgências relacionadas aos 
semáforos.  Um bloqueio 
gradativo será utilizado, ou 
seja, a interrupção acontece 
apenas durante a passagem 
dos blocos e o trânsito é li-
berado logo em seguida.

Transporte urbano
A frota de ônibus será 

reforçada nos locais de encer-

ramento dos blocos de maior 
público, o Vumbora, Atletas e 
Virgens de Tambaú, respec-
tivamente nos dias 14, 15 e 
16. Também haverá reforço 
no Terminal de Integração do 
Varadouro (TIV). O Projeto 
Tetéu, que circula no turno 
da noite, terá duas viagens a 
mais. Seu itinerário será feito 
seis vezes entre meia-noite e 
4h30, em suas 12 linhas. A li-
nha T010 (Bessa) vai operar 
no Tetéu nos dias do evento.

As linhas  116 (Colinas 
do Sul / Cruz das Armas); 
204 (Cristo); 302 (Manga-

beira / Cidade Verde); 505 
(Bairro dos Ipês) e 5201 
(Colinas do Sul / epitácio – 
Rangel) passarão a circular 
a noite, fazendo duas viagens 
com saída à 1h30 e às 2h30. 

As linhas 5600 (Manga-
beira Shopping), 5603 (Man-
gabeira VII), 5605 (Manga-
beira Shopping), realizarão 
viagens extras das 18h até 
o término do evento. As li-
nhas 507 (Cabo Branco), 510 
(Tambaú), 513 (Tambaú/
Bessa) também irão operar 
neste horário, com no míni-
mo 10 ônibus cada.

Juliana Cavalcanti e 
Lara Brito
Especial para A União

sos órgãos e conselhos se 
uniram com o intuito de dis-
cutir e pensar soluções para a 
situação degradante enfren-
tada pelos refugiados. 

No local o cacique ednal-
do dos Santos, representante 
do povo tabajara na Paraíba, 
conversou pela primeira vez 
com os venezuelanos, índios 
da etnia Warao. “eu vim para 
passar confiança pra eles e di-

zer que eles não precisam se 
sentir acuados, que eles serão 
ajudados. É um diálogo de ín-
dio pra índio”, comentou.

O secretário-adjunto da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Social (Sedes), Vítor Caval-
cante, informou que acom-
panha o grupo desde o final 
do ano passado e que esta 
situação crítica em relação à 
saúde das crianças, ampla-

mente divulgada pela impren-
sa, se deu com um grupo que 
chegou no último sábado, 8. 
“Desde quarta-feira, 12, que 
nós estamos com nossa equi-
pe toda aqui fazendo acompa-
nhamento socioassistencial a 
essas famílias”. 

Crianças hospitalizadas
Dez crianças venezue-

lanas com até oito anos de 

idade seguem hospitalizadas, 
segundo informou a secretá-
ria-adjunta de Saúde do Muni-
cípio de João Pessoa, Ana Gio-
vana Medeiros, que também 
participou da visita aos refu-
giados. Uma delas, em situa-
ção mais delicada, está tratan-
do uma pneumonia. “Quatro 
já receberam alta e as demais 
seguem em tratamento, no  
Hospital Infantil do Valentina, 

acompanhadas pelos pais”.
A internação aconteceu 

no último dia 11,  quando por 
meio de denúncia anônima 
feita ao Corpo de Bombeiros, 
constatou-se a situação de-
gradante em que se encontra-
vam as crianças refugiadas. 
“Desnutridas, desidratadas e 
uma delas com pneumonia, 
mas hoje todas estão fora de 
risco”, finalizou Giovana.

Foto: Roberto Guedes

O coordenador da Funai, 
Petrônio Machado (D) 

visitou as famílias indígenas 
venezuelanas no bairro do Roger
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Ação ocorreu na comunidade São José, na capital; policiais chegaram a trocar tiros com um homem, mas ele conseguiu fugir

Cerca de dez guar-
nições da Polícia Militar 
montaram um cerco no 
bairro São José, na noite 
dessa quinta-feira (13), em 
João Pessoa, após o Centro 
Integrado de Operações 
Policiais - CIOP receber 
informações de que no lo-
cal foram ouvidos tiros. Os 
policiais que atenderam a 
ocorrência chegaram a tro-
car tiros com os suspeitos, 
que seriam responsáveis 
pelos disparos.

Nas buscas, os policiais 
militares localizaram a casa 
de um dos envolvidos no ti-
roteio onde apreenderam 
uma espingarda calibre 12, 
mais de dez munições do 
mesmo calibre, estojos de 
munições de pistola e revól-
ver, crack, maconha, compri-
midos, entorpecentes, três 
balanças de precisão, dinhei-
ro e uma agenda que seria 
usada na contabilização das 
atividades do tráfico. 

O homem, responsá-
vel pelos disparos contra as 
guarnições, que revidaram 
prontamente, conseguiu fu-
gir pulando o muro das casas.

PM monta cerco em bairro 
e apreende arma e drogas

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

O Corpo de Bombeiros 
Militar montou um esque-
ma preventivo, na abertura 
da prévia carnavalesca de 
João Pessoa. A ação reali-
zada, na quinta-feira (13), 
no Ponto de Cem Réis,  teve 
o objetivo de reforçar a se-
gurança dos foliões.

Um efetivo de 27 mi-
litares foi empregado na 

primeira noite do evento. 
Foi registrada apenas uma 
ocorrência tipificada como 
desmaio de uma jovem de 
25 anos. Segundo o capi-
tão Edvaldo Santos Júnior, 
comandante da operação, 
“é muito importante nos-
sa atuação, pois estamos 
presente desde a abertura 
das prévias, mostrando a 

segurança proporcionada 
ao evento”, declarou.

O trabalho do CBM-
PB nas prévias carnava-
lescas prossegue até o 
dia 21 deste mês, visando 
realizar a prevenção por 
meio das ações de aten-
dimento pré-hospitalar, 
combate a incêndio e de 
busca e salvamento.

Um homem de 54 anos, 
acusado de crime de estupro 
foi preso na cidade de Caja-
zeiras, no Sertão paraibano. 
Segundo informações da Po-
lícia Militar, o preso é consi-
derado foragido da Justiça e 
foi localizado nas proximida-
des de um bar.

O homem, que não teve a 
identidade revelada, foi pre-
so pelos policiais do 6º Ba-
talhão, com orientações da 
Coordenadoria de Inteligên-
cia da PM (COInt). Contra ele 
havia um mandado de prisão 
em aberto, expedido pela 2ª 
Vara Mista de Cajazeiras. O 
acusado foi conduzido para a 
Delegacia da Polícia Civil.

A prisão do suspeito foi 
possível após denúncia feita 
ao Centro de Operações Poli-
ciais (190) do 6o Batalhão da 
PM, sediado em Cajazeiras.

Os policiais continuam 
levantando informações 
para identificar e prender 
os envolvidos nos disparos 
ouvidos no bairro. Foram 
mobilizadas, nessa ação, 
equipes dos Batalhões 
de Operações Especiais 

(BOPE), Policiamento com 
Motocicletas (BEPMotos), 
Companhia Especializado 
em Apoio ao Turista (CEA-
Tur) e Força Tática do 1º 
Batalhão.

O material apreendi-
do foi levado para a Cen-

tral de Flagrantes, no Gei-
sel. Esta não foi a primeira 
ocorrência de tiros em co-
munidade na capital. No 
último sábado, 8, a Polícia 
Militar atendeu solicita-
ção de disparos próximo à 
comunidade Paulo Afon-

so. No local, houve troca 
de tiros entre os suspei-
tos e policiais, sendo que 
três deles foram balea-
dos e socorridos para o 
Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humber-
to Lucena.

Suspeito de 
estupro é 
preso em 
Cajazeiras

Condenado 
homem que 
torceu braço 
da esposa

O juiz Nilson Dias de As-
sis Neto, da 1ª Vara Mista da 
Comarca de Monteiro, conde-
nou Dorgival Tomaz de Melo a 
três anos, dez meses e 20 dias 
de reclusão, em regime aber-
to. Dorgival foi acusado de 
ter cometido o crime de lesão 
corporal grave no contexto de 
violência doméstica contra a 
esposa.

De acordo com os autos, 
o réu chegou bêbado em casa 
e começou a proferir pala-
vrões. Em seguida, passou a 
agredi-la fisicamente e, quan-
do ambos caíram, ele torceu o 
punho da mulher e se armou 
com um facão, provocando 
ameaças. Neste momento, a 
filha do casal conseguiu apar-
tar os pais e retirar o facão da 
posse do réu. A lesão resultou 
em incapacidade para ocupa-
ções habituais por mais de 30 
dias. Além disso, após o fato, 
vítima e réu permaneceram 
separados.

A defesa de Dorgival pe-
diu a sua absolvição, alegando 
a improcedência da preten-
são punitiva e que ele agiu em 
legítima defesa.

Ao julgar o caso, o juiz 
entendeu não prosperar a 
tese da defesa por existir nos 
autos o depoimento bastan-
te coerente da vítima, decla-
rante e testemunha. Nossa 
jurisprudência e doutrina 
entendem que a declaração 
do ofendido constitui meio de 
prova. 

O juiz afirmou, ainda, que 
a materialidade é incontestá-
vel e a autoria é certa, sendo o 
conjunto probatório coerente 
e harmonioso.

Nilson Dias avaliou que o 
conjunto probatório demons-
trou cabalmente que o réu foi 
o autor das lesões produzidas 
na vítima. 

A Polícia Militar divulgou 
o resultado da 1ª etapa do con-
curso para o Curso de Forma-
ção de Oficiais (CFO) 2020, que 
habilitou 150 candidatos para 
as próximas fases do certame. 
A lista com os nomes e ordem 
de classificação foi disponibili-
zada na manhã de ontem (14), 
no site www.pm.pb.gov.br. São 
oferecidas 30 vagas e a concor-
rência atingiu este ano a marca 
de 333 candidatos por vaga, para 
os homens, e 488 candidatas por 
vaga para as mulheres.

A etapa, cujo resultado foi 
divulgado, é a intelectual, e tem 
como base as notas obtidas pelos 
concorrentes no Exame Nacional 
de Ensino Médio (Enem) 2019. 
A média dos candidatos que so-
nham em ingressar no quadro de 
oficial da PMP chegou a 809,82 
pontos, nota que credencia o alu-
no para entrar nos cursos mais 
concorridos em várias universi-
dades do Brasil.

A próxima fase do concurso 

é o exame psicológico e a con-
vocação será divulgada no site 
da PM.  Na próxima etapa, serão 
avaliadas as características da 
personalidade dos candidatos e 
sua compatibilidade com o exer-
cício do cargo de oficial da Polícia 
Militar, por meio da aplicação de 
testes por parte de profissionais 
inscritos no Conselho Regional 
de Psicologia. São pelo menos 
sete testes aplicados para aferir 
parâmetros de inteligência geral, 
aptidões específicas, percepção, 
fluência verbal, memória, destre-
za e personalidade. Só seguirão 
para as próximas etapas quem 
for considerado indicado no exa-
me psicológico.

O concurso tem ainda as 
etapas de saúde, aptidão física 
e avaliação social. Os aprovados 
em todas as fases, dentro do nú-
mero de vagas, 25 para homens e 
cinco para mulheres, ingressarão 
no Curso de Formação de Oficiais 
(CFO), que tem duração de três 
anos letivos.

Polícia Militar divulga 
resultado do CFO-2020

Droga, uma espingarda, munição, dinheiro e outros materiais foram encontrados na casa do suspeito que conseguiu fugir da ação no bairro São José

Postos de observação foram instalados no Ponto de Cem Réis e ao longo da Avenida Epitácio Pessoas

Foto: PMPB

Foto: PMPB

Oficiais dos Bombeiros

CBPB monta esquema preventivo

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBM-
PB) também divulgou o resultado do exame intelec-
tual do Concurso Público para o Curso de Formação 
de Oficiais 2020. O resultado tem como base a 
ordem de classificação no Exame Nacional do Ensino 
Médio 2019 (Enem) e pode ser conferido acessan-
do o link https://bombeiros.pb.gov.br/wp-content/
uploads/2020/02/Ato_003_CCCCFO_BM_2019_re-
sultado-do-exame-intelectual.pdf.

A Comissão Organizadora orienta aos candida-
tos habilitados que acompanhem a convocação para 
serem submetidos ao Exame Psicológico, que será 
divulgada no site da Corporação por meio do ende-
reço http://bombeiros.pb.gov.br/concursos-publicos/

O processo seletivo, constituído de Exames 
Intelectual e Complementares, ofereceu dez vagas 
com livre concorrência entre os sexos. A qualificação 
é promovida pela Academia de Bombeiro Militar 
Aristarcho Pessoa e forma os alunos bombeiros como 
Engenheiros de Segurança Contra Incêndio e Pânico, 
de nível superior.

Um efe-
tivo de 300 
policiais e 30 
viaturas serão 
empregados 
na segurança 
dos foliões que 
irão acompa-

nhar os blocos dos Atletas e 
Banho de Cheiro que descem 
a Via Folia, hoje (15). Para 
amanhã, serão utilizados 636 
policiais e 58 viaturas quan-
do acontece o desfile das 
Virgens de Tambaú. O efeti-
vo será distribuído desde a 
concentração até o local da 
dispersão.

Durante a prévia car-
navalesca, dentro da pro-
gramação de blocos que 
descem a Via Folia, na Epi-

tácio Pessoa, a Polícia Mili-
tar montou um esquema de 
segurança com dez pontos 
de observação policial, três 
plataformas e uma van com 
videomonitoramento por 
câmeras ao longo da aveni-
da, para auxiliar o reforço 
dos 444 policiais que atua-
ram na segurança da região 
onde desfilou o bloco Vum-
bora. Trinta e seis viaturas – 
entre carros e motos – tam-
bém fizeram parte do plano.

No primeiro dia do Folia 
de Rua, que ocorreu na quin-
ta-feira, 13, a Polícia Militar 
realizou a segurança em pelo 
menos sete eventos na aber-
tura das prévias carnavales-
cas de João Pessoa e garantiu 
a tranquilidade dos festejos, 

que não registraram nenhu-
ma ocorrência. O policiamen-
to contou com a presença de 
várias unidades operacionais 
da corporação e o trabalho 
foi coordenado pessoalmen-
te pelo comandante-geral da 
PM, coronel Euller Chaves.

Foi mobilizado um re-
forço de mais de 250 poli-
ciais para a segurança na 
abertura, no Ponto de Cem 
Réis, nos blocos Anjo Azul, 
Pinguim, da Cueca e Confe-
te e Serpentina, e também 
nos blocos em Jaguaribe e 
Bancários. O policiamento 
nos bairros continua normal 
e equipes do Bope, e Poli-
ciamento com Motocicletas 
(BPEMotos) realizam ações 
em algumas comunidades.

Trezentos policiais farão a 
segurança no Folia de Rua
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Objetivo é atingir público que não foi contemplado nas etapas anteriores, iniciada em julho do ano passado

A Secretaria Estadual de 
Saúde (SES) recebeu do Minis-
tério de Saúde mais de 116 mil 
doses de vacina para ser dis-
tribuídas nos 223 municípios 
da Paraíba. É que hoje, mais 
de mil salas de vacinação em 
todo o Estado estarão abertas 
para o dia D da Campanha Na-
cional contra o Sarampo, vol-
tado a crianças de cinco anos, 
além de adolescentes e jovens 
até 19 anos que não tenham 
recebido nenhuma dose da 
vacina ou estejam com o es-
quema vacinal incompleto. 

Em João Pessoa, o horário 
de funcionamento será de 8h 
às 12, em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), Poli-
clínicas Municipais e Centro 
Municipal de Imunizações, 
conforme a Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS). A campa-
nha está em sua terceira etapa 
e segue até o dia 13 de mar-
ço, já a próxima etapa deverá 
ocorrer em agosto e tem como 
público-alvo, a vacina de adul-
tos entre 30 e 59 anos.

De acordo com o boletim 
epidemiológico fornecido pela 

Secretaria Estadual de Saúde 
(SES), foram notificados 326 
casos suspeitos de sarampo na 
Paraíba até dezembro do ano 
passado, deste total, 52 foram 
confirmados, 257 descartados 
e 17 estão em investigação. 

O objetivo é atingir o pú-
blico que não foi contemplado 
nas etapas anteriores, inicia-
das em julho de 2019. 

Conforme, a chefe do Nú-
cleo de Imunização da Secre-
taria Estadual de Saúde, Isiane 
Queiroga, a recomendação do 
Ministério de Saúde é que as 
Unidades Básicas de Saúde 
deverão estar abertas das 8h 
às 17h. Porém, cada município 
desenvolve estratégias de va-
cinação de acordo com a sua 
realidade. “Há municípios que 
o trabalho de vacinação deve-
rá ser mais intensificado por-
que a maioria do público-alvo 
não tem nenhuma das doses, 
outros, como João Pessoa, será 
apenas um reforço”, explicou.

Esta é uma campanha de 
atualização da situação vaci-
nal, onde será avaliado se a 
criança ou o jovem precisa 
tomar a dose. O esquema de 
prevenção consiste em duas 
doses de vacina.

Ela enfatiza ainda a 
importância da vacinação 
como única forma de pre-
venção a doença. “A forma 
de contágio do sarampo é 
pelo ar através das vias res-
piratórias, por isso a vacina-
ção é tão importante, princi-
palmente nas crianças, pois 
é o público mais vulnerável. 
Caso a doença não seja trata-
da a tempo, as complicações 
podem ocasionar o óbito”, 
enfatizou.

Sintomas
Segundo informações 

da SES, o sarampo é uma 
doença viral aguda parecida 
com uma infecção do trato 
respiratório. É uma doença 
que pode ser fatal, principal-
mente em crianças menores 
de cinco anos, desnutridas e 
imunodeprimidos. A trans-
missão do vírus ocorre a par-
tir de gotículas de pessoas 
doentes ao espirrar, tossir, 
falar ou respirar próximo de 
pessoas sem imunidade con-
tra o vírus do sarampo. Os 
sintomas variam desde tos-
se, febre, inchaço na gargan-
ta e espirros, até erupções na 
pele do paciente.

Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com

Dia D contra sarampo ocorre
hoje nas cidades paraibanas

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Nesta etapa, a vacinação tem como público-alvo crianças de cinco anos e adolescentes e jovens até 19 anos

Foto: Evandro Pereira
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Uma das áreas que mais cresce na cidade, local preserva hábitos e reúne tradição sem perder tendências atuais 

Conversar ou lanchar na 
praça próximo à Igreja Ca-
tólica, estudar na Fundação 
Bradesco, jogar futebol no 
Campo da Marquise, assistir 
às missas domingo à noite 
na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida ou reunir a família 
e amigos para ir à Praia do 
Sol:  estas são algumas das 
atividades reconhecidas en-
tre aqueles que fazem parte  
do bairro Valentina Figuei-
redo, localizado na Zona Sul 
da cidade de João Pessoa e 
que, com 36 anos já possui o 
carinho dos antigos e novos 
moradores. 

O Valentina é próximo 
aos bairros Mangabeira, Er-
nesto Geisel e Água Fria e al-
cança as praias do Sol e Barra 
de Gramame. De acordo com 
um dos diretores da Asso-
ciação Comunitária de Mo-
radores do Valentina, Wallan 
Rodrigues, a região apresenta 
uma grande extensão e per-
manece em crescimento,  se 
valorizando nos últimos anos, 
principalmente no mercado 
de imóveis, atraindo novos 
negócios e até uma Faculdade 
de Enfermagem e Medicina. 
Atualmente, ele é rodeado 
por diversas comunidades e 
loteamentos, tais como Pla-
nalto da Boa Esperança, Pla-
nície Dourada, Novo Milênio, 
Caminho do Mar, Monte das 
Oliveiras, Cidade Maravilho-
sa, Parque do Sol, Rota do Sol, 
Muçumagro, Paratibe, Comu-
nidades Quilombolas, Nova 
Mangabeira, Sérgio Queiróz, 
Santa Bárbara e Frei Damião. 

“O Valentina desenvolveu 

bastante, só que o lado em di-
reção à Praia do Sol não desen-
volveu ainda o suficiente pela 
quantidade de pessoas que é 
muito grande. Enquanto João 
Pessoa cresce 8%, o Valentina 
chega a 20% de crescimento 
ao ano. Então a gente precisa 
realmente de muita atenção 
e a nossa luta é constante e 
continua muito forte”, expli-
ca Wallan Rodrigues, que há 
10 anos vive no Muçumagro, 
área que assim como as ou-
tras comunidades adjacentes, 
também é representada pela 
associação. 

Ele conta que a associa-
ção surgiu há quarenta anos 
com pescadores e grupos 
quilombolas que pretendiam 
atender as demandas locais. 
Algumas delas já foram aten-
didas tais como a PB 008 (que 
substituiu a estrada de barro), 
a instalação da rede de água e 
esgotos, a sub-sede do Detran, 
a UPA 24 horas e, mais recen-
temente, a Avenida Perimetral 
Sul, via que inicia na BR-101 e 
termina exatamente no Valen-
tina. Esta última é considerada 
uma das obras mais importan-
tes. Outras metas permane-
cem em discussão, a exemplo 
do transporte público, consi-
derado pouco eficiente entre 
as pessoas que ali residem.

“Existem projetos para 
afastar até a Praia do Sol. 
Esperamos que realmente 
aconteça porque desenvol-
ve-se cada vez mais essa re-
gião. Outras reivindicações 
são: a construção de praças, 
unidades de saúde,  calça-
mento de ruas e as lâmpa-
das de LED em todo o bairro 
pois tem áreas muito escu-
ras à noite”, acrescenta.

Juliana Cavalcanti 
Especial para A União

Bairro Valentina Figueiredo 
abriga heranças ancestrais

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Fotos: Edson Matos

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida é um ponto de encontro para fiéis que vão às missas todos os 
domingos; no detalhe, o presidente da Associação, Wallan Rodrigues, enaltece o surgimento do bairro

Moradoras preservam costumes
Genilda Almeida tem 61 anos e 

chegou no Valentina com o marido e os 
três filhos, assim que o bairro foi inau-
gurado. Hoje mora próximo ao Quinto 
Batalhão de Polícia Militar. “Assim que 
inaugurou o Valentina eu moro aqui. 
Já estive em três ruas. No começo era 
bom, mas hoje está mais difícil. Ônibus 
atrasados, o posto de saúde atende 
mal, muitos assaltos, enfim. Porém, com 
todas essas dificuldades, aqui é melhor 
do que os outros bairros. Aqui é mais 
calmo”, opinou. 

Ela afirma que a violência é um 
problema que atinge toda a cidade e 
que, por isso, a região onde mora tam-
bém foi atingida. Porém, acredita que o 
bairro tem características semelhantes às 
de uma cidade do interior, pois muitos 
costumes antigos são preservados. “ 
Aqui ainda podemos sentar na calçada e 

conversar. As pessoas aqui são boas, os 
vizinhos prestativos.  Nas Festas Juninas 
fazemos fogueira e colocamos música. É 
ainda muito tranquilo”, elogia.

Maria do Desterro saiu de Caja-
zeiras, no Sertão paraibano, e com o 
marido (ainda vivo na época) chegou 
no Valentina há 33 anos. Neste mesmo 
local criou  as filhas e os quatro netos 
que hoje moram ao lado de sua casa.  A 
moradora conta que em pouco tempo, 
o ambiente passou por grandes mudan-
ças, deixando de ser uma área de sítios 
e estradas de terra para o cenário atual. 
“Antes, quase todas as casas não tinham 
muro, tinham muito mato. Hoje tem as 
comunidades ao redor, tem comércio, 
tem escolas, supermercados. Tem muita 
coisa. O ruim ainda é a distância do 
Centro da cidade. Mas morar aqui é 
muito bom. “, opinou.

Origem de um povo quilombola
O Valentina de Figueiredo foi 

idealizado pelo então governador da 
Paraíba, Tarcízio de Miranda Burity. 
À época, o objetivo era beneficiar os 
servidores públicos. Porém, apenas 
foi entregue em 1984, no Governo 
de Wilson Braga. Em meio à ditadura 
militar, o bairro recebeu esse nome 
em homenagem a mãe do presidente 
da República naquele ano (João Fi-
gueiredo) e agregou moradores das 
comunidades próximas que já existiam, 
a exemplo do Paratibe, formada por 
negros refugiados ainda quando eram 
escravos e cujo quilombola existe há 
cerca de 100 anos. Esta parte possui 
hoje a população mais idosa. 

“Na verdade, o Valentina cresceu de-
pois de Muçumagro e Paratibe. Há mais 
de 30 anos saíamos dos bairros de Espla-
nada e Oitizeiro e vínhamos a pé para a 
Praia do Sol e não tinha nenhuma rua 
calçada. Eram só sítios. Existiam poucas 
casas no bairro. Mas já existia essas co-

munidades muito antes da inauguração 
do Valentina de Figueiredo”, esclarece 
Wallan Rodrigues. O bairro guarda 
parte de sua história com uma antiga 
casa de farinha, que sempre desperta 
a curiosidade de quem visita o bairro.

Alguns dos seus mais antigos pon-
tos de referência são o Quinto Batalhão 
de Polícia Militar, a Escola Fundação 
Bradesco e o Centro Profissionalizante 
Deputado Antônio Cabral (CPDAC), a 
maior instituição de ensino do bairro. 
São tantas as histórias que a associação 
de moradores produz atualmente um 
curta-metragem contando a história de 
Muçumagro, Paratibe e  do Valentina.

“Antigamente tínhamos muitas 
festas em locais fechados, como o 
Parque Cowboy, e as festas de rua 
como as Peruas do Valentina, que 
existe ainda. Antes era ainda mais 
calmo. Tenho um carinho pelo bairro 
e gosto muito dessa tranquilidade “, 
conclui Genilda Almeida.

Maria do Desterro e Genilda Almeida são moradoras antigas do bairro e acompanharam o crescimento local

A  antiga Casa de Farinha 
preserva parte da história 
do bairro Valentina Figueiredo



Folia de Rua em JP
Neste sábado, o cantor baiano Durval Lelys puxará o bloco 
Cocobambu Atletas, após 15 anos sem se apresentar em trio 
elétrico pelas ruas da cidade. Página  12
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Neste sábado, um dos mais importantes pintores nascidos na Paraíba comemora 70 anos

No ateliê de Flávio Tava-
res, no Altiplano Cabo Bran-
co, em João Pessoa, estão 
construindo uma via para 
ligar os bairros vizinhos. 
Isso ainda não tirou a paz do 
lugar, meio afastado da agi-
tação do desenvolvimento 
urbano, onde se ouve ainda 
o rasgo gutural de pássaros 
e o som seco do sapoti cain-
do no chão.

Fora de seu estúdio, as 
árvores das mais variadas 
espécies abraçam o jardim, 
convivendo harmoniosa-
mente com obras feitas pelo 
senhor de estatura mediana, 
cabelos platinados, sorriso 
fácil e voz mansa: um mural 
de cerâmica multicolorido, 
uma carranca com seu rosto 
pintado, uma mulher repou-
sando em uma das duas par-
tes daquelas típicas portas 
interiorana, apoiada no pri-
meiro cavalete do artista pa-
raibano, que se encontra tão 
enraizado quanto as árvores 
ao redor.

O ateliê com pé direito 
gigantesco e várias pinturas 
- inclusive literalmente in-
crustadas nas paredes - é um 
recorte desse universo de 
Flávio Tavares, que comemo-
ra neste sábado os seus 70 
anos de idade, quase a tota-
lidade deles dedicado às ar-
tes. Na ocasião da data, este 
mês ele inaugurará a Mostra 
de Talentos das Artes Plásti-
cas, que permanecerá aberta 
ao público até dezembro, no 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego.

A máxima do “filho de 
peixe…” não se resume ape-
nas ao pai e filho, mas se 
estende a uma terceira gera-
ção. “É como casa de músico: 
cada um toca um instrumen-
to naturalmente. Não tinha 
esse negócio de ser artista, 
não”, aponta.

Seu avô paterno, Pedro 
Damião, exercia o ofício da 
fotografia. “Ele era retratis-
ta”, explica Flávio. “Não era 
fotógrafo de paisagem como 
Lira Serrano e muitos outros 
eram. Era muito comum vê
-lo na sua época, lá pra 1919, 
em Timbaúba, em Goiana e 
em João Pessoa, fazendo re-
tratos das famílias. Era um 
bom aquarelista e, com isso, 
um bom desenhista”. 

Seu avô, com muita 
paciência e uma vagarosa 
cadência, retocava as fotos 
utilizando lápis tipo 6-B e 
verniz cobalto para aderir a 
superfície. Algo que, atual-
mente, levaria poucos minu-
tos abrindo um Photoshop. 
“O cuidado era não dar a no-

ção que aquilo era um reto-
que”, conta.

Universidades
A primeira universidade 

de Flávio Tavares foi seu pai, 
Arnaldo, dermatologista e 
professor universitário, além 
da habilidade com o bico de 
pena, cujas ilustrações foram 
publicadas em jornais, in-
clusive n’A União. “Era uma 
época em que o talento das 
artes existia como um hobby. 
Isso parece ser muito de uma 
geração. Era de uma cabeça 
saudosamente renascentis-
ta. Pessoas muito ligadas à 
cultura sempre tinham um 
pezinho de fazer um poema 
ou uma embolada”.

Tanto que ele foi um dos 
fundadores do Centro de 
Artes, em 1952, além de ser 
amigo do compositor per-
nambucano Capiba (1904-
1997), chegando até a fazer 
músicas como ‘Nego véio’, 
em parceria com Severino 
Araújo (1917-2012), o eter-
no maestro da consagrada 
Orquestra Tabajara.

Assim como o sentido 
das pinturas rupestres, ge-
ralmente a criança se expres-
sa através do desenho muito 
antes mesmo de falar ou es-
crever. Porém, Flávio conta 
que foi aos 12 anos que seu 
pai o incentivava, trazendo 
estojos de pinturas, telas, lá-
pis e livros de bolso para o 
menino treinar seu traço.

Nesse instante da entre-
vista, ele procura entre vá-
rios papéis embaixo de uma 
enorme mesa com gavetas 

idem um envelope pardo, no 
qual se encontra um surrado 
e desgastado livro em capa 
dura, com as teias de tecido 
da encadernação aparente 
na sua lombada. Dentro dele, 
páginas e mais páginas de 
anotações de próprio punho 
do pai, em uma caligrafia fir-
me, fluida e bonita, bem di-
ferente dos garranchos que 
comumente viram latim em 
prescrições médicas.

Abrindo a esmo, está 
uma anotação de 1962, na 
qual se registra que eles 
criaram uma história em 
quadrinhos intitulada Sa-
turno, baseado no super-he-
rói gringo Capitão Marvel. 
“Deve ser a coisa mais en-
graçada do mundo se essa 
revista ainda existir”, conta 
sorrindo Tavares, relem-
brando as trocas de gibis na 
matinê do extinto Cine Rex, 
no centro de João Pessoa.

Ainda adolescente, o ar-
tista conta que frequentou o 
Setor de Artes Plásticas da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), que depois vi-
rou a Coordenação de Exten-
são e Cultura (Coex). Lá teve 
seu segundo mentor, Raul 
Córdula. “Ele sempre foi 
muito à frente do seu tem-
po e nunca interferiu nessas 
histórias de estilo. Raul não 
se ligava em estilos. Ele se 
ligava na prática da pintu-
ra”, relembra Flávio Tavares. 
“Raul já era um pintor abs-
trato, cubista também, que 
levava a gente pra desenha 
na Igreja de São Francisco 
para sentir o Barroco”.

Fechando a trindade, seu 
outro mestre foi Hermano 
José (1922-2015). “Herma-
no era um homem - como ele 
mesmo dizia em um poema 
- ‘que não se faz duas vezes’. 
Não se faz um Hermano duas 
vezes”, enaltece. “Ele era um 
professor crítico, era o téc-
nico, a pessoa que ensina. 
Vamos dizer, se ele fosse um 
geógrafo, iria à superfície e 
dentro da superfície analisar 
por que aquela cor estava 
isolada. Como forma e fundo, 

como melodia e harmonia, 
você tem que fazer uma inter-
ligação como nos sons para 
não ficar um som à parte”.

De acordo com Flávio, 
seu terceiro professor vivia 
em busca da perfeição. “Essa 
perfeição realmente não exis-
te, mas ela leva você a cami-
nhar para um propósito me-
lhor do que aquilo que está 
feito naquele momento, era 
como se fosse uma busca.”

Audaci Junior 
audaciauniao@gmail.com

Não se faz um artista como 
Flávio Tavares duas vezes
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Era uma época em 
que o talento das artes 

existia como um 
hobby. Isso parece ser 
muito de uma geração. 

Era de uma cabeça 
saudosamente 

renascentista
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No seu ateliê, mostrando um de seus primeiros trabalhos, produzido aos 15 anos
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Uma das marcas registradas 
de Flávio Tavares, com as mãos 
em concha, herança de suas 
idas à Igreja de São Francisco
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sua freguesia vinha da praia. Mas 
ele resistiu: “eles saem da praia e 
vêm comer aqui”. Até que um dia 
a concorrência criou os cachor-
ros da praia.

Meu cunhado Dado sai de 
Aracaju, lá de Sergipe, para vir 
comer o cachorro quente de 
Jaguaribe, no Mundial Lanches. 
Eu comi muito, até que descobri 
o sanduíche de peru do Mundial. 
Aí foi que passei a comer o san-
duíche da grande ave. O povo diz 
que peru é carregado e é mesmo. 
O hábito de lanchar peru em Ja-
guaribe, todas as noites, atacou-
me os mocotós. Passei a andar 
com dificuldade. Aí suspendi o 
sanduíche, e fiquei bom. Peru 
nunca mais, Jaguaribe.

O bairro de Nhandy sediava 
o Partido Comunista do Bra-
sil — PC do B. Ainda sedia, pois 
considero Jaguaribe aquele rua. 
O Partido está melhor de vida, 
pois sua sede agora é térrea. 
Eu tinha muita dificuldade em 
subir a escadaria íngreme para 
ir ao primeiro andar onde ficava 
nosso aparelho. Agora, vou poder 
freqüentar mais o partido de Olga 
Benário. Não fui eu que batizei: 
ela é filha do camarada batizei 
Tico Pinto, meu parente e correli-
gionário. Esses Pintos do Vale do 
Piancó são uma só família — com 
raríssimas exceções. Uma vez, 
perguntei a um Pinto do Vale se 
éramos parentes e ele respondeu: 
“não temos nada a ver”. Um dia, 
o cara foi candidato. Me pediu o 
voto. Você acha que dei?

(Terça, quinta, sábado)

Os raros leitores que , aos sábados, me hon-
ram com sua leitura, já sabem que - para tentar 
manter-me vivo - cumpro uma prazerosa tarefa, 
de segunda a sexta-feira, das 5 e meia até as seis 
e meia - por aí.  Faço uma caminhada de uma 
hora, dando sete voltas ao redor da Praça Alcides 
Carneiro, em Manaíra.

São cerca de 6.300 passos (marcados pelo 
relógio digital) que equivalem a, mais ou menos, 
quatro  quilômetros e meio. Isso, após o desper-
tar de uma boa noite de sono, em que campeiam 
os sonhos - os mais estranhos, às vezes - me faz 
renovar as (poucas) energias que restam ao meu 
corpo. 

E o faço com disposição, nas mais das vezes 
até com prazer e alegria. Encontro e reencon-
tro  pessoas, cujos nomes desconheço mas que, 
de forma gentil e atenciosa, retribuem a minha 
saudação de um cordial “bom dia”.   E, como sói 
acontecer, essas pessoas passam a ser como se 
fossem antigos conhecidos: são, homens (em 
menor quantidade) e mulheres maduros. Deles 
os homens, posso imaginar estarem entre 40 e 
60 anos, embora alguns já (como eu) já tenham 
passado dos 70, 80. Já as  mulheres, tem para 
todos os gostos e apresentam nitidamente idades 
diferenciadas. Algumas, poucas, são bem jovens 
aparentando ter menos de 25 anos, enquanto a 
maioria é formada de gente com mais de 50.

Dentre essas, talvez cabendo no espaço entre 
45 e 55 anos, ouso - neste escrevinhado sema-
nal - destacar a figura de Zeneide. Ela é loura, de 
verdade, tem uma pele alva, sem rugas num rosto 
perfeito - olhos claros, maçãs rosadas, nariz afila-
do e lábios cheios e carnudos, além de um sorriso 

encantador - pelo pouco que pude perceber nessas 
minhas voltas ao redor da praça.

De tanto me encontrar com ela, resolvi na 
semana passada, perder o medo de ser inoportu-
no, ousar parar-lhe a caminhada e, com o maior 
respeito, dizer-lhe, não sem antes de pedir des-
culpas:

 - Tu sabes que és a mulher mais bonita dentre 
todas que caminham de manhazinha na praça?

Ela, meio que encabulada, agradeceu com um 
simples “muito obrigada” o elogio e seguiu na sua 
caminhada, como se não tivesse ouvido nada.

Eu, meio aturdido com sua quase indiferen-
ça ao que lhe disse, na outra volta, pedi licença 
e a parei novamente, para lhe perguntar o seu 
nome. Ao que ela, meio constrangida, falou bai-
xinho: Janeide ou coisa parecida e, deu de om-
bros e se foi.

Aí, eu resolvi insistir e, na volta seguinte, lhe 
indaguei de forma direta, olho no olho: Janeide, 
é este o seu nome? Ao que ela, imperturbável, 
simplesmente corrigiu:

O meu nome é Zeneide e nada mais declarou.
Na volta seguinte, já não a encontrei e faz  

três dias que ela não aparece na praça.
Será que Zeneide não gostou da minha tão 

simples abordagem,  ou me achou enxerido  por 
parar-lhe a caminhada, posto que ela,  desliza os 
seus  belos pés sobre o cimentado da praça, sem-
pre sozinha?

De qualquer forma, devo esclarecer aos  que 
agora estão lendo estas mal traçadas linhas que, 
depois daquele dia em que lhe lancei o elogio, 
Zeneide sumiu da praça.

E agora, fico a me perguntar: Cadê Zeneide?

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com

Cadê Zeneide? 

Nhandy era um dos maiores 
animadores culturais da Paraíba. 
Sua influência transcendia as 
lindes de Jaguaribe, sua pátria 
chica. Se a Paraíba tivesse alguns 
Nhandís, podia dar lugar a uma 
renascença. Só ouve um momen-
to da arte assemelhado ao do Ja-
guaribe de Nhandy a Geração 59, 
que deu ao mundo a pintura de 
Ivan Freitas e de Raul Córdula. 
Lembro-me de quando as pes-
soas grandes diziam que Jaguari-
be era um bairro independente, 
tinha comércio. Hoje, tem até 
movimento de arte. Neste senti-
do, muito deve a Unhandeijara 
Lisboa. A esquina de seu sobrado 
era como um farol iluminando os 
caminhos da arte em Jaguaribe. 
Ele fazia jus ao significado do 
topônimo: rio das onças.

Nhandy se foi quando a 
invernada do Sudeste assolava 
São Paulo, Rio e Minas. Cada qual 
com seu flagelo: no Nordeste 
temos a seca, que chega a tem-
pos certos, no qüinqüênio medo-
nho. Mas a seca dá tempo de se 
ir embora, mesmo que o poeta 
cante “só deixo o meu Cariri no 
último pau de arara”; mas a chu-
va não deixa entrar nem sair, ela 
simplesmente desaba, engolindo 
até caminhões, ameaçando até 
caminhões. O chofer morreu. Às 
vezes, o flagelo das águas tam-
bém chega ao Nordeste: 

“Cheia! As cheias! Barro boi 
morto árvores destroços rede-
moinho sumiu!”

 E nos pregões da ponte do 
trem de ferro os caboclos destemi-
dos em jangadas de bananeiras”, 

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

Nhandy

recorda Bandeira de sua infância 
na “Evocação do Recife.”

Nhandy encampou uma idéia 
minha, “A Serpente do Cabo 
Branco”. Era uma troça de car-
naval, constando de um grupo 
de pessoas, debaixo de um pano 
comprido, com a figura de uma 
cobra. Mas nunca desenvolvemos 
a idéia por mea culpa, minha 
preguiça. Se alguém de Jaguaribe 
ou de outro bairro quiser, tá aí a 
cobra e a idéia. Ainda dá tempo 
de preparar a serpente para o 
próximo carnaval. Se não der, 
que seja para o ano vindouro.

Lembro-me de Nhandy 
no curso de pintura da UFPB, 
com Celene, Raul, Archidy, no 
tempo em que o curso perten-
cia ao Departamento Cultural, 
dirigido por Hildebrando Assiz. 
A lembrança de Nhandy chega 
ainda no cachorro quente de 
Jaguaribe. O rio das onças era o 
único bairro da cidade que tinha 
cachorro quente, iguaria que 
oferece até hoje. Era mesmo um 
bairro auto-suficiente. Eu sugeri 
a Tibúrcio (o dono do cachorro 
quente) que abrisse uma filial na 
praia, pois uma grande parte de 

A chuva não deixa 
entrar nem sair, 

ela simplesmente 
desaba, engolindo 

até caminhões

Essa frase é de José Américo de Almeida. 
Ela nos ensina a não permitir que o medo tome 
conta do nosso espírito e coloquemos o pen-
sar como antídoto. Porque não transformar o 
medo em coragem? Basta acreditar que é capaz 
de vencê-lo. Não deixar que o veneno do medo 
mate as esperanças.

Há um outro pensamento de Machado de 
Assis que diz: “O medo é um preconceito dos 
nervos. E um preconceito, desfaz-se - basta a 
simples ref lexão”. Então, o medo vai embora 
quando conseguimos encará-lo com racionali-
dade. As aparências muitas vezes são engana-
doras. Precisamos descobrir as verdades que 
elas escondem. E aí percebemos que aquilo que 
nos assusta eventualmente, não tem força sufi-
ciente para nos tornar acovardados.

É importante que saibamos dominar o medo 
de cada dia. Ele nos induz a seguir por cami-
nhos sombrios, porque decidimos obedecer aos 
instintos e nos recusamos a enxergar a luz que 
nos orientará a trilhar as veredas da vitória. 
O medo desorganiza os sentidos. Provoca a in-
quietação, as incertezas, a fraqueza. Quem não 
ousa porque insiste em se manter numa zona de 
conforto, jamais conseguirá vencer obstáculos 
que possam surgir à sua frente. 

Que o raciocínio seja a lanterna no escu-
ro. Quem assim age, persiste, apesar do medo. 
Façamos com que a imaginação o combata. Er-
gamos o escudo que possa nos defender do que 
nos amedronta. Controlemos a ansiedade que 
se antecipa ao medo. Não deixemos que esse es-
tado de alerta se transforme em fobia.

Por isso, é tão importante não ter medo das 
novas ideias. Jamais devemos impedir a nossa 
capacidade de criatividade diante dos perigos 
que surgem à nossa frente. Temer as mudanças 
é caminhar na contramão do crescimento, recu-
sar as inovações. O novo só amedronta os inca-
pazes. Esses são os que se recusam a modificar 
percepções, colocando resistência a conceber 
novas visões do mundo em que vivem. O pen-
samento revolucionário nasce da coragem de 
enfrentar o medo. Novas verdades podem ser a 
chave do triunfo que hesitamos em conquistar, 
porque fomos dominados pelo conservadoris-
mo, o receio de agirmos pela intuição que nos 
oferece novidades. O medroso é antes de tudo 
um pessimista.

Robert Mallet, um inventor irlandês, que vi-
veu no século dezenove, já dizia: “As boas ideias 
não têm idade, apenas têm futuro”. São elas que 
constroem os sonhos. Portanto, sejamos cria-
dores, descobridores. Sem medo de abrirmos 
novas portas, produzindo excitação no viver 
a partir da aceitação de novos valores e novos 
conceitos. Pessoas inteligentes debatem ideias. 
Stalin falava que elas são muito mais poderosas 
do que as armas. E Augusto Cury complementa: 
“pessoas fortes usam as ideias, as fracas usam 
as armas”.

“O medo é 
instinto, não é 
raciocínio”

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 15 de fevereiro de 202010
Cultura

Editoração:  Ada CarinaEdição: Audaci Junior

Foto: Divulgação

Romancista, cronista e poeta paraibano José Américo de Almeida
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Caminhando na prainha, trecho do estuário do 
Rio Paraíba bem frequentado em Lucena, ouvi uma 
voz cantando: “Não vá pro mar sem canoa / Pra não 
morrer na maré / Não vá, não vá / Deixa de teima mu-
lher”, voz feminina e lamuriosa. Fui para uma entrada 
de mangue e encontrei uma senhora, pano amarrado 
na cabeça, ossos da face bem salientes, assim como 
um punhado de dentes curvos, pele bem queimada do 
sol; vestes molhadas e um cesto. Eu sorri, ela também: 
“– Não ligue pra ‘véa’, a ‘véa’ veio catar uns mariscos 
no mangue”. Perguntei pela música, ela respondeu: “– 
Ah meu ‘fie’, de música e história a ‘véa’ sabe ‘derna’ 
de criança. Minha mãe, vô, tudim contava cada coisa 
que você só vendo. Mas tá fazendo o quê sozinho, tão 
longe do povo lá do bar?” Respondi que estava cami-
nhando a esmo, conhecendo o lugar e pensando nos 
tempos da colonização, indígenas e europeus por 
essa região. Ela disse: “– Tá certo. Você é novo e tem 
o coração bom, mesmo assim cuidado com o Pai do 
Mangue, você pode se perder”. Com quem? Qual é seu 
nome? Questionei. “– O nome da ‘véa’ é Da Guia. Pai do 
Mangue é quem toma conta disso tudo. Não fosse ele, 
meu povo não tinha o que comer”. Afirmou enquanto 
pigarreava. Fiquei a pensar.

É bem verdade que é inerente a todas as etnias e 
culturas ao longo dos tempos, um patrimônio de tra-
dições que vão sendo, geração em geração, transmi-
tidos pela oralidade e perpetuados (e conservados!) 
pelos costumes. É o que foi denominado pelo arqueó-
logo inglês William Thoms de Folclore, que seria em 
suma a sabedoria do povo. Nosso folclorista maior, o 
Câmara Cascudo disse que esse patrimônio “é mile-
nar e contemporâneo. Cresce com os conhecimentos 
diários grupais, domésticos ou nacionais”. Pe. Antô-
nio Vieira dizia que o medo é crédulo e nesse espec-
tro, difundiu-se pela humanidade as assombrações, 
visagens e superstições, muitas vezes na tentativa 
de explicar o que não se conseguia. Especificamente 
no Brasil, no pós 1500, tivemos uma relação entre 
esses mundos místicos de origem nativa, européia e 
africana, ora misturando-se ou equivalendo-se. Para 
Cascudo, tudo o que se parecia, iria se irmanando, 
permutando valores equivalentes. É exatamente por 
isso que vemos a curupira, caipora e a comadre flor-
zinha tão próximas em características e tão distan-
tes geograficamente nos rincões do Brasil.

Mas, e o Pai do Mangue, dona Da Guia? “– É um 
velho de chapeuzão, de barba, dá pra ver a fumaça 
do fumo. Já soube dele dá pisa em pescador; se matar 
bicho novo ou fêmea pejada, ele pega”. Não encon-
tramos facilmente essa lenda em outros estados, é o 
que Cascudo afirmou como mitos locais, pois existe 
em zonas adequadas e propícias à sua ecologia, nes-
se caso, a do mangue com suas árvores com raízes 
aéreas, por sobre o solo argiloso, formando um am-
biente fechado, inóspito e um tanto sombrio, mas 
que propicia fartura: caranguejo, siri, aratu, amoré, 
camarão, marisco, sururu, ostra, etc. 

Ao longo dos anos, recolhi relatos do Pai do 
Mangue na aldeia Tramataia (ouvindo as índias ma-
risqueiras) no estuário do Rio Mamanguape (em 
Baía da Traição) até a Barra do Gramame, no Conde. 
Sendo mais forte no estuário do Rio Paraíba, desde o 
Porto do Capim até a área de Costinha e Forte Velho. 
Soube que na periferia do Recife se falou de um Pai 
do Mangue, mas com característica totalmente dis-
tinta. Lá na Bahia escutei de um pescador a história 
da Vovó do Mangue, lá na Baía de Todos os Santos (na 
barra do Paraguaçú), com fortes ligações com Nanã, 
orixá dos mangues e pântanos. 

O Pai do Mangue é quase sempre visto como um 
senhor de certa idade, pele trigueira, barba farta, voz 
grossa, assobio fino, chapéu de palha, roupa de pesca-
dor, um samburá (cesta de palha) na mão ou costas, 
pode ser uma luz que acende e apaga à noitinha, há 
quem já viu andar na superfície das águas. É agradado 
com fumo e não admite desrespeito, palavrões, alga-
zarra ou dano ao mangue sob pena de fazer pescador 
se perder por dias ao aparecer como animal ou criança 
pedindo ajuda, perdendo-se no alagadiço. Seu Manoel 
Silva contou que o Pai do Mangue andou com seu avô na 
canoa, ele voltava com seis cordas de caranguejo, mas o 
ser mítico pediu que o deixasse mais à frente. O Pai do 
Mangue agradeceu e sumiu da canoa entrando no man-
gue tão rápido que nenhum homem passaria por aque-
las raízes e galhos daquele jeito. Desde então, a média 
de cinco, ou seis cordas aumentou para dez. 

É muito interessante ter contato com pessoas 
que jamais se conheceram, porém, carregam em seu 
cotidiano histórias tão fortes que vão costurando o 
enredo de suas vidas.

Mitos e Lendas 
da Paraíba: o 
Pai do Mangue

Nesta segunda-feira (17), às 19h, 
a escritora Débora Gil Pantaleão rea-
liza o lançamento de Repito Coisas 
que Não Lembro (Escaleras). O evento 
acontece no restaurante Cherimbom 
(Rua Rosa Lima dos Santos, 621), em 
João Pessoa, e inclui uma instalação 
artística de Bruna Dias e um bate-pa-
po com a Débora, Dias, Carine Fiúza 
e mediação de Marina Blank, além de 
uma apresentação artística com as 
bailarinas Iara Costa e Isaura Tupini-
quim.

A escritora explora uma experi-
mentação em termos de estrutura e 
pontuação que segue uma estética 
que se assemelha à sua primeira no-
vela. “Em Causa Morte, já explorava 
isso, mas em Repito Coisas que Não 
Lembro a experimentação acontece 
de uma forma diferente. As duas se 
assemelham na temática, que aborda 
a questão de personagens negros en-
frentando o racismo”.

A inspiração inicial para a escrita 
de sua segunda novela surgiu após a 
leitura de Morreste-me, do português 
José Luiz Peixoto. “É bem curta e re-
flete sobre a questão do luto. Quan-
do eu a li, me deu muita vontade de 
escrever outra. Na época eu estava 
focando muito no tema do amor, mas 
foram surgindo as eleições e muitas 
outras questões no meio do proces-
so”, lembra, complementando que o 
amor segue sendo o tema principal.

Em JP, Débora Gil Pantaleão
lança a sua segunda novela

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com
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• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Partage Shopping [3337-6000] • Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) 
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Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

ServiçoServiço

ESTREIAS DA SEMANA

Sonic - O Filme (Sonic. EUA. Dir.: Jeff Fowler. Fantasia. Livre). Sonic, o porco-espinho 
azul mais famoso do mundo, se junta com os seus amigos para derrotar o terrível Doutor 
Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, respon-
sável por aprisionar animais inocentes em robôs. MAG 1 (dub.): 16h30; (leg.): 20h50. 
MAG 3 Atmos (dub.): 14h30, 19h. Manaíra 3 (dub.): 13h15, 15h45. Manaíra 5 
(leg.): 21h50; (dub.): 14h15, 16h45, 19h15. Manaíra 7 (dub.): 14h45, 17h15; (leg.): 
19h45. Mangabeira 3 (dub.): 14h15, 16h45, 19h15, 21h45 (exceto seg. e ter.). Man-
gabeira 5 (dub.): 13h15. Tambiá 6 (dub.): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30. Partage 
2 (dub.): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30.

O Grito (The Grudge. EUA. Dir.: Nicolas Pesce. Terror. 16 anos). Depois que uma jovem 
mãe mata a família em sua própria casa, uma mãe solteira e um detetive tentam inves-
tigar e resolver o caso. Mais tarde, eles descobrem que a casa é amaldiçoada. Manaíra 
2 (dub.): 15h30, 20h10; (leg.): 17h50, 22h20. Mangabeira 4 (dub.): 15h, 17h30, 
20h, 22h15 (exceto seg.). Tambiá 1 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21h. Partage 5 (dub.): 
15h, 17h, 21h; (leg.): 19h.

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 (Ge-
orge 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.): 15h45 (todos os dias), 22h (dom.). Manaíra 4 (leg.): 14h, 16h50, 
19h30, 22h15.

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 procuran-
do por emprego 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. Manaíra 8 (leg.): 
13h45 (sáb. e dom.), 18h45 (exceto sáb. e dom.).

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 1 (dub.): 18h30. MAG Atmos 3 (dub.): 16h40; 
(leg.): 21h15. Manaíra 6 (dub.): 15h15, 17h45, 20h15. Manaíra 7 (leg.): 22h10. 
Manaíra 9 MacroXE (leg.): 17h, 22h. Manaíra 9 MacroXE (dub.): 15h50, 
18h30, 21h15. Mangabeira 1 (dub.): 14h30, 17h, 19h30, 22h. Mangabeira 5 
(dub.): 15h45, 18h15. Tambiá 5 (dub.): 14h35, 16h40, 18h45, 20h50. Partage 1 
(dub.): 14h35, 16h40, 18h45, 20h50. 

Bacurau (Brasil, França. Dir.: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Ação, Faroes-
te, Suspense. 16 anos). Num futuro recente, Bacurau, um povoado do sertão de Pernam-
buco, 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: ter. (18/2) 19h.

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. 
Manaíra 8 (dub.): 16h, 18h20 (sáb. e dom.), 21h. Mangabeira 2 (dub.): 16h, 
21h15. Tambiá 3 (dub.): 16h05, 18h25, 20h45. Partage 4 (dub.): 18h25, 20h45.

Coringa (EUA. Dir.: Todd Phillips. Drama. 16 anos). Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) 
trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer 
a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, 
Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos 
iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne 
(Brett Cullen) é seu maior representante. MAG 2 (leg.): 21h (ter).

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: dom. (16/2) 16h.

Era uma vez... em Hollywood (Once Upon A Time...in Hollywood. EUA. Dir.: Quen-
tin Tarantino. Drama. 16 anos). Los Angeles, 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) é um 
ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. 
Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os 
acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da 
atriz Sharon Tate (Margot Robbie), que na época estava grávida do diretor Roman Po-
lanski (Rafal Zawierucha). MAG 2 (leg.): 21h (qua.).

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 convi-
vência 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. Indicado ao Oscar de Melhor Fotografia. Cine Bangüe:  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. Manaíra 1 (dub.): 14h15. Ma-
naíra 8 (dub.): 13h45 (exceto sáb. e dom.). Tambiá 4 (dub.): 14h20.  Partage 
3 (dub.): 14h20.

JJojo Rabbits (EUA. Dir.: Taika Waititi. Comédia. 14 anos). Jojo é um garoto alemão 
solitário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajuda-
do apenas por seu amigo imaginário, Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo 
cego enquanto a Segunda Guerra Mundial prossegue. Vencedor do Oscar de Melhor 
Roteiro Adaptado. Manaíra 11 (leg.): 15h, 17h30, 20h. 

Judy - Muito Além do Arco-Íris (Judy. Reino Unido. Dir.: Rupert Goold. Cine-
biografia. 14 anos). Inverno de 1968. Com a carreira em baixa, Judy Garland (Renée 

Zellweger) aceita estrelar uma turnê em Londres, por mais que tal trabalho a mantenha 
afastada dos filhos menores. Ao chegar ela enfrenta a solidão e os conhecidos proble-
mas com álcool e remédios, compensando o que deu errado em sua vida pessoal com 
a dedicação no palco. Vencedor do Oscar de Melhor Atriz (Renée Zellweger). MAG 2 
(leg.): 21h (seg.).

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 desconhecidas e inexploradas, desde o árido deserto até as montanhas nevadas, 
para poderem escapar do jogo mais perigoso do mundo. Manaíra 3 (dub.): 18h, 
20h45. Manaíra 2 (dub.): 13h30.

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 li-
dar 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. Manaíra 1: 14h30, 17h, 19h20, 21h50. Mangabeira 2: 
18h45. Mangabeira 5: 21h. Tambiá 3: 16h30. Tambiá 4: 16h20, 18h30, 20h40. 
Partage 3: 16h20, 20h55.

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 disso, se desenvolve uma espécie de brainstorm sem sentido em que as 
sugestões se concretizam na tela. Cine Bangüe: dom. (16/2) 18h.

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. Vencedor do Oscar de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, além 
de ganhar nas categorias de Direção e Roteiro Original, além da Palma de Ouro em Cannes. 
MAG 2 (leg.): 18h15 (todos os dias), 21h (sáb.). Manaíra 10 (leg.): 13h30, 16h15, 19h, 
22h. Partage 3 (leg.): 18h30. Partage 4 (leg.): 16h.

Terror psicológico ‘O Farol’ será exibido neste sábado, às 18h, no Cine Bangüê, em João Pessoa

Foto: Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

No novo livro, a personagem se 
tranca em um quarto de pousada, 
onde começa a refletir sobre a pró-
pria vida e a de quem a cerca. “Traz 
muito essa questão de classe, raça, 
gênero e especismo, que é bastante 

vinculada ao veganismo”, explica Gil 
Pantaleão. “A narrativa segue como 
o fluxo da própria consciência, os te-
mas vão aparecendo. Não é uma his-
tória com começo, meio e fim, é uma 
estrutura de pensamento mesmo”.

Foto: Bruna Dias/Divulgação

Foto: Iara Costa/Divulgação

Além do experimental 
‘Repito Coisas 
que Não Lembro’, 
evento terá uma 
instalação artística 
de Bruna Dias



Flávio Tavares fala sobre as suas influências, “atingir a caligrafia” e a busca constante pelas várias faces do estilo

Com mais de 50 anos 
dedicados às artes, Flávio 
Tavares entende que o estilo 
de um pintor e desenhista 
reside na bagagem que ele 
carrega consigo. Mas quan-
do ele percebeu que estava 
formando seu próprio esti-
lo, tão visível nas pinceladas 
ou nos traços a ponto de não 
precisar vê no canto do qua-
dro a sua assinatura?

“Entre a vegetação, o 
corpo e os animais mágicos, 
por assim dizer, como esses 
dragões que passei muito 
tempo fazendo e ainda faço, 
tinha uma permanência da 
forma arredondada. Eu não 
sou um pintor de anatomia 
que tenha músculo nem 
nada”, analisa. “A minha 
pintura é muito mais pró-
xima de um Diego Rivera, 
daquela coisa aveludada, 
de um Di Cavalcanti, de um 
Portinari. Tudo isso são in-
fluências”, completa.

Nas conversas com 
Francisco Brennand (1927-
2019), o pernambucano 
dizia para o amigo paraiba-
no não se preocupar e que 
essas identificações eram 
influências benéficas. “‘De-
pois você atinge a sua cali-
grafia’, ele contava”.

Para responder melhor 
a esta pergunta, ele pega 
emprestado a caneta da 
entrevista e, sem remorso 
algum, vira as costas de um 
dos seus desenhos antigos 
espalhados na mesa e co-
meça a desenhar para mos-
trar como essa “escrita” 
o segue a vida inteira: ele 
repete quase como se esti-
vesse assinando seu nome 
a forma da mão de um dos 
anjos da Igreja São Fran-
cisco que era do seus estu-
dos décadas atrás. “Ainda 
hoje, quando vou desenhar 
assim, você percebe que é 
como uma caligrafia”, co-
menta tracejando.

Exemplificando as vá-
rias faces do seu estilo, Ta-
vares coloca como exemplo 
a sua fase política nos anos 
1960, quando se juntou aos 
artistas ligados ao humor, 
trabalhado por dois anos 
como chargista no jornal O 
Norte e frequentando o Sa-
lão Internacional de Humor 
de Piracicaba. “Criou den-
tro de mim um princípio 
que era contrário a essa mi-
nha pintura. Era algo mais 
crítico”, admite.

Um dia, lhe presentea-
ram com um livro que mu-
dara seu entendimento: A 
Unidade na Obra de Picasso, 
de Meyer Schapiro. “Fiquei 
estranhando o título por-
que se você procurar uma 
unidade na obra de Picasso, 
não vai encontrar nunca. 
Ele era um rebelde, tinha 
a fase azul, cubista, era um 
anatomista fantástico com 
aquelas figuras gregas… 
mas ele tinha algo que o li-
vro aborda de forma muito 
mágica: quando se olha um 
Picasso, você sabe que é um 
Picasso. Mesmo tendo um 
conhecimento básico ou 
mínimo da obra dele, você 
sabe que é um Picasso. Tem 
um sentimento, uma áurea 
que marca e não sei te dizer 
o que é isso”.

Então, isso foi libertan-
do Flávio Tavares. “Tenho a 
certeza dentro de mim que 
é essa busca que te faz ir pra 
frente. E não é exclusivida-
de minha. A obra de Kan-
dinsky, no tempo em que 
ele vivia na Rússia, era im-
pressionante, era uma pin-
tura folclórica. Depois, ele 
se tornou aquele abstrato 
geométrico. O próprio Die-
go Rivera no começo tinha 
influência de Salvador Dali. 
O que importa é aprender 
a malha da pintura. Depois 
que aprende o instrumen-
to, depois que está tocando 
sem desafinar, aí pode de-
senvolver vários momentos 
que a sua mente quer”.

Um exemplo dessa in-
quietação do paraibano é 
quando ele via as persona-
gens fellinianas no cinema. 
“Eu ficava louco. Dizia: ‘Te-
nho que pintar essas figu-
ras. Não posso só ficar pin-
tando anjos’”.

‘Feira de Mangaio’
Democratizando sua 

arte, imensos painéis de 
Flávio Tavares podem ser 
encontrados pela cidade, a 
exemplo de No Reinado do 
Sol, na Estação Cabo Branco 
– Ciência, Cultura e Artes. 

Para ele, atualmente os 
grafiteiros são os artistas 
mais democráticos. “Eles le-
vam o grande mural ao povo 
no meio dos prédios. Aquilo 
ali são as grandes Capelas 
Sistinas hoje em dia”, com-
para, lembrando de uma 
obra recente, feita com a 
lama da tragédia de Bruma-
dinho (MG) pelo paulistano 
Mundano, reinterpretando 
o quadro Operários (1933), 
da modernista Tarsila do 
Amaral (1886-1973). “O 
mundo das galerias e do 
mercado de arte é à parte. 
Fico triste quando um qua-
dro meu viaja e nunca mais 
o verei”, lamenta Flávio.

Neste âmbito democrá-
tico, há espaço para todas 
as facetas de um artista. “Se 
fosse músico, faria desde o 
jingle vender um produto, 
até tentar fazer uma sinfo-
nia. A minha grande sinto-
nia na música e na pintura 
que tento atingir, seria uma 
música como ‘Feira de man-
gaio’, de Sivuca”.

Conectado com a si-
tuação política do país, 
Flávio Tavares expressa 
em seus projetos recentes 
a insatisfação de quem já 
viveu uma ditadura mili-
tar (1964-1985) e “está 
fechando o ciclo agora”. A 
diferença, segundo ele, era 
de que não se tinha medo 
por ser jovem que “mistu-
rava Beatles com Caetano”. 

“Hoje se vê a coisa roman-
tizada, mas era muito pe-
sado. Desaparecia e morria 
gente. Atualmente, o que 
dá medo é que eles não 
têm mais fardas. São civis 
ditatoriais. Imagine Al Ca-
pone assumindo o governo 
dos EUA naquela época, ou 
o Pablo Escobar assumin-
do o da Colômbia”.

No alto dos seus 70 
anos, como se definiria Flá-
vio Tavares por ele mesmo? 
“Sou uma pessoa muito dis-
tante do artista”, admite. 
“Sei que trabalho com arte, 
mas todas essas histórias 
evaporaram. Não sei se pos-
so chamar de maturidade, 
mas não chego a se envol-
ver mais com esse egocen-

trismo do nome. Gosto de 
estar apresentando obras 
novas, mas já olho a coisa 
em si como uma passagem. 
Não sei se é medo da morte 
— como Ariano (Suassuna) 
dizia: ‘Tudo se esfarela’ — 
que você fica mais humilde. 
Há muito tempo tenho essa 
autocrítica. Essa paz é mui-
to louvável”.

Audaci Junior 
audaciauniao@gmail.com

“Sou uma pessoa muito 
distante do artista”
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Bloco dos Atletas

Após hiato de 15 anos, Durval Lelys agita JP
Foto: Divulgação

Após 15 
anos sem se 
apresentar 
em trio elé-
trico pelas 
ruas em João 
Pessoa, o 
baiano Dur-
val Lelys está 
de volta. Ele 

retorna como atração princi-
pal do bloco Cocobambu Atle-
tas. O desfile acontecerá neste 
sábado, na Avenida Epitácio 
Pessoa, a partir das 20h, den-
tro da programação do Folia 
de Rua.

No repertório, o cantor 
promete relembrar gran-
des sucessos de sua carrei-
ra, que marcaram verões e 
gerações de carnavalescos 
pelo Brasil afora. Comemo-
rando 25 anos de história, o 
Bloco dos Atletas é um dos 
mais tradicionais das pré-
vias momescas pessoenses.

Lelys não esconde a 
ansiedade para comandar o 
desfile nem a saudade que 
estava de agitar foliões na 
capital paraibana. “Está che-
gando a hora de revivermos 
meus grandes momentos 
em Jampa, em cima de um 
trio”, disse o músico.

Durval se tornou uma 
referência no Carnaval e em 
micaretas com toda a sua 
irreverência à frente do vo-
cal da banda de axé Asa de 
Águia, fundada em 1987. Em 
2014, após o grupo anunciar 
uma pausa nos trabalhos 
por tempo indeterminado, 
o cantor anunciou carreira 
solo. Desde então, ele segue 
na estrada cantando os su-
cessos que marcaram toda 
essa trajetória, incluindo as 
apostas da atual fase. 

“O foco é sempre pen-
sar no conforto, na seguran-
ça e no bem estar do nosso 

folião, trabalhando com 
compromisso e responsabi-
lidade”, destacou Diego Fer-
reira, um dos diretores da 
agremiação. E os detalhes 
para concretizar isso são 
vários. Seguindo o trio elé-
trico principal, por exemplo, 
virão dois carros de apoio, 
oferecendo assim uma es-
trutura dobrada de banhei-
ros e bares.

Centenas de cordeiros 
vão controlar o acesso ao 
bloco e uma patrulha es-
pecializada estará a postos, 
a fim de garantir a tran-
quilidade do início ao fim 
do desfile. Os associados 
contarão com assistência 
exclusiva da UTI móvel do 
Hospital Nossa Senhora das 
Neves (HNSN). A festa tam-
bém terá o apoio das polí-
cias militar e civil, da Guar-
da Municipal, do Corpo de 
Bombeiros e do Samu.

“Nós esperamos reali-
zar uma grande noite, com 
muita animação na avenida, 
assim como sempre foi a 
história do Bloco dos Atle-
tas, que se consolidou como 
um momento de encontros 
e reencontros de famílias, 
amigos, atletas, ex-atletas, 
de foliões de um modo ge-
ral”, acrescentou Ferreira.

A novidade este ano é o 
Vai Quando, aplicativo exclu-
sivo para os foliões, no qual 
eles podem ficar por dentro 
de todas as novidades acer-
ca do desfile, e ainda postar 
fotos e vídeos, e bater papo. 
“É mais um diferencial com 
o intuito de conectar nossos 
associados antes mesmo 
de todos se encontrarem 
na avenida”, explicou Diego 
Ferreira. O download da fer-
ramenta pode ser feito gra-
tuitamente nas principais 
lojas de app. Ex-Asa de Águia traz o axé baiano para o desfile na Epitácio Pessoa

Ao lado da obra ‘O Golpe - A Ópera do Fim do Mundo’: paraibano preserva as suas pinceladas de crítica social 

Foto: Marcos Russo
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Pressão por crédito
Governadores e prefeitos pressionam o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para garantir que a União seja avalista de um limite 
maior de empréstimos para estados e municípios.  Página 14

Fo
to

: A
gê

nc
ia

 B
ra

si
l

Camila Toscano e Jane Panta anunciaram apoio à ação “Meu corpo não é sua folia”, que já tem a adesão de 22 municípios

As deputadas estaduais Ca-
mila Toscano (PSDB) e Jane Panta 
(PP) anunciaram, ontem, que es-
tão de pleno acordo e que, sobre-
tudo durante estes dias de folia, 
estarão integradas à campanha 
contra a importunação sexual 
‘Meu corpo não é sua folia’, pro-
movida pela Rede de Proteção às 
Mulheres em Situação de Violên-
cia na Paraíba (Reamcav), coorde-
nada pela Secretaria de Estado da 
Mulher e Diversidade Humana, e 
que já ganhou a adesão de 22 mu-
nicípios da Paraíba.

“Estamos de pleno acordo e 
até mesmo com o momento que 
é oportuno. Estaremos levando o 
nome da Assembleia a todos os 
eventos que tratem do debate e 
dos cuidados com esse tema”, afir-
mou Camila Toscano que, na atual 
legislatura, preside a Comissão de 
Direitos da Mulher no Legislativo 
estadual.

Ela disse que uma de suas ta-
refas é levar ao conhecimento da 
população os projetos que trami-
tam na Casa e que podem contri-
buir para o combate, sobretudo, à 
violência contra a mulher. “A ini-
ciativa da Rede é de fundamental 
importância para a conscientiza-
ção da população e sobretudo da 
própria mulher.

Além de apoiar a iniciativa, 
Jane Panta, que é médica e é do 
PP, aproveitou para lembrar que 
outro aspecto a ser considerado e 
incluído nesses cuidados diz res-

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Deputadas reforçam campanha 
contra a importunação sexual

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Pelas Prefeituras

Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Caranguejo-uçá em Bayeux
A Prefeitura de Bayeux, por meio da Secre-
taria do Meio Ambiente, e em parceria com 
a Guarda Ambiental, está realizando um tra-
balho de conscientização nas comunidades 
para preservar a reprodução do caranguejo
-uçá. As equipes estão orientando a popula-
ção em relação ao período de defeso do crus-
táceo, visitando estabelecimentos, passando 
informação à população sobre a importância 
do período de defeso ao caranguejo.

MPPB no ‘HackBrazil 2020’
O projeto ‘Data Analytics em Compras Pú-
blicas’, desenvolvido pelo Núcleo de Gestão 
do Conhecimento e Segurança Institucional 
do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e 
pela startup 29Analytics, por meio da ‘Equi-
pe Veredas’, foi selecionado para a etapa final 
da ‘HackBrazil 2020’. O sistema usado pelo 
Ministério Público para detectar empresas 
de fachadas, perfis de laranjas e contratos 
suspeitos nas administrações públicas será 
apresentada na ‘Brazil Conference’, em Bos-
ton, Massachusetts (EUA), entre os dias 1º e 
4 de abril, concorrendo ao prêmio de R$100 
mil e troféu.

Conselhos Tutelares
Foi realizado na última quinta-feira o ‘I Se-
minário Norte e Nordeste de Conselheiros 
Tutelares e Redes de Atendimento’, em João 
Pessoa, promovido pelo Instituto de Diálo-
gos do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e o Fórum Empreendedorismo Cola-
borativo e Social. No evento, o juiz Adhailton 
Lacet Porto, titular da 1ª Vara da Infância e da 
Juventude da Capital, proferiu a palestra ‘O re-
lacionamento dos Conselhos Tutelares com o 
Sistema de Justiça’. Ele destacou que o Conse-
lho Tutelar não é submisso ao Judiciário, nem 
ao Ministério Público e nem ao prefeito.

‘Castelo de Bonecas’
O ‘Projeto Castelo de Bonecas’ é uma das 
principais iniciativas de ressocialização de 
pessoas privadas de liberdade na Paraíba e 
tem o objetivo básico de inserir apenadas no 
mercado de trabalho. A iniciativa foi criada 
em 2012 na Penitenciária de Reeducação Fe-
minina Maria Júlia Maranhão, em João Pes-
soa. Cinco anos depois, o Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB) passou a dar suporte fi-
nanceiro, expandindo a produção de peças e 
de apenadas envolvidas. O projeto é coorde-
nado pela juíza auxiliar da Vara de Execução 
Penal (VEP) da capital, Andréa Arcoverde 
Cavalcanti Vaz.

Mineiro na Paraíba
Formado em Economia e Psicologia e fun-
cionário de carreira da instituição há 37 
anos, João Nilton Castro Martins foi em-
possado como superintendente do Banco 
do Nordeste Brasileiro (BNB) na Paraíba 
na última quinta-feira. Mineiro do municí-
pio de Coronel Murta, na região do Vale do 
Jequitinhonha, já em seu discurso de posse 
o novo superintendente ganhou a simpatia 
dos empresários, políticos e autoridades 
presentes. Demonstrando conhecer bem a 
história da Paraíba, enalteceu várias “mar-
cas” do estado, como as figuras de Nossa 
Senhora das Neves e de Ariano Suassuna.

Parque tecnológico
A saúde da Paraíba ganha um reforço com a 
entrega de novos serviços que vão ampliar 
o acesso a procedimentos de média e alta 
complexidade para os usuários do SUS. O 
Hospital Universitário Lauro Wanderley, fi-
lial da Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares, celebrou seu 40º aniversário, na 
última quinta-feira, com inaugurações que 
incrementam o seu parque tecnológico.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba 
decidiu rever a determinação de suspender a realização de 
sessões ordinárias neste mês de fevereiro por conta de re-
paros no sistema de refrigeração do prédio. Em nova deci-
são anunciada ontem, o presidente Adriano Galdino (PSB) 
informou que as sessões irão ocorrer no auditório do Mi-
nistério Público da Paraíba (MPPB), localizado nas proxi-
midades da Praça dos Três Poderes, em João Pessoa.

Segundo a ALPB, a iniciativa tem o objetivo de pros-
seguir com a produção legislativa dos deputados. A inter-
rupção dos trabalhos em plenário foi anunciada por meio 
de portaria apenas seis dias após o início das atividades de 
2020. Ela prevê a suspensão por cerca de 14 dias da utili-
zação das instalações no edifício-sede com retorno para o 
dia 2 de março.

Assembleia vai realizar as 
sessões no auditório do MPPB

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Adesão

PV filia secretárias
municipais de JP

A secretária municipal da 
Habitação de João Pessoa, Socor-
ro Gadelha, já se filiou ao Partido 
Verde (PV) do prefeito Luciano 
Cartaxo. Outra secretária, a do 
Planejamento, Daniela Bandei-
ra, promete fazer o mesmo nos 
próximos dias. Ontem, as duas 
garantiram que estão prepara-
das para entrar na disputa pela 
pré-candidatura à prefeitura da 
capital.

O batismo delas no PV já 
está agendado para acontecer 
durante um encontro municipal 
que o presidente do partido, Lu-
ciano Cartaxo, já anunciou para 
depois do Carnaval, ocasião em 
que, além das duas pré-candida-
tas, estão previstas também cerca 
de duzentas novas filiações.

O evento pode não trazer a 
definição do nome do PV, mas, 
segundo o próprio presidente 
do partido, será de fundamental 
importância para alavancar o de-
bate que já toma conta de todos 
os partidos desde o final do ano 
passado.

“Todos esses novos filiados 
estão alinhados com o modelo 
de gestão que implementamos 
em João Pessoa, participando de 
forma direta nos trabalhos e re-
sultados alcançados”, afirma Lu-
ciano, ao acrescentar que Daniela 
e Socorro ganharam experiência 
e cumprem papéis decisivos na 

administração pública municipal.
Ele adiantou ainda que, 

enquanto prepara esse novo en-
contro, também dará continui-
dade ao diálogo com as outras 
legendas da base de apoio à sua 
administração, isso independen-
temente de no mês passado o PV 
já ter se posicionado em defesa 
da candidatura própria nas pró-
ximas eleições.

Sobre as novas filiações, 
Luciano explicou que elas fazem 
parte de um trabalho que vem 
sendo desenvolvido pela direção 
municipal, assim também como 
um ajuntamento de nomes de 
pessoas que procuram a legenda 
interessadas em se filiar, algumas 
sem e outras com projeto de dis-
putar eleição proporcional.

Ele explicou que esse traba-
lho político e administrativo é pa-
ralelo entre os que fazem o PV da 
capital e tem como objetivo não 
somente buscar resultados posi-
tivos nas eleições, mas também 
fazer valer o reconhecimento da 
executiva nacional que considera 
a capital paraibana como uma das 
prioridades do partido no país.

“É por isso que muito mais 
que um nome, vamos procurar 
apresentar um caminho para João 
Pessoa seguir avançando”, justifi-
cou o prefeito, ao salientar que, 
nos últimos oito anos, João Pessoa 
teria se tornado referência em ter-
mos de gestão pública, situação 
essa que, segundo ele, é reconhe-
cida dentro e fora do Brasil.

Camila Toscano, do PSDB, preside a Comissão de Direitos da Mulher da Assembleia; Jane Panta, do PP, combate o assédio sexual

Foto: Divulgação/assessoria Foto: Ascom ALPB

peito ao assédio sexual. “Trata-se 
de um problema da rotina, mas 
que num período como esse nor-
malmente se agrava e precisamos 
de mais apoio em defesa da mu-
lher”, afirmou a deputada.

Em sua opinião, “nada que 
ela faça, especialmente no que se 
refere à forma de se vestir, deve 
ser motivo para assédio a uma 
mulher”, comentou Jane Panta, ao 
considerar que detalhes como es-
ses às vezes chegam a ser usados 
como justificativas, mas a socieda-

de não deve admitir e concordar.
A campanha ‘Meu corpo não 

é sua folia’ foi lançada na semana 
passada em João Pessoa e, além 
das peças de divulgação (vídeo 
e jingle, leques, banners e cards 
para as redes sociais), vai contar 
com o reforço do efetivo policial 
e a disponibilidade de delegacias 
móveis nas prévias carnavalescas 
da capital. As delegacias especia-
lizadas no atendimento à mulher 
também estarão presentes nos 
eventos da capital e no interior.

A campanha também está 
tendo o apoio do cantor e com-
positor Fuba, que criou o jingle 
interpretado pela cantora Madu 
Ayá, da rede Nord Hotéis e de 
blocos carnavalescos, como Vum-
bora, Muriçocas de Miramar, Mu-
riçoquinhas, Cafuçu e Virgens de 
Tambaú.

A Reamcav é integrada por 
vários órgãos, como Ministério 
Público da Paraíba, Tribunal de 
Justiça, Governo do Estado, Poder 
Legislativo e a sociedade.

Mesa Diretora voltou atrás na decisão de suspender sessões em fevereiro

Foto: Ascom ALPB
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Equipe econômica do governo resiste em ampliar o valor do teto de empréstimos pedidos por governadores e prefeitos

Em ano de eleições, go-
vernadores e prefeitos de 
capitais têm pressionado o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, para garantir que a 
União seja avalista de um limi-
te maior de empréstimos que 
estados e municípios possam 
tomar no mercado. O aval fe-
deral é vital para que estes 
entes obtenham crédito com 
juros menores. Os recursos 
podem ser usados, por exem-
plo, para tocar projetos de in-
fraestrutura.

A equipe econômica, po-
rém, resiste em ampliar o va-
lor do teto de empréstimos 
com o seu aval, por causa do 
volume de calotes que teve de 
assumir nos últimos anos. Ter 
a garantia da União significa 
que, caso o Estado ou muni-
cípio não pague a prestação, o 
Tesouro honrará a dívida. 

Em 2019, o limite total 
(com e sem garantia da União) 
foi estipulado em R$ 20 bi-
lhões. A União precisou ban-
car R$ 8,35 bilhões em dívidas 
não pagas por governos esta-
duais e municipais. O valor foi 
bem superior aos R$ 4,80 bi-
lhões honrados em 2018.

Todos os anos, o gover-
no estipula esse limite, que é 
dado pelo Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN). Neste ano 
eleitoral, há pressa no assunto, 
porque o prazo para contrair 
os empréstimos só vai até o 
início de julho.

Para ser avalista, a União 
aplica um critério de notas de 
A a D, o que equivale a bons e 
maus pagadores. Em condi-
ções normais, apenas aqueles 
que têm nota A ou B, como 
Espírito Santo e São Paulo, 

podem receber garantia para 
contratar empréstimos. Há 
iniciativas, porém, para que 
estados e municípios abaixo 
dessas categorias também 
possam ser atendidos. 

O valor limite que será 
utilizado pela União em 2020 
ainda não foi fechado. A expec-
tativa é que o novo limite para 
o aval da União seja definido 
na reunião do CMN que acon-
tece neste mês. 

A negociação em torno 
do assunto é dura. A resistên-
cia do governo já fez com que 
os presidentes do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
e da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), fossem acionados 
nas negociações. Há resis-
tência de parlamentares em 
garantir recursos no caixa de 
eventuais adversários políti-
cos nas eleições, apurou a re-
portagem. 

As discussões também 
contemplam um novo proje-
to de socorro a estados em 
dificuldades. Trata-se do cha-
mado “Plano Mansueto”, em 
referência ao secretário do 
Tesouro Nacional, Mansueto 
Almeida. O relator do plano 
que tramita na Câmara, depu-
tado Pedro Paulo (DEM-RJ), 
quer ampliar o limite para 
estados com notas A e B. Ao 
jornal O Estado de São Paulo, 
Pedro Paulo disse que é justo 
que estados com notas me-
lhores tenham mais acesso a 
empréstimos. “Não é eleição. 
É uma questão de justiça.” 

O Plano Mansueto tam-
bém é voltado a 13 estados 
com nota C, para que estes pos-
sam obter empréstimo com ga-
rantia da União. Pelo projeto, o 
governo vai avalizar até R$ 10 
bilhões ao ano em novas dívi-
das desses estados.

Adriana Fernandes
Da Agência Estado

Estados pressionam ministro
por liberação de mais crédito

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 12

A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio 
da portaria nº 1240de 04 de novembrode 2019,publicada no Diário Oficial do Estado em 09 de 
novembrode 2019, INTIMAo(a) Sr. (a)MÔNICA COELHO DE OLIVEIRA,ex-servidor (a), matricula 
nº 650.454-0a comparecer perante esta Comissão no dia 02de marçode 2020, às 13h30min, a fim 
de participar de AUDIÊNCIAna condição deINVESTIGADOno Processo de nº0024584-5/2019 e 
Processo de Instrução nº. 0027140-5/2019,que objetiva apurar supostas irregularidades realizada, 
por meio de empresas na EEEF JOSÉ DE ALENCAR, localizada no município de João Pessoa, 
pertencente na circunscrição da 1º GRE.

João Pessoa, 12de fevereirode 2020.
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 13

A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio 
da portaria nº 1240de 04 de novembrode 2019,publicada no Diário Oficial do Estado em 09 de 
novembrode 2019, INTIMAo(a) Sr. (a)HERBERT CLECIO BATISTA MONTENEGRO,servidor 
aposentado, matricula nº 128.487-8a comparecer perante esta Comissão no dia 02de marçode 
2020, às 13h30min, a fim de participar de AUDIÊNCIA na condição deINVESTIGADOno Processo 
de nº0024584-5/2019 e Processo de Instrução nº. 0027140-5/2019,que objetiva apurar supostas 
irregularidades realizada, por meio de empresas na EEEF JOSÉ DE ALENCAR, localizada no 
município de João Pessoa, pertencente na circunscrição da 1º GRE.

João Pessoa, 12de fevereirode 2020.
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO HEMOCENTRO

CPL/SES/PB/HC
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 19.03.19.510
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019

DATA DE ABERTURA: 03/03/2020 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 20-00117-6
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APLICA-
BILIDADE EM BANCOS DE SANGUE, EM UNIDADES DE HEMOTERAPIA E EQUIPAMENTOS 
DE LABORATÓRIO (DIAGNOSTICO CLINICOS E ANALÍTICOS), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS 
E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE/PB.

O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde/Hemocentro da 
Paraíba, por sua Pregoeira, Sra. Anny Kariny Carvalho de Almeida, Mat. 170.897-0, nomeada pela 
Portaria nº 201/2019 do Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, 
sob o critério do menor preço global por lote. O Edital ficará à disposição no prazo prescrito na 
legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, 
nº 1119, Torre, João Pessoa – PB e no www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/editais.nsfSU-
PORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 
272 – Recurso do SUS transferido ao Estado. Consulta com a Pregoeira e a sua equipe de apoio 
no HORÁRIO de 8h às 12h e de 14h às 16:30 h, no Telefone: 083. 3211-9092 ou pelose-mails: cpl.
hemocentro@ses.pb.gov.br e cpl.hemocentro.pb@gmail.com

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2020.
AnnyKariny C. de Almeida
Pregoeira da CPL/HC-PB

Mat. 170.897-0

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO
Fundado em 7 de setembro de 1905

Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº. 317, de 1909
CNPJ: 09.249.830/001-21 – Fone (83) 3222-0513

58013-080 - Rua Barão do Abiaí, 64 – João Pessoa - Paraíba
EDITAL

O Presidente em exercício do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, no uso de suas atribuições 
e de acordo com o Estatuto e Regimento Interno do IHGP, abre o prazo de 30 (trinta) dias, para o 
registro das inscrições dos candidatos que quiserem ocupar a cadeira de N°. 38 do IHGP, que tem 
como Patrono Francisco Coutinho de Lima e Moura, vaga com o falecimento do historiador Hélio 
Nóbrega Zenaide. Os candidatos ao preenchimento da referida vaga deverão ser propostos por no 

mínimo três associados efetivos do Instituto, no gozo de seus direitos, juntando, além do curriculum 
vitae, 2 (duas) fotos 5x7, bem como exemplares de seus trabalhos publicados e comprovante de 
pagamento da taxa de Inscrição. O prazo para recebimento das propostas é até às 12:00 horas do 
dia 13 de março de 2020, impreterivelmente, devendo ser feita mediante protocolo na Secretaria 
do IHGP, sito à rua Barão do Abiaí, 64, Centro, João Pessoa – PB.    

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2020 
Severino Ramalho Leite

Presidente do IHGP

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019

O Pregoeiro Oficial do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, torna público para 
conhecimento de quem interessar, que foi homologado pelo  Excelentíssimo Senhor  Procurador-
-Geral de Justiça, Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, com fulcro no que dispõe o 
art. 4º, inciso XXII, da Lei n. 10520/2002, de 15.07.2002,  o procedimento licitatório, na modalidade 
de Pregão Presencial n. 036/2019, tipo Menor Preço para os Lotes Ofertados, com registro neste 
órgão sob o  n. Processo MP Virtual 001.2019.016215, objetivando a contratação de empresa para 
o serviço de locação de veículos, por demanda, destinada a atender as necessidades do Ministério 
Público do Estado da Paraíba. Foram declaradas vencedora do certame as seguintes empresas: 1) 
CITYLOC CT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 03.446.400/0001-13 (LOTE 
01 - com o valor unitário de R$ 1.199,00 e total de R$ 23.980,00 mensal  e R$ 287.760,00 ano; 
LOTE 06 - com o valor unitário de R$ 4.095,00 e total de R$ 20.475,00 mensal e R$ 245.700,00 
ano; LOTE 07 - com o valor unitário de R$ 1.505,00 e total de R$ 7.525,00 e R$ 90.300,00 ano; 
LOTE 12 - com o valor unitário de R$ 2.198,00 e total de R$ 43.960,00 mensal e R$ 527.520,00 
ano); 2) NOVA TURISMO LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 02.589.470/0001-68 (LOTE 02 -  com o 
valor unitário de R$ 3.190,00 e total de R$ 31.900,00 mensal e R$ 382.800,00 ano); 3) TALENTOS 
LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 23.782.319/0001-11 (LOTE 03 - com o 
valor unitário de R$ 6.495,00 e total de R$ 12.990,00 mensal e R$ 155.880,00 ano; LOTE 05 - com 
o valor unitário e total de R$ 9.000,00 mensal e R$ 108.000,00 ano; LOTE 11 - com o valor unitário 
de R$ 1.500,00 e total de R$ 30.000,00); 4) LOCALIZA RENT A CAR S/A, inscrita no CNPJ nº 
16.670.085/0001-55 (LOTE 08 - com o valor unitário de R$ 125,00 e total de R$ 12.500,00;  LOTE 
10 – com o valor unitário de R$ 350,00 e total de R$ 17.500,00; LOTE 13 –  com o valor unitário de 
R$ 195,00 e total de R$ 19.500,00); LOTE 04 – Fracassado; LOTE 09 – Fracassado.

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA
“CASA JUVENILO TOMÉ DA SILVA”

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

OBJETIVO Contratação de serviços de locação de um veículo em tempo integral para ficar a disposi-
ção da câmara Municipal de Malta -PB, conforme especificações constantes no anexo I deste edital
Reunião dia 06 de março de 2020 as 08:00:00hs,
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Avelino M. de Sousa, 45 – centro 
– cep 58.713-000 – Malta - Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias 
úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs de segunda a sexta. 

Malta - PB, 11 de fevereiro de 2020
ROSANGELA GADELHA DE ASSIS

Presidente da CPL    

CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA
“CASA JUVENILO TOMÉ DA SILVA”

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de construção diversos, elétricos hidráulicos, destina-
dos as atividades das CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA “Casa Juvenilo Tomé Da Silva” conforme 
especificações do edital e seus anexos,
ABERTURA: no dia 06 de março de 2020 as 09:10 horas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA 
na sala da CPL, na Rua Avelino M. de Sousa, 45 – centro – cep 58.713-000 – Malta – Paraíba - 
Estado da Paraíba.

Malta-PB, 11 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA GADELHA DE ASSIS

Presidente CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada na implantação e suporte de sistemas informatizados para 
a utilização na Câmara Municipal de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: IMPORT INFORMATICA EIRELI - R$ 9.350,00; PUBLIC 
SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R$ 20.900,00.

Solanea - PB, 14 de Fevereiro de 2020
FLÁVIO EVARISTO DE AZEVEDO

Vereador Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que requereu à  SUDEMA  –   Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA PRÉVIA PARA PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTEN-
ÇÃO DO PROCESSO DE EROSÃO MARINHA DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E DA PRAIA DO 
SEIXAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, em João Pessoa - PB.

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Se-
cretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu da SEMAPA 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para obra da 
Praça Guajirú, situado à Área verde 02, entre avenidas Oceano Atlântico e Mar Adriático. Bairro de 
Intermares, CEP: 58310-000, Cabedelo - PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986”. 

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Se-
cretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu da SEMAPA 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para obra 
da Praça de Terceira Idade, situado à Área verde 10, entre avenidas Oceano Atlântico e Oceano 
Pacífico, Bairro de Intermares. CEP: 58310-000, Cabedelo - PB. (Conforme Resolução CONAMA 
006 de 24/01/1986”. 

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Se-
cretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu da SEMAPA 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para obra 
da Creche, situado à quadra 11, Loteamento Stephanie Palhano CEP: 58.310-000, Cabedelo - PB. 
Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986”.

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu da SEMA-
PA Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Renovação da Licença de 
Instalação da Obra Integrada de Reabilitação Urbana na Praia do Poço em Cabedelo - PB, situada 
à Rua Carolino Cardoso, Luiza Vieira C. Silva e Via Local, Bairro: Praia do Poço CEP: 58310-000, 
Cabedelo - PB. Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986”.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Se-
cretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu da SEMAPA 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo Licença de Instalação para a Praça 
de PETs, situado à Área verde 08, entre avenidas Oceano

Atlântico e Oceano Pacífico, Bairro de Intermares. CEP: 58310-000, Cabedelo - PB. (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)”.  

MANOEL FRANCISCO MOREIRA JUNIOR, CPF 061.955.454-14 TORNA PUBLICO QUE REQUE-
REU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO À 
LICENÇA ( LO) LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA UM IMOVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, SITUA-
DO À RUA: MARIA DO CARMO  ARAUJO DE LIMA, LOTE 10, QUADRA G, POÇO, CABEDELO PB.

LEOPOLDO AUGUSTO DE SOUZA DUARTE, CPF 013202904-93, TORNA PUBLICO QUE 
REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE 
CABEDELO, À LICENÇA ( LO ) LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA UMA RESIDENCIA UNIFAMI-
LIAR , SITUADA À BR 230, LOTE 157, QUADRA F, CONDOMINIO BOSQUE DE INTERMARES, 
AMAZONIA PARK, CABEDELO PB.

LAMARE MIRANDA DIAS, CPF 806.011.704-15 TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA, 
- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À LICENÇA 
( LI) LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA UMA CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR, SITUADO NA BR 230, KM 09, COND BOSQUE DE INTERMARES, QUADRA H, 
LOTE 203, AMAZONIA PARK CABEDELO PB.

CLEUDSON BORJA DOS SANTOS, CPF 021.919.984-10 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO À 
LICENÇA ( LO) LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, 
SITUADO A BR 230, QUADRA B, LOTE 55 NO CONDOMINIO BOSQUE DE INTERMARES, 
BAIRRO, AMAZONIA PARK EM CABEDELO PB.

Polêmica sobre acordo 

Supremo poderá rever posição que
permite delações da Polícia Federal

 

Uma ala do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mais 
crítica à Operação Lava Jato, 
pretende usar a delação do 
ex-governador do Rio Sérgio 
Cabral (MDB) para rever o 
atual entendimento da Corte 
que permite que delegados 
de polícia fechem acordos de 
colaboração premiada. A de-
lação firmada entre Cabral e 
a Polícia Federal é contestada 
pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR), que entrou 

nesta semana com um recur-
so no Supremo contra a ho-
mologação do acordo.

A delação, sob sigilo, en-
volve ministros do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e 
políticos. Segundo o jornal 
O Estado de S. Paulo apurou 
com uma pessoa que teve 
acesso ao teor da colabora-
ção, o ex-governador do Rio 
aborda a indicação de magis-
trados a tribunais.

As primeiras tratativas 
entre Cabral e a PF come-
çaram no início de 2019, na 
época em que o ex-governa-

dor do Rio confessou pela 
primeira vez os crimes co-
metidos. “Meu apego a poder 
e dinheiro é um vício”, disse, 
em fevereiro do ano passado. 
O Ministério Público Federal 
(MPF) no Rio de Janeiro foi 
contra firmar colaboração 
premiada, posição também 
adotada pelo procurador-
geral da República, Augusto 
Aras. O recurso da PGR está 
sob análise do relator da Lava 
Jato, ministro Edson Fachin. 
Ao contestar a homologação 
do acordo por Fachin, Aras 
alega que há “fundadas sus-

peitas” de que Cabral segue 
ocultando o dinheiro ilícito 
que recebeu do esquema cri-
minoso, o que comprovaria 
que o acordo viola a condição 
de “boa-fé” exigida do delator.

Fachin pode levar o 
pedido da PGR contra a de-
lação para julgamento na 
Segunda Turma (composta 
por cinco ministros) ou no 
plenário (formada pelos 11 
integrantes da Corte). Ao 
menos dois colegas do rela-
tor avaliam que o ideal seria 
submeter o tema para exa-
me de toda a Corte.

Rafael Moraes 
Da Agência Estado

Ministro da Economia, 
Paulo Guedes; equipe 
econômica teme calotes 
que teve que assumir 
nos últimos anos

Foto: Agência Brasil



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 15 de fevereiro de 2020 15
Mundo

Diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, disse que obra seria construída no Rio Madeira

O Brasil estuda cons-
truir uma usina hidrelétrica 
binacional com a Bolívia. O 
projeto seria no Rio Madei-
ra, acima do município de 
Guajará-Mirim-RO, contando 
com experiência e investi-
mentos de Itaipu. A possibi-
lidade foi comentada ontem 
pelo diretor-geral brasileiro 
de Itaipu, general Joaquim 
Silva e Luna, durante soleni-
dade de comemoração da ge-
ração recorde de 2,7 bilhões 
de megaWatts/hora (MW/h) 
produzidos desde o início de 
sua operação, em 1984.

“Ela (a nova usina) vai 
ser necessária. Itaipu pode 
servir de referência, inclu-
sive de relações internacio-
nais, que é uma construção 
de longo prazo. Itaipu pode 
ajudar muito se for tomada 
essa decisão. A previsão é 
que sejam duas hidrelétri-
cas, de 5 mil MW a 6 mil MW 
[no total]. O Brasil precisa de 
energia segura. A engenharia 
diplomática para fazer uma 
construção dessas não é pe-
quena. É tão complexa quan-
to é a engenharia para fazer a 
obra”, disse Silva e Luna.

Vladimir Platonow 
Da Agência Brasil

Brasil estuda a construção de  
usina binacional com a Bolívia

Pertences poéticos 
de Nélio Rosa

Alberto
amadeiraneto@gmail.com

Acilino

Em finais de outubro do ano passado, quando na Bahia 
estive, por ocasião de minha participação na Feira Literária 
de Feira de Santana, conheci vários poetas baianos de gran-
dezas artísticas e intelectuais incomparáveis.

Sobremaneira, impressionou-me o poeta Nélio Rosa 
e a possibilidade de ler sua poesia em “Versos de Rio”, edi-
tado pela Mondrongo (2018). Encontrei neste poeta fei-
rense muitas identificações artísticas com a minha obra. 
Entre similitudes e distinções, muito mais similitudes nos 
campos pessoal e literário. Nélio Rosa é poeta e dos bons, 
compositor de grande sensibilidade e um homem tocado 
pela memória e pelo existencialismo poético.

Fiquei muito emocionado quando ouvi o álbum mu-
sical “Valsas Morenas” (CD-2019) com faixas lindamente 
cantadas pela cantora baiana Lívia Milena, compostas em 
parceria com o músico Márcio Valverde, formando um 
trio de talento arrebatador, cuja brasilidade nos acaricia 
a alma de nosso Brasil profundo e real, na visão de Ariano 
Suassuna.

Eu, de nossa Paraíba pequenina mando um abraço 
pra ti, meu irmão de poesia Nélio Rosa. Parabenizo pelo 
teu talento e por tua interação com a música que te faz 
um letrista de MPB gravado por nomes tão expressivos da 
música popular brasileira, a exemplos de Maria Bethânia 
e Zé Renato. 

Há poucos dias recebi em minha casa uma caixinha 
pelos Correios, aqui em João Pessoa (PB), com algumas 
prendas preciosas, enviadas por Nélio Rosa, em sinal de 
grande deferência e distinção à minha humilde pessoa: O 
terno de meu avô e outros pertences (2005) e Versos de 
Rio (2018) – livros; Valsas Morenas (2019) – CD; acom-
panhados de uma carta com breve e marcante impressão 
sobre meu último livro de poesia “Ilusória Geometria da 
Insanidade”, (2019).

Não me olvido e nem me furto de informar o quanto 
me senti lisonjeado de ser lembrado pelo Nélio Rosa, poe-
ta que passei a me identificar pelos espaços que a memó-
ria ocupa em nossas produções literárias. Pude perceber 
outras similitudes porque recebi também, na caixinha dos 
presentes, e li com atenção o Caderno Cultural da Tribuna 
Feirense, de 27 de março de 2019, totalmente dedicado 
à música, memória e existencialismo na poesia de Nélio 
Rosa.

No mencionado caderno cultural, alguns trechos in-
formados pela jornalista Isis Moraes para ilustração poé-
tica do autor feirense, destaco as seguintes falas: “Os meus 
versos são crimes que cometo/ pois revelam de mim o que 
não sei” – “Creio que minha lírica (...) é um humanismo en-
charcado de memória e de cotidiano”.

O poeta feirense escreve com toda a força das pala-
vras que “o artista é o desconcerto do mundo”. Em seus 
escritos se desvelam a visão de que o processo de criação 
é “um ofício cuja natureza comezinha se alimenta do es-
tranhamento do real”. 

Quando o poeta em seu ofício estranha a realidade 
assim o faz na perspectiva de que só a realidade da vida 
não basta, é preciso que se brinde a vida com a arte, como 
nos lembra o poeta Ferreira Gullar. A arte poética não co-
nhece limite entre a realidade e a fantasia que se esconde 
por vezes nos escombros da memória de quem se perde 
entre a cozinha e o corredor do lar materno como escre-
veu Torquato Neto.

Como similitude entre a obra de Nélio Rosa e a mi-
nha, a condução ao mundo da leitura pela mãe, um guiar 
materno ao mundo mágico da leitura; eu conduzido à poe-
sia de Carlos Drummond de Andrade ou às leituras sérias, 
como dizia minha hoje velha mãe Dona Rosária – o poeta 
feirense conduzido por sua mãe Dona Madalena ao “Rio 
de Minha Aldeia”, de Alberto Caeiro, heterônimo de Fer-
nando Pessoa e que se ilustra em Mar Noturno (poesia), 
de seu livro de estreia “O terno de meu avô e outros per-
tences” (2005), logo na primeira quadra “Me invade numa 
hora morta/ um navegar de pessoa/ quem é você que me 
aporta/ nave silente canoa?”

Um grande abraço Nélio Rosa, poeta brasileiro.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Em termos de compa-
ração, Itaipu tem potência 
de 14 mil MW. Segundo o 
general, Itaipu poderia ser 
o agente brasileiro na futura 
usina binacional com a Bolí-
via. “Se houver isso aí, Itaipu 
tem muito a contribuir. Na 
hora em que for decidido, es-
tamos prontos. A programa-
ção financeira seria a parte 

menos complexa a se fazer. 
Havendo essa demanda, Itai-
pu está em condições de se 
debruçar sobre essa hipóte-
se. A interconexão energéti-
ca do continente é irrever-
sível. É questão de tempo”, 
disse Silva e Luna.

Dentro de três anos, Itai-
pu terá quitada a dívida para 
a construção da usina, o que 

vai liberar cerca de US$ 2 bi-
lhões por ano, metade para 
o Paraguai e metade para o 
Brasil, que passará a contar 
com US$ 1 bilhão para inves-
timentos, cerca de R$ 4,3 bi-
lhões. O dinheiro, segundo o 
general, poderia ser aplicado 
na construção da usina bina-
cional, se for o caso, ou em 
melhorias na usina de Itaipu.

Estimativa é de que serão investidos US$ 5 bi
O diretor-técnico executivo de 

Itaipu, Celso Villar Torino, estimou 
em cerca de US$ 5 bilhões o valor 
de construção da usina binacional 
com a Bolívia, tomando-se em 
conta o valor das grandes usinas 
recentes.

“Teria que fazer uma aná-
lise detalhada do local, mas as 
grandes usinas, como referência, 
custaram cerca de US$ 5 bilhões. 
O Brasil tem mercado crescente de 
energia. Uma hidrelétrica de 5 mil 
MW a 6 mil MW, não há dúvida, 
que o país tem mercado para ab-
sorver”, disse Torino. Segundo ele, 
a conexão da futura usina poderia 
ser feita utilizando a linha das 
usinas de Jirau e Santo Antônio, 
ou construindo outras linhas de 
transmissão.

Anexo C
Em 2023, haverá a revisão do 

Anexo C do Tratado de Itaipu, de 
abril de 1973, que trata das bases 
de comercialização da energia 
gerada pela hidrelétrica. Atual-
mente, o Paraguai é obrigado a 
vender para o Brasil a parte de 
sua produção que não consome. 
A energia de Itaipu abastece 85% 
da demanda paraguaia, vendendo 
para o Brasil 35% do total da pro-
dução paraguaia.

De acordo com o general Silva 
e Luna, a questão está sendo bem 
conduzida e não deverá causar 
maiores problemas: “Teremos um 
grupo de trabalho único binacional. 
Se chega [a um consenso] através 
de conversa, diálogo, convencimen-
to. Eu vejo isto com total otimismo”.

Outro assunto abordado foi o 
possível aumento do nível do re-
servatório, em um metro de altura, 
a fim de conferir maior estabilidade 
e potência. A obra custará cerca de 
R$ 4 milhões e não deverá causar 
impacto ambiental de alagamento 
além das terras da própria usina. 
Além disso, haverá, a partir do 
segundo semestre deste ano, a 
modernização de cada uma das 20 
unidades geradoras onde ficam as 
turbinas, a um custo de US$ 700 
milhões. 

Cada unidade é responsável 
pela geração aproximada de 5% 
do total e deverá ficar parada até 
seis meses. No total, o processo 
vai durar 14 anos e será feita uma 
licitação internacional para a reali-
zação da modernização.

 

A ministra da Agricul-
tura, Tereza Cristina, relati-
vizou os efeitos da primeira 
fase do acordo comercial 
entre Estados Unidos e Chi-
na e da epidemia de coro-
navírus na China sobre as 
exportações brasileiras. Em 
evento de previsão de safra 
da Associação Nacional dos 
Exportadores de Cereais 
(Anec), que foi realizado na 
quinta-feira (13), em Bra-
sília, ela disse que, quanto 
ao acordo sino-americano, 
a relação entre Brasil e Chi-
na é sólida. “O acordo EUA-
China pode ter reflexos para 

nós, mas não serão tão ca-
tastróficos assim”, afirmou.

Segundo a minis-
tra, boa parte da safra 
2019/20 de soja brasilei-
ra já está negociada. Ainda 
assim, a Tereza disse que 
está trabalhando “intensi-
vamente para abrir novos 
mercados e aumentar nos-
sa base de exportação”. 
“Soja e milho são impor-
tantíssimos, mas temos 
que diversificar a pauta da 
balança comercial”.

Com relação ao coro-
navírus, a ministra afirmou 
existir “pânico” com rela-
ção à doença, mas destacou 
que a população chinesa é 

de 1,3 bilhão, enquanto o 
problema está concentra-
do na província de Wuhan. 
“Tem um número grande 
de pessoas infectadas e 
mortos, mas, se puser na 
proporcionalidade do ta-
manho da população chine-
sa, é nada”, disse. 

A ministra destacou 
que a China isolou a pro-
víncia mais afetada, mas o 
restante da população pre-
cisa comer e trabalhar. “São 
conjunturas momentâneas 
que a gente tem que anali-
sar com a devida cautela”, 
disse. “Os portos ontem 
abriram lá, as coisas come-
çam a se normalizar.”

Tereza Cristina refor-
çou, ainda, que o Brasil é 
a maior potência agroam-
biental do mundo. “Nossa 
agricultura é sustentável”, 
disse Segundo a ministra, 
os incêndios no Brasil tive-
ram tratamento diferente 
dos ocorridos na Austrália 
e prometeu trabalhar para 
apresentar “uma narrativa 
boa” das coisas que o País 
faz no campo da sustenta-
bilidade. “Vou trabalhar de 
maneira muito firme para 
colocar o CAR (Cadastro 
Ambiental Rural) e o Códi-
go Florestal para funcionar. 
Nós vamos calar a boca do 
mundo”, finalizou.

Ministra diz que acordo EUA-China pode 
ter reflexos, mas não será catastrófico
Da Agência Estado

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O general Joaquim 
Silva e Luna defende 
a construção da nova 
usina hidrelétrica no 
municípío de Guajará-
Mirim-RO
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Mais trabalho
A Paraíba fechou 2019 com a segunda menor taxa de 
desocupação no Nordeste. Os dados são da Pesquisa Nacional 
por Amostragem de Domicílio, do IBGE.  Página 19

Sem planejamento ou apoio, o afastamento do trabalho pode representar solidão, inutilidade e até depressão 

A chegada da aposenta-
doria ocasiona um impacto 
psicológico e social ao ido-
so, pois a ociosidade de uma 
rotina interrompida pode 
provocar insegurança nes-
sa fase da vida, sensação de 
inutilidade, dependência de 
outras pessoas, baixa au-
toestima e solidão que, se 
não for tratada, pode levar 
o indivíduo a um quadro de-
pressivo.

A psicóloga Cássia Frei-
tas, especialista na abor-
dagem Terapia Cognitivo 
Comportamental (TCC), 
avaliou o impacto social e 
psicológico que o idoso sen-
te na aposentadoria e os es-
tereótipos que cerceiam a 
terceira idade. “É uma fase 
muito complexa. Em termos 
culturais, a nossa realidade 
é muito desfavorável pois foi 
construído um estigma que 
o idoso perde a utilidade ao 
se aposentar. A depressão 
tem sido uma companhei-
ra nesses casos, mas, por 
incrível que pareça, é mais 
fácil reverter um quadro de-
pressivo de um idoso do que 
um jovem nos dias de hoje”, 
avaliou.

No entanto, este cená-
rio social tem mudado com 
o desenvolvimento de políti-
cas públicas que incentivam 
a qualidade de vida. 

Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com 

Idosos enfrentam os efeitos 
negativos da aposentadoria

Às vezes, o profissional não sente a necessidade de se aposentar, mas, por problemas de saúde ou pessoais, antecipa esta etapa da vida

Uma circunstância 
comum em relação à apo-
sentadoria é quando o pro-
fissional não sente a neces-
sidade de se aposentar mas, 
por problemas de saúde ou 
pessoais, acaba tendo que 
antecipar esta etapa da vida. 

A professora de Edu-
cação Física e dança Neide 
Behar, 58, relembra que o 
processo de aceitação para 
deixar de trabalhar foi mui-
to conturbado. Em 2014, foi 
diagnosticada com fibro-
mialgia, mas amava o am-
biente escolar, só não queria 
continuar na escola como 
professora reabilitada. “Não 
me via atuando em outra área 
profissional. Até aprender a 
lidar com a fibromialgia tive 
muitas crises, mas ia trabalhar 
mesmo com dores”, disse.

A educadora física mi-
nistrava aula em escolas 
públicas do Estado e muni-
cípio. Como o seu trabalho 
era muito dinâmico, Neide 
se afastou gradativamente 
para não sentir tanto a au-
sência de rotina. Em 2017, 
se aposentou no município 
e, um ano depois, no Estado, 
mas, ainda assim, a mudan-
ça provocou um impacto 

psicológico, atrelado a situa-
ções psicossomáticas. “No 
começo, senti uma sensação 
de vazio, inutilidade e sau-
dade da sala de aula, apesar 
das injustiças sociais que 
a categoria sofre, me sinto 
realizada na profissão. Após 
quatro meses de aposenta-
doria procurei ajuda profis-
sional e iniciei a terapia, es-
tava com depressão. O fato 
das minhas duas filhas te-
rem ido estudar em Recife e 
a mais velha estar morando 
em Belém do Pará também 
contribuiu para a sensação 
de ninho vazio. Então, pro-
curei preencher meu tempo 
com novas habilidades, me 
matriculei no curso de corte 
e costura, coral e me tornei 
terapeuta reikiana. As práti-
cas oferecidas pelo SUS me 
ajudaram bastante”, explicou.

A aposentadoria pode 
repercutir indiretamente 
naqueles idosos de maior 
idade que não estimulam o 
funcionamento cognitivo, 
por isso a preocupação dos 
familiares em estimular ati-
vidades com profissionais 
multidisciplinares é tão im-
portante para melhorar a 
qualidade de vida deles.

Sensação de vazio e 
inutilidade para alguns

De 
Falves Sil-
va e Jota 
Medeiros, 
em Natal, 
passando 
por Paulo 
Bruscky 
e Jomard 
Muniz,  
no Recife, 
chegando 
a Paulo 
Klein, 

em São Paulo, a primeira pergunta que 
me faziam era sobre Unhandeijara Lisboa 
(fotos), que morreu na 3a feira passada. 
          Para não falar em Clemente Padin (esse 
por e-mail), o grande poeta, artista gráfico e 
videomaker do Uruguai, que introduziu a 
obra do paraibano em Montevidéu.
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          Unhandeijara - que desde cedo 
nos acostumamos a chamar de Nan-
di - também foi quem provocou maior 
introdução dos saudosos compositores 
Belchior e Gonzaguinha na Arte Correio.   

Unhandeijara Lisboa: um inventor que não se vendeu
          Acompanhei de perto todo esse 
processo, mesmo porque, após um 
casamento quase desfeito, fui morar na 
casa de Nandi, a mítica Villa 777, em 
Jaguaribe, por uns quatro meses. Nesse 
período, Gonzaguinha ficou hospedado 
na Villa 777 durante uns cinco dias, em 
sua primeira turnê, em ritmo de “on the 
road”, pelo Nordeste.
        Meu depoimento é para localizar a im-
portância de Unhandeijara Lisboa no circuito 
mais independente e criativo das artes visuais 
brasileiras nos anos 70/80 do século passado. 
Depois as coisas começaram a despencar na-
cionalmente, fruto da súbita vocação brasilei-
ra em assumir uma neo-barbárie cultural. 
         Daí, Nandi optou por uma espé-
cie de autoexílio dentro de sua própria 
Parahyba do Norte, para não se misturar 
com “a vulgarização artística que tem 
ocorrido atualmente” (frase dele numa 
entrevista ao artista Fred Svendsen no 
blog do Grupo Kabra). Mas, manteve ace-
sas as chamas do Clube da Gravura, em 
Jaguaribe, até neste 2020.
        Afora minhas considerações, a rica 
biografia com os “insights” locais, nacio-
nais e internacionais de Unhandeijara 
Lisboa está em amplo acesso na Internet. 
Basta pesquisar no Google, verificando-se 

que Nandi 
tem obras 
nos acervos 
de museus 
nos EUA, 
Canadá, 
Colômbia, 
Suíça, Itália, 
Espanha, 
Holanda, 
Venezuela, 
por aí...
       Este tex-
to também 
é fruto de 
uma sessão 
realizada 
na Câmara 
Municipal, 
quando foi 
entregue a Comenda Ariano Suassuna 
a Unhandeijara Lisboa, por tudo o que 
fez na posição de criador de uma das 
melhores obras brasileiras em gravu-
ra e de sustentáculo de um espaço (o 
Clube) que causou o nascimento de 
valores artísticos.
        Se Nandi teve posições políticas e 
culturais irreverentes, que sejam bem 

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

lembradas, pois o Brasil precisa de criadores 
como ele se firmou, que não compactuam com o 
“bundamolismo”.
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        Unhandeijara não se envolveu com o 
retrocesso da subnordestinidade, do “politica-
mente correto”. Vivas ao saudoso escultor, gra-
vador, fotógrafo e inventor que não se vendeu.       

Essas coisas

Foto: Pixabay
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Projeto faz parte do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que entra em nova fase

Depois de consolidar 
o projeto de pesquisa so-
bre Integração Lavoura-Pe-
cuária-Floresta (ILPF), que 
consiste no sistema de pro-
dução integrada de lavoura, 
pecuária e floresta no Agres-
te paraibano, os pesquisado-
res da Empresa Paraibana 
de Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária 
(Empaer), Embrapa e UFPB 
entram agora em uma nova 
fase, que apresenta o resul-
tado dos trabalhos para os 
agricultores.

Durante os quatro anos 
das pesquisas, foram testa-
das várias culturas (milho, 
sorgo, amendoim, algodão, 
gergelim, algodão, feijão e 
soja) e as espécies florestais 
(ipê, gliricídea e sabiá), além 
colocar o animal pastejan-
do em períodos de chuva e 
de estiagens, como comple-
mentação protéica. O pro-
jeto é fruto de um convênio 
entre o Governo do Estado, 
por meio da Empaer, em-
presa vinculada à Sedap, a 
Embrapa Algodão e Embra-
pa Solos contando também 
com a participação da UFPB, 
que garante desenvolver nas 
Estações Experimentais da 
Empaer em Alagoinha e Um-
buzeiro pesquisas sobre o 
sistema integração lavoura, 
pecuária e floresta para a re-
gião do Agreste.

O pesquisador e gerente 

da Estação, Rubens Fernan-
des da Costa, que integra a 
equipe que acompanha os 
estudos, disse que após esses 
quatro anos, houve avanços 
com as pesquisas, com a con-
clusão sobre quais os grãos, 
pastagens e espécies flores-
tais são as melhores opções 
de cultivo.  “Essa possibilida-
de abre caminho para o pro-
dutor diversificar o cultivo 
em sua área de forma sus-
tentável, seguindo a prática 
de conservação de solo com 
o plantio direto, aumentando 
a capacidade de aproveita-
mento da água de chuva com 
a melhoria do solo a cada 
ano”, observou.

Os trabalhos são frutos 
de uma parceria com o Mi-
nistério da Agricultura e da 
Pecuária (Mapa) e do Minis-
tério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), tendo a parti-
cipação do Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca, com a par-
ticipação da Empaer como 
integrante do Grupo Gestor, e 
de outros órgãos.

O projeto Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF), faz parte do Plano 
Estadual de Agricultura de 
Baixa Emissão de Carbono 
– Plano ABC, que é compos-
to de sete programas que se 
completam: recuperação de 
pastagem degradada, a in-

Pesquisa integra lavoura, 
pecuária e floresta na PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Cecília Noronha

tegração lavoura-pecuária-
floresta e o sistema agroflo-
restal, o sistema de plantio 
direto, a fixação biológica de 
nitrogênio, florestas planta-
das, tratamento de dejetos 
animais e adaptação às mu-
danças climáticas.

Segundo o chefe da Esta-
ção de Alagoinha, pesquisa-

dor Rubens Fernandes, des-
de julho de 2015 o grupo de 
pesquisadores trabalha com 
esse projeto nas estações ex-
perimentais da Empaer de 
Alagoinha e Umbuzeiro, com 
os trabalhos sendo condu-
zidos e avaliados periodica-
mente. O projeto de pesquisa 
integra à Chamada Pública 

11/2013-Macroprograma 4 
em Rede no Nordeste, que 
consiste no sistema de inte-
gração lavoura, pecuária e 
floresta.

O plano apresenta al-
ternativas para a conserva-
ção ou recuperação do solo, 
aproveitamento da água e o 
aumento da produtividade. 

Essa prática traz maior ren-
dimento econômico para o 
agricultor. Permite também 
fazer a recuperação das áreas 
degradadas para evitar a 
desertificação e redução do 
êxodo rural. Seguindo os pa-
drões recomendados, os agri-
cultores poderão produzir 
com mais eficiência.

Durante quatro anos, foram testadas várias culturas e espécies florestais; foi colocado ainda animal pastejando como complementação proteica

Foto: Secom/PB       

O número de casos 
investigados do novo co-
ronavírus no Brasil caiu 
para quatro. Os dados fo-
ram atualizados pelo Mi-
nistério da Saúde na tarde 
de ontem. De quinta-feira 
para ontem, três casos 
foram descartados e um 
foi incluído, todos em São 
Paulo. Das quatro pessoas 
ainda sob suspeita de ter o 
vírus, cujo epicentro ocor-
reu na cidade chinesa de 
Wuhan, há uma criança 
de 2 anos, um adulto de 
56 anos e duas pessoas 
na faixa dos 20 anos. Duas 
pessoas são do sexo mas-
culino e duas são mulhe-
res. Todos têm histórico 
de viagem à China, mas 
não a Wuhan.

Até o momento, 43 
casos já foram descarta-
dos para o novo coronaví-
rus. Dentre essas pessoas, 
foram confirmadas conta-
minações por influenza B, 
influenza A (H1N1), rhino-
vírus e adenovírus, entre 
outros.

De acordo com o se-
cretário-executivo do mi-
nistério, João Gabbardo, o 
número de casos suspei-
tos tem caído de forma 
mais acelerada graças à 
velocidade no diagnóstico 
laboratorial. Os resultados 
estão saindo mais rapida-
mente e, com isso, excluin-
do os casos suspeitos.

“Enquanto não tiver-

mos uma situação de cir-
culação do vírus, esse será 
o padrão esperado, um 
pequeno número de sus-
peitos.”

Gabbardo frisou tam-
bém que o ministério 
continuará mobilizado no 
monitoramento ao vírus 
pelo menos até o inverno, 
quando aumenta a possi-
bilidade de doenças respi-
ratórias.

Ainda não existe 
caso confirmado do novo 
coronavírus na América 
do Sul. Até o momento, 
64.460 casos foram con-
tabilizados no mundo, 
conforme dados da uni-
versidade Johns Hop-
kins, dos Estados Unidos. 
Somente na China são 
63.866 casos. O número 
de mortes chegou a 1.384. 
Além disso, 7.171 pessoas 
foram curadas.

A província de Hu-
bei, onde está localizada 
Wuhan, adotou recente-
mente uma outra metodo-
logia para confirmar casos. 
Naquela região está sendo 
dispensada uma investiga-
ção detalhada para confir-
mação do novo coronaví-
rus. Apenas os sintomas e 
o aparecimento de deter-
minadas características 
no raio-x já são suficientes 
para caracterizar a conta-
minação. Essa metodologia 
é recomendada pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) em locais com mais 
de 100 casos confirmados 
após exame detalhado.

Coronavírus: quatro 
casos investigados  
 Marcelo Brandão  
 Agência Brasil 

Estacionamento

TJ vai demarcar vagas 
especiais em comarcas

Após estudos rea-
lizados sobre as vagas 
exclusivas para idosos 
e deficientes físicos nos 
estacionamentos das co-
marcas do Estado, os 
membros da Comissão 
Permanente de Acessibi-
lidade e Inclusão do Tri-
bunal de Justiça da Paraí-
ba vão definir onde serão 
feitas as demarcações e, 
por meio da Presidência 
do Tribunal, requerer ao 
Detran que providencie 
junto aos órgãos de trân-
sito municipais para que 
façam a colocação das si-
nalizações devidas. A deli-
beração foi feita durante a 
terceira reunião do grupo, 
realizada ontem, quando 
foi verificado que houve 
avanços nos trabalhos, 
como realização de cursos 
e reformas para adequa-
ção de acessibilidade.

Na ocasião, os mem-
bros verificaram que 21 
comarcas comunicaram 
à comissão sobre a situa-
ção das vagas específicas. 
Novo ofício será enca-
minhado para buscar as 
demais informações e fe-
char o diagnóstico.

Em relação às obras 
de acessibilidade, a res-
ponsável pelo setor de 
Arquitetura do TJ, Marie-
ta Tavares de Melo, expôs 

que o trabalho já foi ini-
ciado, principalmente, nas 
comarcas que agregaram 
aquelas desinstaladas, 
conforme determinação 
da comissão. A adequação 
está sendo feita por ordem 
de tamanho e número de 
usuários das comarcas.

Quanto à realização 
de cursos, foi informado 
que a Escola Superior da 
Magistratura, por meio de 
articulação com a Escola 
de Serviço Público do Es-
tado da Paraíba (Espep), 
promoveu, no final do ano 
passado, curso de inicia-
ção à Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), em João 
Pessoa, contemplando 15 
servidores. O objetivo foi 
garantir que os servido-
res estejam preparados 
para atender pessoas com 
deficiência auditiva.

Uma nova edição do 
curso ocorrerá em Campi-
na Grande, prevista para 
março de 2020. A Gerên-
cia de Capacitação e Aper-
feiçoamento dos Servi-
dores da Esma informou, 
ainda, que há o intuito de 
se viabilizar, na capital, 
mais uma etapa da capa-
citação para aprofunda-
mento da matéria, devido 
ao interesse manifestado 
pelos servidores.

Também na reunião, 

os membros verificaram 
que foi disponibilizado o 
Link da Ouvidoria no Por-
tal de Notícias do TJPB, a 
fim de facilitar o feedback 
dos usuários da Justiça, 
com reclamações, críticas 
ou sugestões, para que o 
serviço possa ser sempre 
aperfeiçoado.

O presidente da co-
missão, desembargador 
Joás de Brito Pereira Fi-
lho, analisou como po-
sitivo o resultado das 
ações implementadas. 
“Estamos sempre procu-
rando garantir e melho-
rar a acessibilidade do 
cidadão. Obtivemos re-
postas quanto a questão 
dos fóruns que estão ne-
cessitando das reformas”, 
afirmou.

Obras de 
acessibilidade também 

foram iniciadas, 
especialmente 
nas comarcas 

que passaram a 
agregar aquelas que 
foram desativadas 

recentemente

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria 
de Estado da Cultura, vai 
promover seis oficinas 
de capitação para o Edi-
tal da Chamada Pública 
“Festivais de Audiovisual 
da Paraíba 2020/2021”. 
A ação tem o objetivo de 
fortalecer a divulgação 
do certame e capacitar os 
agentes culturais.

 As oficinas, que são 
abertas ao público e não 
exigem inscrição prévia, 
serão realizadas entre os 
dias 18 e 21 de fevereiro, 
nos municípios de João 
Pessoa, Remígio, Sumé, 
Sousa, Patos e Itabaiana.

O edital 
 Os Festivais de Audio-

visual têm de ter duração 
de no mínimo três dias, 
com pelo menos uma ses-
são diária, sendo longas-
metragens ou conjunto de 
filmes de curta-metragens.

Para fazer a propos-
ta, os interessados de-
vem apresentar, obriga-
toriamente, os seguintes 
documentos: planilha 
orçamentária, currículo 
do proponente (aquele 
que assume a responsa-
bilidade legal). Este do-
cumento deve conter o 
detalhamento de projetos 
culturais realizados nos 
últimos anos; compro-
vação de outros aportes 
financeiros; minuta do 
regulamento do festival 
proposto; documentos de 
regularidade fiscal.

Governo fará 
capacitação 
para edital 
dos festivais
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Meta para o Crediamigo é de R$ 910 milhões, enquanto a do Agroamigo equivale a R$ 273 milhões em 2020

Com metas de crédito 
para o Estado que envolve a 
aplicação de R$ 910 milhões 
no Crediamigo e R$ 273,2 mi-
lhões no Agroamigo, o novo 
superintendente do Banco do 
Nordeste (BNB) na Paraíba, 
João Nilton Castro, concedeu 
entrevista exclusiva ao Jornal 
A União. 

Segundo João Nilton, o 
plano para esses investimen-
tos são alinhados ao princípio 
do BNB de que “o crédito pre-
cisa atender à necessidade do 
cliente de forma a impulsio-
nar seus negócios, ao contrá-
rio de um endividamento que 
não se reverte”, destacou.

Tanto o Crediamigo 
quanto o Agroamigo são pro-
gramas de microcrédito para 
regiões urbanas e rurais. João 
Nilton Castro explicou que 
ambos desempenham um 
papel crucial, principalmente 
no interior do Nordeste. “E na 
Paraíba não é diferente”, res-
saltou.

Ainda de acordo com o 
superintendente, na maioria 
das vezes os recursos desses 
programas superam repasses 
do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM), o que jus-
tifica as metas cada vez maio-
res.  “São financiamentos com 
suporte financeiro e orien-
tação de negócios, acompa-
nhamento consultivo para os 
microempreendedores, que 
fomentam a realização de so-
nhos de milhares de cidadãs e 
cidadãos na Paraíba”, enfati-
zou João Nilton. 

Para João, um cidadão 
com seu microempreendi-
mento tem sua dignidade e 
cidadania resgatadas, além 
de desenvolver suas poten-
cialidades e ampliar seus ne-
gócios contando com o apoio 
do BNB. “São dois programas, 
urbano e rural, que nos dão 
muito orgulho de pertenci-
mento, de estar contribuindo 
diretamente com a estrutu-
ração social e econômica da 
região”, declarou ele.

Segundo dados do BNB, 
em 2019 foram registrados 
2,27 bilhões de reais de re-
cursos inseridos na economia 
do Estado da Paraíba através 
do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE) e de fontes internas do 
próprio Banco do Nordeste. 
Tais recursos são direciona-
dos para atender diversas 
pessoas, “desde o produtor 

BNB investe na Paraíba com
programas urbano e rural
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rural, o agricultor familiar, até 
o comerciante informal do in-
terior e da capital, passando 
por clientes de médio e de 
grande porte”, afirmou o su-
perintendente.

João Nilton trabalha no 

Banco do Nordeste há 37 anos. 
Em sua trajetória, já passou 
pelo Ceará, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, Ser-
gipe, Espírito Santo e Minas Ge-
rais.  João Nilton, tomou posse 
na última quinta-feira (13). 

Taxa caiu 
em 16 
estados

A taxa média de de-
semprego fechou 2019 
em queda em 16 esta-
dos, segundo dados da 
Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicí-
lios–Contínua (Pnad-
-C), divulgada ontem, 
no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). A menor taxa 
média anual de desem-
prego ficou com Santa 
Catarina: 6,1%.

Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso do Sul e 
Mato Grosso apare-
cem em seguida, todos 
com 8%. Já os maio-
res percentuais foram 
observados no Amapá 
(17,4%) e na Bahia 
(17,2%).

A população ocu-
pada cresceu em 23 
unidades da Federa-
ção. Apesar da queda 
da taxa de desempre-
go e da ocupação, 20 
estados tiveram taxa 
recorde de informali-
dade, isto é, os empre-
gados sem carteiras, 
os trabalhadores por 
conta própria sem CNPJ 
(Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas) e os 
familiares auxiliares. 

Beatriz Alcântara
Especial para A União

Pnad Contínua

PB tem 2a menor taxa de desocupação do NE
Com cenário ainda de 

lenta recuperação econô-
mica do país, a Paraíba en-
cerrou o ano de 2019 com 
a segunda menor taxa de 
desocupação entre os nove 
estados da região Nordeste. 
A pesquisa divulgada on-
tem pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), por meio da PNAD 
Contínua (Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domi-
cílios), mostra que a taxa 
de desocupados encerrou o 
4º trimestre, referente aos 
meses de outubro, novem-
bro e dezembro do ano pas-
sado, com índice de 12,1%. 
A taxa paraibana manteve 
o mesmo percentual do 4º 
trimestre de 2018. 

Ranking
 No ranking do Nordes-

te no 4º trimestre de 2019, 
as taxas da Paraíba (12,1%) 
e do Maranhão (12,1%) fi-
caram com o mesmo índi-
ce, atrás apenas do Ceará 
(10,1%). Os demais estados 
vêm na sequência: Rio Gran-
de do Norte (12,6%); Piauí 
(13%); Alagoas (13,6%), 
enquanto Pernambuco 
(14%); Sergipe (14,8%); 
e o da Bahia (16,4%), que 
continua coma taxa mais 
alta de desocupados da 
região, encerraram com ta-
xas superiores à da própria 
média da região Nordeste 
(13,6%), que permanece 
sendo a maior entre as cin-
co regiões do País no índice 
de desocupados.

 Com 12,1%, a Paraíba 
tem a 13ª menor taxa de de-
socupados do País. Os estados 
da Bahia (16,4%) e Amapá 

Dados do IBGE mostram que o Estado paraibano possui ainda a 13ª menor taxa de desemprego de todas as unidades federativas do país

Potencialidades
O novo superintendente explicou que o 

Banco do Nordeste pretende atuar de duas 
formas em 2020. A primeira é continuar o 
trabalho feito pelo Programa de Desenvol-
vimento Territorial (Prodeter). João Nilton 
compartilhou que o Prodeter mapeou, no ano 
passado, 13 potencialidades da Paraíba no 
setor econômico. Dentre elas estão a capri-
nocultura de leite, avicultura, cocoicultura, 
turismo rural e bovinocultura, por exemplo. 
“A depender do nível de organização das 
cadeias produtivas pelos próximos cinco anos 
[locais com essas potencialidades] viverão 
uma transformação de cenário econômico 
com a profissionalização de suas atividades”, 
constatou ele.

A segunda iniciativa que está dentro dos 
planos do BNB para o ano de 2020 é a de 
instalar o AgroNordeste com o apoio do Go-
verno Federal e outros parceiros importantes. 
Segundo João Nilton Castro, “o AgroNordeste  
é uma estratégia importante que inclui ações 
para impulsionar o desenvolvimento econômico, 
social e sustentável do meio rural da região”.

Além dos planos já citados, João Nilton 
Castro ainda comentou que o BNB se propõe 
apto para apoiar projetos que incluam parce-
rias público-privadas, o setor das indústrias e 
a área de Micro e Pequenas Empresas (MPE). 

Novo superintendente, João Nilton Castro, tomou posse na última quinta

Foto: Evandro Pereira

(15,6%) continuam com as 
maiores taxas do país, en-
quanto Santa Catarina (5,3%) 
e Mato Grosso (6,4%) as me-
nores. A taxa de desocupação 
do país no 4º trimestre de 
2019 foi de 11%.

 No Cenário das regiões, 
as regiões Sul (6,8%) e Centro-
-Oeste (9,3%) têm as menores 
taxas do país, enquanto Nor-

te (10,6%) e Sudeste (11,4%) 
têm índices intermediários, 
enquanto o Nordeste (14,4%) 
a maior do país. 

 
Classificação
O IBGE classifica como 

pessoas  desocupadas 
aquelas que não estavam 
trabalhando, mas estavam 
disponíveis para traba-

lhar e também tomaram 
alguma providência efeti-
va para conseguir trabalho 
nos trinta dias anteriores à 
semana em que responde-
ram à pesquisa (consultan-
do pessoas, jornais, etc.).

Cenário no país
No quarto trimes-

tre de 2019, a população 

desempregada totalizou 
11,632 milhões de pesso-
as no país. A participação 
dos pardos foi de 51,8%; 
a dos brancos, 34,2%; e a 
dos pretos, 13,0%. As mu-
lheres também se mantive-
ram como a maior parte da 
população fora da força de 
trabalho em todas as regi-
ões brasileiras.

A informalidade 
bateu recorde em 
20 estados: são os 
empregados sem 
carteira assinada

Foto: Agência Brasil
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Clássico no Paulista
São Paulo x Corinthians promete muita emoção hoje na 
capital paulista. As duas equipes buscam afirmação este ano, 
principalmente o alvinegro, fora da Libertadores.  Página 24

Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Neste domingo, o Botafogo enfrenta o CSA, às 18 horas, no Rei Pelé, pela quarta rodada da Copa do Nordeste

Sem muito tempo para 
treinar, o Botafogo resolveu 
descansar o elenco e viajar 
mais cedo para Maceió, onde 
fará, neste sábado à tarde, seu 
último treino antes do jogo 
deste domingo contra o CSA, 
no Estádio Rei Pelé. A partida 
é válida pela quarta rodada da 
Copa Nordeste.

O Belo faz uma boa cam-
panha na competição e ainda 
está invicto. Ocupa hoje a ter-
ceira colocação do grupo A, 
com 5 pontos.

Os jogadores já começam 
a sentir um pouco a maratona 
de jogos e viagens, mas estão 
conscientes que o clube preci-
sa-se dedicar nas três compe-
tições que está disputando.

 O meia Rodrigo Andrade 
é um dos atletas que conhe-
ce bem esta cobrança e como 
mudar o foco a cada partida.

“São muitas viagens 
e jogos e por diferentes 
competições, mas estamos 
preparados para isso. Te-
mos um plantel forte. Neste 
domingo, vamos enfrentar 
o CSA, pensando em trazer 
uma vitória, porque esta-
mos bem na competição, 
invictos e entre os 4 que 
vão passar para a próxima 
fase. Sabemos que será um 
jogo difícil, na casa do ad-
versário, mas já estamos 
cientes de tudo o que o pro-
fessor Piza quer, e vamos 
para lá otimista”, disse o 
meia Rodrigo Andrade, que 
vem subindo de produção e 
teve uma grande atuação na 
Bahia contra o Atlético, na 
partida em que o Belo ga-
rantiu a classificação para 
a segunda etapa da Copa do 
Brasil, ao empatar sem gols.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Belo segue com maratona e 
faz treino hoje em Alagoas

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Causos&lendas do nosso futebol

Na pequena cidade pernambucana de 
Jurema, precisamente no dia dezenove de 
fevereiro de mil novecentos e quarenta e um 
nasceu Rinaldo Luiz Amorim, o popular Rinal-
do. Três anos depois, os seus pais se muda-
ram para a cidade de Carpina-PE.

Foi na cidade de Carpina-PE que Rinaldo 
começou a ter contato e intimidade com a 
bola, chegando a jogar com a camisa do Santa 
Cruz local, nos anos de 1957, 1958 e 1959, 
período em que foi observado por vários clu-
bes profissionais da região. Em 1960, Rinaldo 
passou a jogar pelo Esporte Clube Maravilhas, 
forte equipe da então Usina Nossa Senhora 
das Maravilhas, com sede em Goiana-PE, ci-
dade que faz divisa com o Estado da Paraíba; 
proximidade essa que despertou interesse da 
equipe do Auto Esporte Clube, que o contra-
tou para a temporada de 1960. Foi no clube 
do povo que Rinaldo assinou o seu primeiro 
contrato profissional, tendo estreado com a 
camisa alvirrubra no dia 14\08\1960.

O futebol do ponteiro esquerdo foi uma 
das sensações daquele ano, o que o fez se 
transferir para o Treze Futebol Clube, que o 
contratou e o estreou  em julho de 1961. Na 
equipe da Serra da Borborema, Rinaldo foi 
vice-campeão paraibano de 1961, disputou 
o torneio Pernambuco\Paraíba de 1962 e 
participou de uma excursão que durou os me-
ses de abril e maio de 1962, nos estados do 
Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará e no então 
Território do Amapá, onde venceram catorze 
partidas, perderam sete e empataram uma. 
O forte ataque possuía os craques Rui, Lelé, 
Delgado, Rinaldo e Ruivo.

Ainda no ano de 1962 o nosso home-
nageado foi contratado pelo Clube Náutico 
Capibaribe e   ajudou aquela agremiação ao 
luxo de conquistar o hexa-campeonato, que 
teve início em 1963 com Rinaldo sendo cam-
peão pela primeira vez e ao mesmo tempo 
sendo artilheiro da competição com a marca 
de dezoito gols. A famosa linha de frente do 
alvirrubro era composta por Nado, China, 
Bita, Ivan e Rinaldo.

Em onze de abril de 1964, Rinaldo Amo-
rim estreou com a camisa de número onze da 
Sociedade Esportiva Palmeiras onde conquis-
tou vários títulos ao lado de Valdir, Djalma 
Santos, Servilho, Dudu e Ademir da Guia. 
Quando jogava no time de Parque Antarctica, 
o nosso craque foi convocado para integrar a 
seleção paulista de futebol.

Em 30 de abril de 1965, no maior estádio 
do mundo, Rinaldo estreou com a camisa da 
seleção brasileira ao lado de Pelé, Garrincha, 
Manga, Flávio Minuano e outras feras. O Brasil 
enfrentou e ganhou por cinco tentos a um a 
seleção da Inglaterra com dois gols marcados 
pelo estreante. Posteriormente foram vários 
jogos no país e no exterior com a camisa da 
então CBD.

Lamentavelmente, depois de várias con-
vocações para a seleção brasileira nos anos de 
64, 65 e 66, na véspera de viajar para a copa 
da Inglaterra, ele foi dispensado sem uma 
explicação plausível, gerando uma decepção 
que quase encerrou a sua carreira.

Em meados de 1967 o craque foi trans-
ferido para o Fluminense Futebol Clube, time 
no qual passou a ser destaque nas Laranjei-

ras, ao lado de Denilson, Suingue e Bauer.
 A partir do ano de 1969 ele passou a 

brilhar nas grandes equipes formadas pelo 
Coritiba Foot Ball Clube ao lado de Oberdan, 
Pescuma, Hermes e tantos outros excelentes 
jogadores que ajudaram o alviverde a con-
quistar vários troféus.

Em 1973 ele deixou o Coritiba e passou a 
jogar em times do interior de São Paulo, como 
o Marília Atlético Clube, Garça Futebol Clube, 
Bandeirante Esporte Club e União Agrícola 
Barbarense Futebol Clube. 

 Rinaldo viajou o mundo com as camisas 
do Palmeiras, Coritiba e do Brasil. Foi treina-
do por grandes e vitoriosos técnicos como 
Vicente Feola, Mário Travaglini e Telê Santa-
na. Fez tabelas com Dudu e Ademir da Guia, 
na época da primeira Academia de Futebol do 
Palmeiras. Esteve lado a lado de monstros dos 
gramados como Djalma Santos, Garrincha, 
Pelé, Carlos Alberto Torres e Tostão na época 
da seleção canarinho.

Em 1965 ele foi o primeiro jogador da 
seleção brasileira a marcar um gol no então 
Estádio Mineirão, o que lhe rendeu uma placa 
comemorativa.

 Hoje, o aposentado Rinaldo Luiz Amo-
rim reside com a família na cidade de Carpina
-PE, onde é por todos reverenciado como “o 
campeão”.

Para nós torcedores, desportistas e 
cronistas ficou a certeza de que Rinaldo Luiz 
Amorim, o popular ponteiro esquerdo “Rinal-
do” escreveu o seu nome com tintas douradas 
e perpétuas na brilhante história do futebol 
brasileiro. 

Você se lembra de Rinaldo Amorim?

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br

Foto: Josemar Gonçalves/Botafogo

Após algumas atuações tímidas no 
início da temporada, o meia Rodrigo 
Andrade vem crescendo de produção 
no Botafogo nas  três competições

Rinaldo Amorim brilhou com a camisa do Palmeiras

Foto: Divulgação
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Comitê informou à Organização Mundial de Saúde que não vê motivos para adiar ou cancelar evento em Tóquio

O coronavírus foi o as-
sunto dominante nos dois 
dias de reuniões do Comitê 
Organizador dos Jogos de 
Tóquio-2020 com membros 
do Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI), na capital 
japonesa, que terminaram 
nessa sexta-feira após uma 
visita técnica à sede da Olim-
píada. A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) disse 
ao COI que não há motivo 
para cancelar ou transferir o 
evento, que começará em 24 
de julho, por causa do surto 
da doença que começou na 
China.

“Gostaria de deixar claro 
novamente que não estamos 
considerando o cancelamen-
to ou o adiamento dos Jo-
gos. Deixem-me esclarecer 
isso”, afirmou Yoshiro Mori, 
presidente do Comitê Orga-
nizador de Tóquio-2020. O 
governo do Japão revelou 
que intensificará os exames 
e medidas de contenção de-
pois de relatar a sua primei-
ra morte de coronavírus e 
confirmar novos casos, entre 
eles em um médico e em um 
taxista.

John Coates, presidente 
da Comissão de Coordenação 
do COI, disse que o conselho 
que o COI recebeu “externa-
mente” da OMS é que “não 
existe motivo para quaisquer 
planos de contingência de 
cancelar os Jogos ou transfe-
rir a Olimpíada”.

O surto de coronavírus 
em andamento, cujo epi-
centro é a cidade chinesa de 
Wuhan, provocou o cancela-
mento de alguns eventos es-
portivos internacionais, além 
de Pré-Olímpicos de boxe e 
de badminton que deveriam 
acontecer na China.

Coates comentou que 
a coordenação entre a 
força-tarefa antivírus do 
Comitê Organizador de 
Tóquio-2020 e outras auto-
ridades nacionais reforçou 
a crença do COI de que a 
situação está sendo tratada 
adequadamente.

“A expectativa é de que 
conseguiremos fazer com 
que os Jogos aconteçam de 
uma maneira segura para os 
atletas e os espectadores”, 
disse Coates em uma coleti-
va de imprensa nesta sexta-
feira.

Em 2020, teremos os 
Jogos Olímpicos de Tóquio, 
de 24 de julho a 9 de agos-
to, e Paralímpicos, também 
na capita do Japão, de 25 de 
agosto a 06 de setembro. Es-
tes dois mega-eventos são os 
grandes destaques do calen-
dário esportivo de 2020. Mas 
ainda tem muito mais es-
porte, do automobilismo ao 
UFC, do surfe ao tênis, para 
os apaixonados pelas mais 
diversas modalidades.

Agência Estado

COI diz que coronavírus não
ameaça os Jogos Olímpicos

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Jogos Indígenas

Governo Estadual confirma nova edição

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel), con-
firmou, nessa sexta-feira 
(14), a realização da edição 
de 2020 dos Jogos Indíge-
nas da Paraíba. De acordo 
com a organização, o even-
to será entre os dias 14 e 18 

de abril na Aldeia Jaraguá, 
localizada no município de 
Rio Tinto, onde a expectati-
va é a participação de 900 
índios de Marcação, Baía 
da Traição, além dos que 
fazem parte da cidade sede.

Tudo ficou definido 
após uma reunião, nessa 
quinta-feira (13), que en-
volveu a equipe técnica do 
Desporto Físico da Sejel 

com o cacique das aldeias 
potiguaras, Sandro Gomes, 
além da cacique Cal. As 
modalidades em disputa 
serão: arco e flecha, cabo 
de guerra, corrida do toro, 
canoagem, futebol, arre-
messo de lança e corrida. 
“O mês de abril, que ab-
sorve o Dia do Índio, terá 
muitas atividades esporti-
vas através dos Jogos, que 

movimentam bastante as 
aldeias do Litoral Norte da 
Paraíba”, avaliou o profes-
sor Mineiro, que integra a 
coordenação.

 Para Hervázio Bezerra, 
secretário da Sejel, o even-
to ultrapassa a conotação 
esportiva, alcançando tam-
bém o segmento cultural 
e de saúde. “O Governo do 
Estado visa contemplar, em 

abril, os povos indígenas 
com muitas atividades liga-
das à sua cultura, o que não 
se limita a ser algo especí-
fico de esporte. Há também 
o benefício com o incentivo 
na área de saúde por meio 
do esporte e de cada um 
cultivar e ter orgulho de 
suas origens culturais, pois 
são os primeiros habitantes 
do Brasil”, frisou.

Sejel

Foto: Divulgação

Jogos no Japão

Brasil só ganhou uma medalha em 1964

Entre os dias 24 de ju-
lho e 9 de agosto, mais do 
que conquistar medalhas 
capazes de colocar o Brasil 
entre as principais potên-
cias esportivas, os atletas 
nacionais terão, nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, a mis-
são de apagar a campanha 
da outra edição realizada 
na capital japonesa. Há 
quase 56 anos, em 1964, a 
delegação conquistou ape-
nas uma medalha, o bron-
ze do basquete masculino, 
que rendeu ao país a 35ª 
colocação no quadro geral. 
Para o vice-presidente do 
Comitê Olímpico do Brasil 
(COB), Marco Antônio La 
Porta, o retrospecto inten-
sifica o desafio em 2020.

“Temos estudos que 
mostram que os piores re-
sultados do Brasil são do 
outro lado do mundo”, pon-
dera o dirigente. “Esse é o 
grande desafio que a gente 
tem. A gente tentou se pla-
nejar o máximo possível 
para minimizar os proble-
mas de clima, fuso horário 

Ministério da 
Cidadania

Marco Antônio La Porta é vice-presidente do COB e diz ter estudado que os piores resultados do Brasil são na Ásia

Foto: Abelardo Mendes Jr/ rededoesporte.gov.br

e aclimatação. A gente pre-
parou as bases para rece-
ber os atletas e ter o menor 
impacto possível”, explica 
La Porta.

Assim, o Brasil terá 
nove bases de aclimatação 
no Japão: Chiba, Enoshima, 
Hamamatsu, Sagamihara, 
Miyagase, Saitama, Ota, Koto 
e Chuo. Além disso, segundo 
o vice-presidente do COB, 
todos os atletas chegarão 

ao país no mínimo 15 dias 
antes de competir. “Nosso 
papel é entregar o atleta nas 
condições adequadas para 
que ele faça o seu trabalho”, 
define. “Seria um fato muito 
importante para o esporte 
brasileiro conseguir manter 
ou melhorar o resultado do 
Rio, porque provaria que os 
investimentos que foram fei-
tos estão dando resultado”, 
acrescentou, calculando que 

o país conquiste entre 15 e 
20 medalhas.

 Outro fator visto como 
positivo é a possibilidade 
de envio da maior delega-
ção que o Brasil já teve em 
edições realizadas no exte-
rior. “A gente tem a expec-
tativa de chegar próximo 
aos 300 atletas, o que já 
seria um recorde em Jogos 
realizados fora do país”, 
calcula La Porta. Até hoje, 

excetuando-se a edição em 
casa, no Rio de Janeiro, a 
maior delegação brasileira 
foi a de Pequim 2008, com 
277 atletas, sendo 144 ho-
mens e 133 mulheres. Em 
Londres 2012, o país teve 
259 representantes.

 Até o momento, são 
170 vagas confirmadas em 
Tóquio 2020, já levando 
em conta o futebol mas-
culino e a confirmação de 
Robert Scheidt, que dispu-
tará sua sétima Olimpía-
da. Desse total, 37 vagas 
já têm nome e sobrenome 
assegurado. São 22 ho-
mens e 15 mulheres con-
firmados em Tóquio. Desse 
grupo, 91,2% fazem parte 
atualmente do Bolsa Atle-
ta, programa da Secreta-
ria Especial do Esporte do 
Ministério da Cidadania. O 
investimento federal para 
ajudá-los em sua prepa-
ração é de R$ 4,3 milhões 
por ano. No total, o Bolsa 
Atleta atende nos editais 
atuais (levando em con-
ta também a Bolsa Pódio) 
6.541 atletas, com inves-
timento anual de R$ 122 
milhões.

De acordo com a organização, o evento será entre os dias 14 e 18 de abril na Aldeia Jaraguá, localizada no município de Rio Tinto, onde a expectativa é a participação de 900 índios

O surto de coronavírus 
em andamento, cujo 
epicentro é a cidade 
chinesa de Wuhan, 

provocou o cancelamento 
de alguns eventos 

esportivos internacionais
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Técnico da seleção de 2016 vê elenco muito forte e grandes possibilidades do Brasil repetir a conquista do Rio 

Micale vê geração tão boa
quanto a do ouro olímpico
Ciro Campos
Agestado

O único técnico a ganhar 
o ouro olímpico pela seleção 
brasileira garante que a fa-
çanha tem boas chances de 
ser repetida nos Jogos de Tó-
quio-2020. Em entrevista ex-
clusiva ao Estado, o treinador 
Rogério Micale relembrou a 
campanha vitoriosa de 2016, 
elogiou a equipe de André 
Jardine e criticou a existência 
no Brasil de um excesso de 
idolatria ao futebol europeu.

Após o título, Micale dei-
xou a CBF no começo de 2017 
e dirigiu na sequência Atléti-
co-MG, Paraná e Figueirense. 
Sem trabalhar desde 2018, 
ele agora analisa propostas 
e deve retornar ao futebol 
com atuação nas categorias 
de base.

A geração tem chance 
de manter o ouro olímpico?

É uma geração promis-
sora. São bons nomes que 
nós temos. São do mesmo 
nível ou até superior do que 
a geração que ganhou o ouro 
em 2016. O Brasil chega mui-
to forte.

Mas a campanha irre-
gular não deixa um alerta 
para Tóquio?

A geração que foi cam-
peã comigo em 2016 tam-
bém não se classificou no 
Sul-Americano Sub-20 (em 
2013). Foi a primeira equi-
pe da história que foi des-
classificada. O Sul-America-
no é um dos campeonatos 
mais difíceis, mas não pela 
qualidade técnica. É por 
tudo o que envolve de logís-
tica, campos que vão jogar, 
vários fatores. O Brasil tem 
condições de trazer o bi-
campeonato.

Mas os fracassos não 
prejudicaram alguns que 
não têm uma segunda 
chance?

Nossa cultura é extre-
mamente imediatista. O meu 
caso, por exemplo: eu traba-
lhei em seis competições pela 
CBF, cheguei ao pódio em cin-
co. Fui desclassificado no Sul
-Americano Sub-20 de 2017 
e toda a comissão técnica foi 
desligada. O grande acerto 
da CBF neste Pré-Olímpi-
co foi ter levado uns dois ou 

três membros daquela época. 
Querendo ou não, o processo 
é uma novidade para o Jardi-
ne. Por mais que o treinador 
tenha uma experiência vasta 
em clube, seleção é algo dife-
rente, requer uma vivência.

Quais critérios preci-
sam ser pensados para es-
colher os jogadores acima 
de 23 anos?

Eu levei em conta a ex-
periência, liderança profis-
sional, o caráter, jogadores 
com leitura de jogo acima da 
média, para compor o grupo 
também. Você pode escolher 
um jogador por atuar em 
mais de uma posição, um za-
gueiro que pode ser volante 
ou lateral ambidestro. O crité-
rio passa por isso.

O que tem de mais 

complicado durante a 
Olimpíada?

Você só pode levar 18 no-
mes e não 23. Até para treinar 
é difícil, tem de improvisar. 
Eu usava muito os membros 
da comissão técnica para tra-
balhar em cima de posiciona-
mento, usava vídeos. É algo 
muito particular. Para treinar 
você precisa de no mínimo 
22. É o maior desafio a ser 
vencido.

Por outro lado, por 
que países como Ucrânia e 
Equador têm sido destaque 
no futebol de base?

Eu acrescento à lista a 
Venezuela. Em 2017 eles fo-
ram vice-campeões mundiais 
sub-20 e no Sul-Americano 
nós ganhamos deles por 1 a 
0. Recebi críticas por ter sido 
uma vitória apertada. Quem 

falou, nem acompanhava 
direito. Esse olhar às vezes 
"vesgo", que não está pautado 
na informação real, gera no 
mundo de futebol uma falta 
de visão. No mundo de hoje, a 
informação está à disposição 
de forma instantânea. Nós 
precisamos enxergar esse 
novo momento.

Ter os jogadores sain-
do do Brasil cada vez mais 
cedo ajuda ou atrapalha a 
formação de uma equipe 
olímpica?

Se saímos cedo, é por-
que temos produzido talen-
tos. Alguns entendem que 
o jogador só vai aprender a 
parte tática se for para a Eu-
ropa. E é interessante nessa 
fase da vida aprender a ser 
tão tático e perder toda a sua 
qualidade de improvisação? 

O futebol tem que causar 
suspiros, não ser mecani-
zado e automatizado, como 
aquele que a Alemanha nos 
propôs quando foi campeã. 
Era padronizado como uma 
fábrica de engarrafar cerve-
jas. Tem a lavagem, o rótulo, 
a máquina para colocar o lí-
quido, tampinha, tudo defi-
nido. Não quero isso para 
o Brasil. Precisamos ter o 
padrão tático, mas precisa 
ter a liberdade, o drible. Fa-
lam tanto que nosso futebol 
está ultrapassado e toda 
hora europeu vem aqui 
buscar jogadores.

Depois de sair da CBF 
você teve trabalhos difíceis. 
O quanto isso te prejudicou 
na carreira?

Faltou um pouco de ex-
periência. A gente acha como 

treinador que a gente con-
segue resolver tudo e que 
vai dar um jeito. Tem muitos 
fatores incontroláveis. Um 
exemplo: falta de pagamento 
do elenco. Depois disso a gen-
te fica traumatizado também. 
Tive propostas da Série B e de 
alguns clubes na parte de bai-
xo da Série A, mas fiquei com 
medo de aceitar.

Quais os seus projetos 
para o momento?

Tenho uma definição de 
clube em breve para fazer 
uma reestruturação das ca-
tegorias de base. Tive uma 
proposta para trabalhar no 
Kuwait. Estou pensando mui-
to. Meu último clube foi o Fi-
gueirense, o clube estava sem 
dinheiro. Fui enganado, infe-
lizmente. Eu não recebi um 
centavo do clube.

Rogério vê uma geração bastante 
promissora com muitos jogadores 
de altíssimo nível para buscar 
outro ouro nas Olimpíadas

Jogadores da seleção brasileira e membros da comissão técnica na comemoração da vaga para as Olimpíadas de 2020 no Japão, após a vitória de 3 a 0 sobre a Argentina. O Brasil pode repetir o feito da Rio-2016 em Tóquio

Fotos: Lucas Figueiredo/CBF
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Tricolor ainda não se acertou no Paulistão e alvinegro vem de uma eliminação precoce na Taça Libertadores

O São Paulo recebe a vi-
sita do Corinthians na noite 
deste sábado, às 19h, no es-
tádio do Morumbi, com pa-
péis devidamente invertidos 
em relação há um ano atrás. 
Enquanto o Tricolor disputa 
o Paulista e tenta se acertar 
para o restante do ano, o Ti-
mão chega para o duelo de-
pois de uma queda precoce na 
Pré-Libertadores da América.

Em 2019, o clube do Mo-
rumbi entrou em campo qua-
tro dias antes de enfrentar 
o rival para encarar o Talle-
res, da Argentina. Depois de 
perder por 2 a 0 no jogo de 
ida, não conseguiu ameaçar 
a meta adversária e acabou 
apenas empatando sem gols 
em pleno Morumbi, soman-
do uma inédita eliminação na 
fase preliminar do torneio.

Com o time em baixa e 
André Jardine já sendo tra-
tado como um erro da dire-
toria para o começo da tem-
porada, o Tricolor foi à Arena 
para encarar o Corinthians, 
também em começo de tra-
balho, mas tranquilo após 
ganhar um Derby e se clas-
sificar na Copa do Brasil. Re-
sultado: 2 a 1 para os donos 
da casa, com gol de canela de 
Gustavo para fechar o placar.

Alguns pontos das duas 
eliminações, aliás, apare-

Goal

São Paulo e Corinthians, em má
fase, se enfrentam no Morumbi

Edição: Geraldo Varela Editoração: Lênin Braz

cem em comum. Em ambos 
os casos, as equipes não pu-
deram usar jogadores im-
portantes no jogo de ida por 
causa de convocações para 

seleções brasileiras de base.
No ano passado, o volan-

te Luan, que terminou a tem-
porada como titular, só ficou 
à disposição na volta, após o 

encerramento do Sul-Ameri-
cano sub-20. Já em 2020, Pe-
drinho não pôde jogar a ida 
porque estava com a sub-23 
no Pré-Olímpico.

O camisa 10 corintiano 
ainda aparece em outra coin-
cidência: levou um cartão 
vermelho na partida, assim 
como aconteceu com Éver-

ton, no ano passado, pelo 
Tricolor. O resultado, como 
todos já sabem, foi uma eli-
minação marcante para cada 
um no torneio.

O São Paulo, do meia Hernanes, ainda não convenceu o seu torcedor neste início de temporada e tem no clássico deste sábado a chance de conquistar um bom resultado diante do rival 

Vinícius Júnior vive uma excelente temporada no ano passado, mas em 2020 segue devendo e vem sendo muito cobrado por Zidane

Vinícius Júnior

Atacante do Real Madrid trabalha
para melhorar a finalização no gol

Vinícius Júnior sabe 
que deve melhorar a fi-
nalização e não se omite 
quanto a isso. Criticado 
pela torcida do Real Ma-
drid e pela imprensa es-
panhola por tantos erros 
na hora de concluir ao 
gol, o atacante comentou 
sobre o assunto em en-
trevista ao Esporte Inte-
rativo.

"Na base, eu fiz mui-
tos gols. No profissional, 
eu estou mais longe do 
gol. Tenho melhorado 

com a experiência de jo-
gadores mais velhos que 
me ajudam a ter tranqui-
lidade. Sterling na minha 
idade fazia o mesmo. Não 
fazia tantos gols e esta 
temporada creio que 
marcou 15 ou 16 gols e 
cada vez melhora mais. 
Sei que em algum mo-
mento o gol vai chegar 
para mim", afirmou Viní-
cius.

O ex-Flamengo ainda 
ressaltou o papel de Zi-
nedine Zidane, treinador 

do Real, nessa busca pela 
melhora nas finalizações. 
"Zidane sempre conversa 
com todos, sempre me 
deu bastante confiança 
e isso me deixa feliz. Ele 
nos mostra em vídeos o 
que fazemos bem, o que 
erramos para melhorar.

Aos 19 anos, o ata-
cante ainda comentou o 
seu posicionamento em 
campo: "Tenho que me-
lhorar um pouco pela di-
reita. Nunca havia jogado 
pela direita e aqui tenho 

que fazer isso às vezes. 
Tudo é mais fácil na es-
querda, sei o que fazer 
e na direita é um pouco 
mais difícil".

O brasileiro pode 
mostrar que está evo-
luíndo já neste domingo, 
quando o Real recebe o 
Celta de Vigo no Santiago 
Bernabéu. Líder da LaLi-
ga, o time precisa da vi-
tória para manter - ou até 
aumentar - sua vantagem 
para o Barcelona, segundo 
colocado no campeonato.

Foto: Divulgação/Real Madrid

Foto: Divulgação/São Paulo

O Liverpool de Jurgen 
Klopp não para de bater re-
cordes na Premiere League 
e o título desta temporada 
é uma questão de tempo. 
Mas, além dos títulos, a 
equipe de Firmino, Mané, 
Salah e cia é o time que mais 
encanta o mundo com seu 
estilo de jogo extremamen-
te intenso e veloz, capaz de 
sufocar seus adversários.

Mas, de acordo com 
um ex-comandado do trei-
nador alemão, o grande 
segredo de Klopp é sua ca-
pacidade de deixar todos os 
jogadores do elenco moti-
vados, inclusive os reservas. 

“Klopp é um grande 
cara e um pessoa muito 
positiva. Ele cria uma at-
mosfera especial no time 
e consegue deixar todos 
motivados”, explicou Mi-
los Jojic, que atualmente 
defende o Wolfsberger, 
da Áustria. “Todos joga-
dores do elenco sempre 
dão 100%. Não importa 

quanto tempo de jogo eles 
tenham. Eu olho para trás 
e tenho bons sentimentos”.

Jojic foi treinado pelo 
comandante alemão no 
Borussia Dortmund, ao 
longo das temporadas 
2013/14 e 2014/15, e deu 
essa entrevista à Goal e à 
DAZN em resposta a uma 
declaração dada no pas-
sado que criou uma certa 
polêmica entre os dois. 

O jogador Sérvio disse 
uma vez que a comunicação 
entre ele e o treinador era 
pobre, mas ele explica que 
as palavras foram usadas 
fora de contexto.

“Os jornalistas usaram 
minha declaração fora de 
contexto. Então ficou pare-
cendo que eu e Klopp nun-
ca tínhamos trocado uma 
palavra”, disse o meia. “Na-
quele tempo eu ainda não 
falava alemão muito bem. 
Era bastante comum para 
nós não conversar muito”, 
concluiu.

Liverpool de Klopp
segue encantando

Klopp sempre deixa todos os seus jogadores supermotivados

Foto: Divulgação
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# Policiais inocentados I – A Corregedoria da 
Polícia Militar de São Paulo pediu o arquivamento 
da investigação sobre a conduta de 31 policiais 
militares no baile funk da DZ7, no Bairro de 
Paraisópolis, que ocasionou a morte de nove jovens 
e deixou 12 feridos na madrugada do dia 1º de 
dezembro do ano passado. Segundo o órgão, os 
agentes agiram de maneira lícita e em legitima 
defesa.

# Policiais inocentados II – Gravações de 
moradores mostram agentes acuando e espancando 
jovens em ruelas e becos. Os policiais envolvidos 
contam que estavam perseguindo dois suspeitos, 
que teriam atirado em meio aos participantes do 
baile em uma motocicleta e que os mortos e feridos 
foram pisoteados em meio à confusão. Moradores 
contestam a versão.

# “Ressuscitada” I – Baleada com três tiros pelo 
ex-namorado, Baltazar Augusto Menezes, de 58 
anos, que depois se matou com um tiro na cabeça, 
Karina Souto, de 29 anos, acordou no último dia 5, 
dois dias após ter a morte cerebral decretada.

# “Ressuscitada” II – Ela se encontra internada 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 
Municipal de Barra do Garça (a 520 quilômetros 
de Cuiabá). Seu estado de saúde ainda inspira 
cuidados. A tentativa de feminicídio seguida de 
suicídio ocorreu no dia 1º de fevereiro, em Nova 
Xavantina (a 660 quilômetros de Cuiabá).

# Realidade virtual I – No filme ‘A.I.: Inteligência 
Artificial’, uma mãe adota um androide para 
substituir o filho, vítima de uma doença incurável. A 
realidade se aproximou um pouco mais dessa ficção 
no encontro entre uma mulher e sua filha Nayeon, 
uma menina de sete anos morta pela leucemia em 
fins de 2017.

# Realidade virtual II – A iniciativa partiu da 
Munhwa Broadcasting Corporation (uma das 
principais redes de rádio e tevê da Coreia do Sul), 
com o projeto I Met You, cujo objetivo era recriar 
Nayeon usando realidade virtual para que sua mãe, 
Jang Ji-sung, pudesse reencontrá-la.

# Realidade virtual III – O primeiro passo foi 
reunir fotos e gravações de áudio e vídeo da 
menina. Além disso, a produção contratou atores 
para capturar seus movimentos e, assim, recriar 
Nayeon em VR mais realisticamente. Havia apenas 
um minuto gravado com a voz da filha de Jang Ji-
sung. Por isso, atrizes mirins cederam suas vozes e 
expressões faciais para a menina que estava sendo 
recriada. Oito meses depois, a mãe reencontrou sua 
filha morta, em um parque virtual semelhante ao 
que ambas frequentavam.

# Realidade virtual IV – Existem no mercado 
outras iniciativas cujo objetivo é imortalizar 
um ente querido depois que ele morre, usando 
entrevistas, sua pegada digital e quaisquer outras 
informações para criar um bot e um avatar. Uma 
das mais conhecidas é o Dadbot, um bot criado 
pelo pesquisador James Vlahos para preservar a 
memória do pai (morto por câncer de pulmão) 
e que deu origem à empresa HereAfter, que usa 
inteligência artificial para eternizar uma pessoa.

Homofobia, lesbofobia e transfobia ainda não estão no Código Penal, apesar de já existirem decretos e portarias com os termos

Especialista paraibano explica 
os diversos tipos de homicídio
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Um dos crimes que mais cho-
cam a sociedade é o homicídio. O 
ato contra a vida também é o que 
provoca as maiores penas no Bra-
sil. Em outros países, chegam a ser 
motivo para prisão perpétua ou 
levar uma pessoa à cadeira elétri-
ca. Com o passar do tempo, os mo-
tivos para matar alguém foram se 
ampliando, seja por conta de um 
assalto, uma briga conjugal, um 
ato de preconceito, como racismo 
ou homofobia, as motivações se 
ampliam na hora de justificar e 
também de julgar.

Em entrevista ao Jornal A 
União, Cláudio Lameirão, profes-
sor do Curso de Direito do Unipê e 
delegado da Polícia Civil do Estado 
da Paraíba, explicou sobre os dife-
rentes tipos de homicídio e suas 
qualificações. Ele ressaltou que o 
homicídio pode ser dividido entre 
doloso e culposo dentro do Código 
Penal Brasileiro e que essa é a con-
duta criminal mais impactante.

“O dolo é sempre sinônimo 
de intenção. Culpa é o descuido, 
uma falta de atenção, de cuidado. 
Um médico que mata um paciente 
numa cirurgia porque esqueceu 
dentro dele um bisturi é um homi-
cídio culposo. Já o homicídio dolo-
so é aquele que você teve a inten-
ção de matar, você está imbuído 
da intenção de eliminar a vida de 
outro semelhante”, explicou.

Recentemente, foi criada a 
Lei do Feminicídio. Quando uma 
mulher é morta pelo fato de ser 
mulher. No entanto, dentro do Có-
digo Penal, o feminicídio não é visto 
como um crime autônomo, segun-
do explica o professor. “Feminicídio 
é uma qualificadora do crime de 

Aforismo
“Pensar na própria morte: eu vou 

morrer, quando? Não está determinado 
no calendário, mas o senhor sabe. E 
rezar: senhor, prepara meu coração 

para morrer bem, para morrer em paz, 
para morrer com esperança.”

(Papa Francisco)

1933 — Paulo de Frontin, político e 
engenheiro brasileiro
1965 — Nat King Cole, cantor 
norte-americano

Mortes na História

Breves & Curtas

Espiritismo, armas, pena de morte e violência
É raro o dia em que não recebo – de ami-

gos/as ou anônimos, no privado ou público – 
mensagens de desencanto com o movimento 
espírita, com dirigentes, médiuns famosos ou 
palestrantes popstars. São sempre depoimen-
tos muito doloridos, relatando perseguições, 
censuras e até expulsões.

Uma companheira partilhou que durante 
o passe – prática amplamente difundida entre 
os espíritas e que consiste na imposição de 
mãos, visando promover a doação de bioe-
nergias de um indivíduo ao outro – o passista 
(que é a pessoa que aplica o passe) pediu à 
espiritualidade que “livrasse a irmãzinha das 
influências do comunismo”. Outra compa-
nheira desabafou que foi retirada de todos os 
trabalhos espirituais do centro espírita (que 
ela ajudou fundar) por conta de suas ideias 
sociais e progressistas. Um casal de amigos 
abandonou o centro espírita depois que foi 
impedido pelos dirigentes de continuar atuan-
do na evangelização infantil (uma espécie de 
catecismo) para não influenciar as crianças 
“com essas ideias esquerdistas antidoutriná-
rias”. Nós mesmos fomos expulsos da rádio 
espírita que fazíamos programa há mais de 13 
anos por dizermos que o presidente – na épo-
ca candidato – era machista, racista, LGBTfóbi-
co e violento (continuamos afirmando e agora 
com mais motivos).

A sensação que tenho é que todos os 
violentos, hipócritas, cruéis, incluindo aí os 
religiosos, resolveram sair, de uma só vez, dos 
seus armários e tumbas. Estão se sentindo 
empoderados. Ver espíritas em marcha com o 
atraso, com o preconceito, com a ruptura de-
mocrática, com a retirada de direitos e com o 
ódio e fundamentalismo, me faz acreditar que 
essas pessoas estão bem distantes dos postu-
lados de Kardec e dos ensinamentos de Jesus, 

afinal, “se alguém afirmar: ‘Eu amo a Deus’, 
mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem 
não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar 
a Deus, a quem não vê” (1 João 4:20).

Kardec foi ainda mais enfático na questão 
350 de ‘O Livro dos Médiuns’: “De que serve 
acreditar na existência dos espíritos, se essa 
crença não torna o ser humano melhor, mais 
benevolente e mais indulgente para com seus 
semelhantes, mais humilde, mais paciente na 
adversidade?”. Ele entendia que desde que 
uma pessoa se intitulasse espírita, ela já teria 
motivos suficientes para iniciar essa transfor-
mação e reforma íntima (que é um compro-
misso consigo mesma), passando a se esforçar 
para se tornar melhor e contribuir, assim, para 
o adiantamento da humanidade.

Mas também é verdade que na mesma 
proporção que os odiosos deixaram suas más-
caras caírem, espíritas de todos os cantos do 
país e de fora dele têm se reunido, presencial-
mente ou virtualmente, incomodados/as com 
essa captura do movimento espírita brasileiro 
pelos setores mais reacionários e fundamen-
talistas, para expressar seu repúdio às leituras 
equivocadas e enviesadas que estão fazendo 
do legado de Kardec.

O espírita, autointitulado “cidadão de 
bem”, limpinho e cheiroso (como diz aquela 
jornalista), que dita normas como um gene-
ral nas entidades que deveriam se conectar 
fraternalmente, mas ao contrário prega o ódio 
e a intolerância, sabe que está condenado, e se 
desespera por isso, porque sabe que afronta as 
leis divinas e naturais. Porque sabe que a cons-
ciência libertadora o inquieta e o aprisiona.

Há cristãos – mal-intencionados – que 
utilizam argumentos religiosos para defender 
a barbárie e a violência. Uma das passagens 
preferidas dessa “gente de bem” é a em que 

Jesus disse não ter vindo trazer a paz, mas a 
espada. Não há paz sem voz e Jesus já sabia 
disso. Quando usou a analogia da espada, 
Jesus estava se referindo ao império romano 
(dominação) e que a pacificação só seria pos-
sível se houvesse conflito e divisão às hierar-
quias e poderes estabelecidos, rompendo com 
a política de morte da época. Jesus tornou-se o 
centro da separação e rompe com a manuten-
ção das relações estabelecidas pelo legalismo.

Uma das possibilidades que a Doutrina 
Espírita apresenta para o enfrentamento da 
violência é a educação em suas múltiplas 
interfaces. O Espiritismo, essencialmente edu-
cativo, tem como objetivo libertar e proclamar 
o reino de Deus – de justiça, amor e paz – para 
todos/as, mas a sua missão não poderá ser 
realizada em um ambiente de acomodação 
“paz” que só atendem a alguns poucos.

O impulso de transformação presente 
na doutrina espírita – para além dos funda-
mentalismos e articulações reacionárias que 
infelizmente disputam os ensinamentos de 
Kardec – defende que uma sociedade justa 
e livre se dará por meio da implantação de 
políticas públicas que valorizem a cultura da 
não-violência, o respeito à diversidade e a 
todas as pessoas como portadoras de direitos. 
A apologia ao porte de armas, o aumento da 
repressão institucional e armada contra a 
população de forma indiscriminada não é o 
caminho. As forças progressistas dentro da 
doutrina espírita serão o futuro de uma dou-
trina livre e que cada vez mais estará integra-
da com o povo e suas conquistas sociais.

(Franklin Félix é psicólogo, educador, 
militante pelos direitos humanos e um dos 
idealizadores do movimento de espíritas pelos 
direitos humanos)

Franklin Félix
franklin.felix@ficas.org.brArtigo CONTATOS: jorgerezende.imprensa@gmail.com

haver muitos decretos e portarias 
com os termos no Brasil. “A questão 
da homofobia, transfobia e lesbo-
fobia é que são comportamentos 
sociais que a gente não deve acei-
tar, mas que não encontra nomen-
clatura própria no Código Penal. O 
direito explicitamente não trabalha 
com esses termos, são situações ad-
vindas da Sociologia, das relações 
humanas, mas que aos poucos vão 
se incorporando às nossas leis”.

Caso uma pessoa seja morta 
por sua orientação sexual, o crime 
é dito como um homicídio quali-
ficado por motivo torpe. Cláudio 
Lameirão ressaltou que, no ano 
passado, o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) passou a equiparar ao 
racismo, condutas que sejam capa-
zes de caracterizar essas atitudes 
de preconceito. “O que me leva a 
matar uma pessoa? O fato dela ter 
relações homofóbicas? Transfóbi-
cas etc.? Isso me leva para o homi-
cídio, agora se for uma atitude só 
baseada no preconceito, não tiver 
a intenção de matar, aí a minha 
conduta, segundo a visão recente 
do STF, é a prática de um crime de 
preconceito”.

O STF puniu um crime de ho-
mofobia utilizando a Lei 7.716, de 
1989, que fala sobre racismo. O 
professor explicou que a interpreta-
ção foi que, onde se tem racismo na 
lei, pode ser considerado também 
os crimes por orientação sexual. 
Na opinião do mestre, a atitude do 
Supremo foi perigosa, no entanto, 
ocorreu pela falta de uma lei especí-
fica para esse tipo de crimes. “Esse é 
o posicionamento atual do supremo 
enquanto o legislador não aprovar 
um projeto de lei que se encontra 
no Congresso Nacional faz tempo, 
tipificando como crime condutas 
homofóbicas, transfóbicas etc.”.

Foto: Arquivo Pessoal

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

homicídio. Eu posso matar alguém 
mediante motivo fútil, mediante 
motivo torpe, mediante tortura ou 
mediante feminicídio”, comentou.

Para se enquadrar em um 
feminicídio, é necessário que o 
motivo para o agressor matar seja 
o fato da vítima ser do gênero fe-
minino. Nem todas as mortes de 
mulheres são feminicídios. “Se um 
companheiro mata a sua compa-
nheira cujo fato ponderante tenha 
sido pelo sexo feminino dela isso 
vai ser um homicídio qualificado 
pelo feminicídio. Agora, por exem-
plo, se numa reunião de condomí-
nio, uma moradora aponta que o 
síndico supostamente tenha des-
viado dinheiro e por conta dessa 
afirmação que ela fez, com raiva 
dela, ele vai e a mata, não por ela 
ser mulher, mas sim pelo que ela 
disse, aí não é um feminicídio, 
como a vítima é mulher, aí vai ser 
um femicídio”, detalhou.

Estatisticamente, a maior 

Delegado da Polícia Civil Cláudio Lameirão

parte dos feminicídios é praticada 
por pessoas que já tiveram algu-
ma relação afetiva com a vítima 
e o principal cenário do crime é 
dentro de suas casas: maridos, 
namorados ou ex-maridos. O fe-
minicídio tem que ter a questão 
ligada ao gênero feminino. Então, 
normalmente, ou é a questão de 
um antigo relacionamento, ou 
uma relação mal acabada pelo 
menos na visão do agressor. Es-
tatisticamente, os agressores são 
mais ligados, tem uma relação de 
afeto ou parental com a vítima.

Cláudio enfatizou que  fili-
cídio é uma expressão utilizada 
para definir quando um pai ou 
uma mãe mata o próprio filho. No 
entanto, não é possível encontrar 
esse termo na sua literalidade na 
legislação. “É uma criação literá-
ria”, comentou. 

O infanticídio é quando a 
mãe mata o próprio filho durante 
ou logo após o momento do parto. 
Esse tipo de homicídio é tratado 
de forma separada, principalmen-
te por ter algumas particularida-
des que diferem de outros tipos 
de mortes, como a intenção. “A 
pena é menor justamente porque 
o legislador percebe que a mãe se 
encontra em um estágio ou cená-
rio que a compromete psicologi-
camente. Esse comprometimento 
psicológico faz com que ela elimi-
ne o seu filho. A pena de infanticí-
dio já cai drasticamente de dois a 
seis anos”, explicou o professor.

Preconceitos 
Homofobia, lesbofobia e 

transfobia são, respectivamente, o 
ato de preconceito contra gays, lés-
bicas e travestis ou transexuais. Es-
ses termos ainda não têm lugar no 
Código Penal Brasileiro, apesar de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00007/2020, do tipo menor por item, para prestação de serviços de assessoria 
e consultoria jurídica especial, cuja abertura será no dia 03.03.2020 às 14:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário 
das 08:00 às 12:00 e contatos pelo telefone (0**83) 3499 – 1180ou sitios: www.prefeitura.aguiar.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 14 de Fevereiro de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2020. OBJETO: Aquisições Parceladas de Gêneros 

Alimentícios Destinados ao Atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas Fe-
derais e Demais Setores da Administração Municipal. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores: Lcmr Comercio Eireli - CNPJ 19.309.495/0001-63. Lucielma Maria Oliveira 
da Silva - CNPJ 26.290.355/0001-56. M V Rocha de Carvalho Eireli - CNPJ 12.810.943/0001-69. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 15 de Fevereiro de 2020
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro tipo Van/MiniBus com capacidade mínima 

para 18+1 lugares, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00040/2019. DOTAÇÃO: 06.00 FUNDO MUN DE SAUDE 
- S.M.S. 10.302.2020.1031 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 211.000001 Receitas de 
Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 215.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do 
Governo Federal 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220.000003 Trans-
ferências de Convênios - Saúde (Capital - UNIÃO) 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00005/2020 - 14.02.20 - UNIDAS VEICULOS E SERVICOS 
LTDA - R$ 255.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro tipo Van/MiniBus com capacidade mínima 
para 18+1 lugares, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00040/2019. DOTAÇÃO: 06.00 FUNDO MUN DE SAUDE 
- S.M.S. 10.302.2020.1031 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE 211.000001 Receitas de 
Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 215.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do 
Governo Federal 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220.000003 Trans-
ferências de Convênios - Saúde (Capital - UNIÃO) 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00007/2020 - 14.02.20 - UNIDAS VEICULOS E SERVICOS 
LTDA - R$ 255.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17.2020.

Tornam público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, 
na Av. Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi, PB, às 08h00min, do dia 04.03.2020, licitação moda-
lidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas 
de Medicamentos Psicotrópicos destinados ao atendimento da população municipal através da 
Farmácia Básica, 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, 13 de fevereiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI /PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.2020.

Tornam público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Olívio Maroja, 278 - Centro – Araçagi/PB, às 11h00min, do dia 04.03.2020, licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisição por compra de 03 (três) 
Motocicletas, novas, zero quilômetro, 04 tempos, 01 cilindro, capacidade cúbica não inferior a 160 
cm3, injeção eletrônica, bicombustível, câmbio de 5 velocidades, de fabricação nacional, capaci-
dades individuais para 02 passageiros, ano e modelos não inferiores a 2020/2020, de primeiro uso, 
para primeiro emplacamento, destinadas às gestões do Cadastro Único e Programa Bolsa Família 
realizados pela Secretaria Municipal de Ação Social. Recursos previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, Decreto Municipal nº 03/2017 
e demais legislações vigentes. 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, 14 de fevereiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO -

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi/PB, às 14h00min, do dia 04.03.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições por compra de 
Paralelepípedos, Meio Fio Granítico, Cimento e Areia Lavada, destinados a Pavimentação de Vias 
Públicas Urbanas e Rurais do Município, assim como para a manutenção das Obras e Serviços 
executáveis através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, exercício 2020: Recursos previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 003/2017. 
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, 14 de fevereiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi/PB, às 14h00min, do dia 04.03.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições por compra de 
Paralelepípedos, Meio Fio Granítico, Cimento e Areia Lavada, destinados a Pavimentação de Vias 
Públicas Urbanas e Rurais do Município, assim como para a manutenção das Obras e Serviços 
executáveis através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, exercício 2020: Recursos previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 003/2017. 
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, 14 de fevereiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2019
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00011/2019, que objetiva: Pa-
vimentação em Paralelepipedos da Ruas: Irmã Maria de Lourdes Gomes, Irmã Carolina Schwarz, 
Irmã Siegfrieda Heinrich, Projetada e Projetada 2; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MATRIX CONSTRUTORA E LOCADORA - R$ 149.131,83.

Areia - PB, 13 de Fevereiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Material Odontológico destinado a atender as necessidades das Unidades 
Basicas de Saúde do Município de Areia-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00090/2020 - 11.02.20 - 

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 6.775,50; 
CT Nº 00091/2020 - 11.02.20 - DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - R$ 
16.030,62; CT Nº 00092/2020 - 11.02.20 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 
- R$ 21.845,20; CT Nº 00093/2020 - 11.02.20 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 3.085,76; CT Nº 00094/2020 - 11.02.20 - IN-DENTAL 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 23.179,70; CT Nº 
00095/2020 - 11.02.20 - PHOSPODONT LTDA - R$ 43.091,20; CT Nº 00096/2020 - 11.02.20 - 
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 45.406,20; CT Nº 00097/2020 
- 11.02.20 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 1.020,20.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

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 02 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transporte escolar, destinado a rede de ensino municipal, junto a Secretaria de Educação 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 
06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 99308-7720. 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, 14 de Fevereiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Nossa 
Senhora da Penha, S/N - Centro - Baia da Traição - PB, às 13:00 horas do dia 02 de Março de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços técnicos 
contábeis especializados na elaboração dos balancetes mensais, com todos os demonstrativos 
e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB, pareceres especializados contábeis e financeiros, 
esclarecimentos sobre assuntos fiscais, financeiros e trabalhistas inerentes a execução do serviço, 
elaboração de contra cheques e guia de informações da previdência social-GFIP dos vereadores 
e funcionários desta Câmara Municipal de Baia da Traição-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 98704-5939. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Baia da Traição - PB, 14 de Fevereiro de 2020
JERRE ADRIANE DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Nossa 
Senhora da Penha, S/N - Centro - Baia da Traição - PB, às 14:00 horas do dia 02 de Março de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo 
tipo passeio destinado ao Gabinete da Câmara Municipal de Baia da Traição. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
98704-5939. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Baia da Traição - PB, 14 de Fevereiro de 2020
JERRE ADRIANE DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Nossa Senhora da Penha, S/N - Centro - Baia da Traição - PB, às 15:00 horas do dia 02 de Março 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de um 
profissional para serviços técnicos especializados em advocacia para a Câmara Municipal de Baia 
da Traição. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 98704-5939. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Baia da Traição - PB, 14 de Fevereiro de 2020
JERRE ADRIANE DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

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 04 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças e 
acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota do Município 
de Baia da Traição-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 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. 
Telefone: (083) 99308-7720. 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, 14 de Fevereiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

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 04 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças e 
acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota do Município 
de Baia da Traição-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 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. 
Telefone: (083) 99308-7720. 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, 14 de Fevereiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 42.2019.

OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 105/2019 datado de 17.12.2019 e com término de vigência em 17.02.2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para os serviços de mão de obra na pavimentação em paralelepípedos das Ruas Pedro Jacó 
(trecho), Rua Bela Vista (trecho) e Rua São Sebastião (trecho), Belém/PB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: MALIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME – 
CNPJ: 34.895.138/0001-18

JUSTIFICATIVA: Após a análise a toda documentação técnica, inclusive a planilha de quanti-
tativos e preços do contrato em epígrafe, verificou-se que a obra está em andamento e que foi 
executado a Rua Pedro Jacó (trecho), porém em decorrência do exercício financeiro 2020, todas 
as licitações estão sendo realizadas para compra de materiais, o que ocasionou falta e atraso na 
execução das outras ruas.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 13/02/2020
NOVA VIGÊNCIA: 18/04/2020
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00084/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL 
ELÉTRICO, MATERIAL PARA MONTAGEM DE UMA SUBSTAÇÃO AÉREA 75KVA DESTINADA 
A UBS RENASCER III /II III/ III E FERRAMENTAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação per-
tinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 
as 14:00h - Email: Sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 27 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

Errata
PREGÃO PRESENCIAL 00034/2020

Na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 14 de Fevereiro do corrente ano, na página 27, 
onde lê-se “Aquisição de Certificado Digital para transmissão via internet de documentos oficiais, 
para atender as necessidades das Secretarias deste Município”, leia-se “Contratação de Empresa 
de Tecnologia da Informação para o programa Alimentar Cabedelo - Semas.”

Cabedelo, 14 de Fevereiro de 2020.
Carlos Antônio Rangel de Melo Junior

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, que 

realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0009/2020, do tipo Menor Preço por item, 
objetivando a Prestação de Serviços na locação de veículos para o Transporte de alunos da Rede 
Municipal de Ensino, destinado ao desenvolvimento e manutenção dos programas, ações e atividades 
da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Cacimbas – PB. O edital poderá ser adquirido 
na sede do município, bem como no site do tribunal; www.tce.pb.gov.br, no mural de licitações. 
A sessão para apresentação, abertura e julgamento dos envelopes de Proposta de Preços e de 
Documentos de Habilitação, realizar-se-á no dia 28/02/2020, as 09hs:00ms, na sala da Comissão 
de Licitação situada na Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer informação poderá 
ser obtida através do Pregoeiro Oficial do Município, de segunda a sexta feira, no horário das 
08hs:00ms as 12hs:00ms, através do Tel. (83) 3476-1137 ou do e-mail: cplcacimbaspb@outlook.com  

Cacimbas - PB, em 14 de Fevereiro de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV25031/2020

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 DV25031/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO 
AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE RODRI-
GUES DE LIRA - R$ 16.478,00.

Campina Grande - PB, 14 de Fevereiro de 2020
EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO 

AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV25031/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 2115/1001-3390.30. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Campina 
Grande e: CT Nº 25048/2020 - 14.02.20 - JOSE RODRIGUES DE LIRA - R$ 16.478,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO 

AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV25031/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 2115/1001-3390.30. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Campina 
Grande e: CT Nº 25048/2020 - 14.02.20 - JOSE RODRIGUES DE LIRA - R$ 16.478,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Santa Clara-antigo Museu de Artes Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Campina Grande - PB, às 
14:00 horas do dia 03 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISICÃO 
DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/
OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI 
MUNICIPAL Nº 6.923/2018 Nº EXERCICIO 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 3.057. Informações: no horário das 
08:00 as 11:00 horas - 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33106652. E-mail: LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 14 de Fevereiro de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25029/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 25029/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2020; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AERLISON CABRAL DE LIMA - R$ 3.490,00; 
COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - R$ 20.135,00; DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 
EIRELI - R$ 9.900,00; GENICLEA DA SILVA LIMA - R$ 668.979,00; HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITA-
LAR EIRELLI-EPP - R$ 38.480,00; JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI - R$ 73.480,00; LCMR 
COMERCIO EIRELI - R$ 18.623,00; MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 
133.240,00; MERILUCIA DA SILVA - ME - R$ 24.966,00; TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 15.728,00.

Campina Grande - PB, 14 de Fevereiro de 2020
EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 2.05.0029/2019/SRP/CPL/SEMAS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 2.05.0029/2019/

SRP/CPL/SEMAS OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2020 FUNDAMENTO LEGAL: BASE LEGAL: LEI 8666/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES, LEI 10.520/2002 E DECRETO  7892/2013  FORNECEDOR: - AERLISON CA-
BRAL DE LIMA.CNPJ: 16.417.577/0001-33.ITEM(S): 69.VALOR: R$ 3.490,00.COMERCIAL DE 
ALIMENTOS WSS EIRELI.CNPJ: 24.059.658/0001-37.ITEM(S): 49 - 57.VALOR: R$ 20.135,00. 
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.CNPJ: 24.334.945/0001-08.ITEM(S): 20 - 21.VALOR: 
R$ 9.900,00. GENICLEA DA SILVA LIMA.CNPJ: 17.533.557/0001-90.ITEM(S): 2 - 3 - 4 - 6 - 11 - 12 
- 13 - 15 - 19 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 42 - 45 - 47 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 
- 61 - 63 - 65 - 66 - 67 - 73 - 74 - 75 - 77 - 80 - 81 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 - 102.VALOR: R$ 
668.979,00. HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLI-EPP.CNPJ: 27.657.870/0001-94.ITEM(S): 
51 - 93 - 94 - 96 - 98 - 99 - 100 - 103.VALOR: R$ 38.480,00.JF CARNES E FRIOS COMERCIO 
EIRELI.CNPJ: 21.778.760/0001-02.ITEM(S): 7 - 10 - 17 - 71.VALOR: R$ 73.480,00. LCMR CO-
MERCIO EIRELI.CNPJ: 19.309.495/0001-63.ITEM(S): 5 - 9 - 22 - 40 - 43 - 44 - 52 - 53 - 68.VALOR: 
R$ 18.623,00. MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.CNPJ: 08.370.039/0001-02.
ITEM(S): 1 - 16 - 23 - 29 - 35 - 36 - 41 - 48 - 50 - 60 - 64 - 70 - 72 - 76 - 78 - 79 - 82 - 89.VALOR: 
R$ 133.240,00. MERILUCIA DA SILVA - ME.CNPJ: 12.673.901/0001-23.ITEM(S): 8 - 18 - 30 - 32 
- 46 - 62 - 97.VALOR: R$ 24.966,00. TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA.CNPJ: 06.948.769/0002-01.ITEM(S): 92 - 95 - 101.VALOR: R$ 15.728,00.TOTAL: R$ 
1.007.021,00. PRAZO: 12(DOZE)MESES CONTADOS DA SUA ASSINATURA. CONTRATANTE: 
EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA FORNECEDOR: AERLISON CABRAL DE LIMA; COMERCIAL 
DE ALIMENTOS WSS EIRELI; DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI; GENICLEA DA SILVA 
LIMA; HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELLI-EPP; JF CARNES E FRIOS COMERCIO 
EIRELI: LCMR COMERCIO EIRELI; MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI; ME-
RILUCIA DA SILVA - ME; TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA DATA 
DA ASSINATURA: 14/02/2020.

EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Mobiliário em Geral para atender as necessidades dos CREIs e Escolas 

da Rede Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 
Reserva Orçamentária nº 00101 no valor de R$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais) na seguinte dotação 
orçamentária: Órgão: 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função: 12 EDUCAÇÃO; 
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL; Programa: 0021 CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO 
I – FUNDEB 40%; Ação: 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL – FUNDEB 
40%; Natureza da Despesa: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; Fonte: 
113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00049/2020 - 12.02.20 - THAIS 
PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME - R$ 31.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Constitui objeto da presente contratação: Contratação de empresa especializada em 

serviços de limpeza de fossa sépticas e sumidouros para atender ás necessidades da secretaria 
de infraestrutura, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste 
instrumento. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00065/2019. DOTAÇÃO Reserva Or-
çamentária no valor de 27.815,00 (Vinte e sete mil, oitocentos e quinze reais) na seguinte dotação: 
Órgão: 21.000 Secretaria Municipal de Infraestrutura; Função: 15 Urbanismo; Subfunção: 451 
Infra-estrutura urbana; Programa: 0016 Cidade unida e Integrada; Ação: 2020 Manut. Das Ativ da 
Secretaria Mun. De Infraestrutura; Natureza da Despesa: 3390390000 Outros Serviços de Terc. 
Pessoa Jurídica; Fonte: 001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00044/2020 - 10.02.20 
- LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA - R$ 27.815,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de pneus e câmeras de ar para atender as necessidades da prefeitura 

municipal de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00051/2019. DOTAÇÃO: 
Reserva Orçamentária nº 00102 no valor de 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO; Função: 04 ADMINISTRAÇÃO; Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0011 
CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE; Ação: 2012 MANUT. DAS ATIVIDADES 
DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO; Natureza da Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSU-
MO; Fonte: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00051/2020 - 12.02.20 - MB 
AUTO PECAS LIMITADA - EPP - R$ 21.285,20.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00009/2020. OBJETO: Locação de um imóvel 

situado no Sítio Mituaçú - 105, área rural, Conde-PB - 58322-000. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secreta-
ria Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal de Saúde, em 11/02/2020. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00009/2020

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 DP00009/2020, 
que objetiva: Locação de um imóvel situado no Sítio Mituaçú - 105, área rural, Conde-PB - 58322-
000; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA DAMIANA 
SILVERIO DOS ANJOS - R$ 3.000,00.

Conde - PB, 11 de Fevereiro de 2020
RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um imóvel situado no Sítio Mituaçú - 105, área rural, Conde-PB - 58322-

000. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00009/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária Identificador 00145 no valor de 6.000,00 
(Sesis mil reais) na seguinte dotação orçamentária: Órgão: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Progrma: 0034 CIDADE UNIDA 
E SAUDÁVEL - SUS Ação: 2048 MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO 
Nat. da Despesa: 3390360000 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA Fonte: 211 Receita 
de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Código Reduzido: 000152. VIGÊNCIA: até 
11/02/2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00048/2020 
- 11.02.20 - MARIA DAMIANA SILVERIO DOS ANJOS - R$ 3.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de fórmula de aminoácido (Neo Forte) e suplemento alimentar hipercalórico 

(NeoAdvance), 17 (dezessete) latas ao mês de cada, para atender à decisão liminar proferida nos 
autos do processo n° 0202455-82.2019.8.15.0441, promovida por Maria Cecília Nogueira Dourado, 
no ato representada por sua genitora Srª Rafaela Nogueira Guedes do Nascimento. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Conde: Reserva Orçamentária de nº 00110 no valor de R$ 51.663,00 (Cinquenta e um mil reais e 
seiscentos e sessenta e três reais) na seguinte Dotação: Órgão: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE; Função: 10 SAÚDE; Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA; Programa 0034 CIDADE UNIDA 
E SAUDÁVEL – SUS; Ação: 2053 ,MAN DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE; Natureza 
da Despesa: 3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; Fonte: 211 RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE. VIGÊNCIA: 180 dias da assinatura 
do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00042/2020 
- 07.02.20 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME - R$ 51.663,00.

Republicado por incorreção em 12/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 10h00min horas do dia 03 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, destinados ao atendimento da Frota Veicular pertencente e/ou 
locada a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde, no exercício 2020. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 425/2017. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 14 de Fevereiro de 2020. 
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 10h00min horas do dia 05 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha 
mecanizada (máquina retroescavadeira), zero hora, para atender as necessidades da secretaria de 
Agricultura deste Município, conforme proposta Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Nº 
1157/2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 425/2017. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 14 de Fevereiro de 2020. 
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 13h30min horas do dia 05 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Tanque de 
aço carbono não revestido para transporte de água, conforme proposta Min. da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento Nº 1157/2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 425/2017. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 14 de Fevereiro de 2020. 
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisição de 
cestas básicas para doação a famílias carentes através da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E CIDADANIA - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL do município de Curral Velho-PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: DAMIÃO DINIZ DE LACERDA - ME - R$ 209.740,00.

Curral Velho - PB, 14 de Fevereiro de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: Aquisição 
parcelada de merenda escolar e alimentos para as Secretarias: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - FUN-
DO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL e SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA 
do município de Curral Velho-PB; ADJUDICO o seu objeto a: MARIA DE LOURDES ALVINO 
BARBOSA - ME - R$ 285.593,00.

Curral Velho - PB, 14 de Fevereiro de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

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: Aquisição 
parcelada de material de limpeza e descartável para as Secretarias: GABINETE DO PREFEITO, 
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, SECRETARIA DE FINAN-
ÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
E CIDADANIA-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA 
E ESPORTES, SECRETARIA DE MEIO AMB; ADJUDICO o seu objeto a: MARIA DE LOURDES 
ALVINO BARBOSA - ME - R$ 219.107,00.

Curral Velho - PB, 14 de Fevereiro de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de merenda escolar e alimentos para as Secretarias: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - FUNDO MUNICI-
PAL DE AÇÃO SOCIAL e SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA do município 
de Curral Velho-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA 
DE LOURDES ALVINO BARBOSA - ME - R$ 285.593,00.

Curral Velho - PB, 14 de Fevereiro de 2020
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

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 cestas 
básicas para doação a famílias carentes através da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E CIDADANIA - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL do município de Curral Velho-
-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DAMIÃO DINIZ DE 
LACERDA - ME - R$ 209.740,00.

Curral Velho - PB, 14 de Fevereiro de 2020
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material de limpeza e descartável para as Secretarias: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA 
DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, SECRETARIA DE FINANÇAS, PLA-
NEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E 
CIDADANIA-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES, SECRETARIA DE MEIO AMB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA - ME - R$ 219.107,00.

Curral Velho - PB, 14 de Fevereiro de 2020
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
EXTRATO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
1.0 - DO OBJETIVO
AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E 

EJA DESTE MUNICIPIO.
2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação:
Recursos Próprios do Município de Esperança:
02.007-SECRETARIA DE EDUCACAO
02007.12.306.1003.2010 - AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 122
02007.12.361.1003.2015 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111
02007.12.361.1003.2016 - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124
02007.12.366.1004.2023 - MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 113
3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 2 (dois) dias
4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

5.0 - DO RESULTADO
Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das contratações:
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP - Valor: R$ 594,00;
JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI - Valor: R$ 86.055,00;
Merilucia da Silva - ME - Valor: R$ 107.875,00.

Esperança - PB, 10 de Fevereiro de 2020.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00009/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Material 

Elétrico Destinado a Manutenção da Iluminação Pública Deste Município. NOTIFICAÇÃO: Con-
vocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Center Luz Materiais Eletricos Ltda - ME - CNPJ 
13.603.534/0001-54. Evangelista Batista de Luna - ME - CNPJ 08.194.270/0001-92. Geraldo Vidal 
da Nobrega - ME - CNPJ 18.995.457/0001-49. Luminoza Comercio de Material Eletrico Hidraulico e 
Telefoni - CNPJ 70.047.329/0001-93. Magna Laercia Bezerra Rodrigues - CNPJ 12.972.414/0001-61. 
Master Led Materiais Eletricos e Construção Eireli ME - CNPJ 27.927.653/0001-77. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min 
Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 13 de Fevereiro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, que não compõe o elenco de assistência 
farmacêutica básica, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 1.459/07. 
Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 3361-3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Esperança - PB, 13 de Fevereiro de 2020.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2018.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 374/2018 datado de 18/06/2018 e com término de vigência em 
18/12/2018, ao Primeiro Aditivo com vigência até 19/06/2019 e ao Segundo Aditivo com vigência 
até 20/12/2019, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa 
no ramo pertinente para Construção de Praça com Quadra Poliesportiva, conforme Contrato de 
Repasse nº 1030.610-69/2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: AGUIAR E AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME – CNPJ: 23.587.584/0001-49- 
DANILO SITÔNIO DE AGUIAR

JUSTIFICATIVA: Devido a atrasos na execução da obra em decorrência de divergências do 
levantamento topográfico, as quais acarretariam em alteração de quantitativos contratados, ficou 
prejudicado a sua conclusão no prazo inicialmente estabelecido.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 18/12/2019.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 21/06/2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de tintas e materiais de pintura em geral para melhor atendimento das Secretarias Municipais até 
dezembro de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CASA DA 
CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 1.188,50; EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA - R$ 104.626,50; GERALDO 
VIDAL DA NÓBREGA - R$ 43.480,00; TARCISIO COPPI BORGES - R$ 2.098,00.

Guarabira - PB, 12 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020 - SRP
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 03 de março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema Re-
gistro de Preços, para: Contratação de empresa no ramo pertinente no Sistema de Gerenciador de 
Infrações de Trânsito, conforme termo de referência. 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 00034/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 11h00min, do dia 03 de março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa es-
pecializada para serviços de mão de obra por hora trabalhada de suspensão de veículos movidos 
a díesel pertencentes a Prefeitura Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 
14h00min as 18h00min dos dias úteis e no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 31 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020.
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 04 de março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
Materiais de Construção diversos 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2020.

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 05 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para serviços de mão de obra em solda elétrica e outros em veículos pesados 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. Horário de expediente: 14h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 10 de Fevereiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais para melhoria da infraestrutura urbana e rural; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS - R$ 464.000,00; CECIDA 
CERAMISA SANTA CECÍLIA LTDA EPP - R$ 117.500,00; LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS 
- ME - R$ 740.000,00; SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE AREIA ANDRADE E LEOBINO LTDA - R$ 
234.000,00; TARCISIO COPPI BORGES - R$ 761.500,00. Ficam os licitantes convocados para 
assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 13 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimento em 
paralelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico em diversas ruas do município, 
apenas mão de obra, conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00011/2019. RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - Recursos Próprios / Outros - Dotação 
consignada no orçamento vigente 2019 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 
12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI, CNPJ sob o nº 17.809.782/0001-07 - CT Nº 
00063/2020 – 03/02/2020 – R$ 350.647,01 (Trezentos e Cinquenta Mil Seiscentos e Quarenta e 
Sete Reais e Um Centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO

REF: TOMADA DE PREÇOS 04.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 302/2017 datado de 31/07/2017 e com término de vigência em 31/07/2018, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 01/08/2019 e ao Terceiro Aditivo de Prazo com 
vigência até 02/02/2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Construção de 
uma Unidade Básica de Saúde, tipo I – Bairro Novo – Guarabira/PB, conforme Proposta de nº 
13844779000115002 – Ministério da Saúde – Governo Federal Regime de execução empreitada 
por preço unitário, tipo menor preço global.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – WELLINGTON ANTONIO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONTRATADA: AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA - ME – CNPJ: 
18.519.471/0001-76- RENATA FEITOSA FERNANDES

JUSTIFICATIVA: Em razão de atrasos na execução dos serviços, ficou prejudicada a conclusão 
da obra no prazo inicialmente estabelecido.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/01/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 03/08/2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 01.2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, constituída através de Portaria comunica a quem possa interessar que, nos termos da 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no dia 19.03.2020, às 14h30min, na Sala 
da Comissão de Licitação, localizada à Rua Antonio André, 39 – 1° Andar – Centro – CEP: 58.200-
000 – Guarabira - PB, Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA de n.º 01.2020, tipo “MENOR 
PREÇO GLOBAL” e o regime de execução “EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS”, destinada 
a CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES E DERIVADOS. Demais 
esclarecimentos e Cópia do respectivo Edital “Concorrência 04.2017” poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min 
e das 14h00min as 18h00min 

Guarabira, 12 de Fevereiro de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Pneus/outros para melhor funcionamento das Secretarias Municipais até dezembro de 2020; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALISAUTO ALINHAMENTO E 
SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA - R$ 40.280,00; ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA 
- R$ 128.272,00; CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM 
- R$ 53.100,00; NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 129.926,00. Ficaram 
os licitantes convocados para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 13 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO N° 0008/2019
A prefeitura Municipal de Igaracy-PB, situada na Rua Pedro Lopes Brasileiro, sn, Centro, Iga-

racy - PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados, a convocação da empresa COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 
15.705.860/0001-06, para abertura do envelope de proposta de preços, no dia 28 de Fevereiro de 
2020 às 08:00 horas na sala da Comissão de Licitação, referente a Tomada de Preços nº 0008/2019. 
Objetivando a Contratação de empresa para execução dos serviços de Pavimentação em para-
lelepípedos na Rua Honorato Alves de Queiroz, na Rua João Severo Brasileiro e na Rua Antônio 
Carneiro da Silva, no município de Igaracy - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Igaracy - PB, 14 de Fevereiro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa ou 
pessoa física para locação de veículos destinados ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Munici-
pal de Assistência Social, Gabinete do Prefeito e locação de horas de trator para Secretaria de 
Meio Ambiente, Agricultura e Recurso Hídricos 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, 14 de Fevereiro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 11:30 horas do dia 28 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada no ramo pertinente para implantação do sistema de gestão de saúde e controle de 
frequência para os agentes comunitário de saúde – “Atenção primária” incluindo o treinamento dos 
usuários com aquisições de 16 licenças de uso do referido sistema para os agentes comunitários 
de saúde (ACS), no Município de Igaracy – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento 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, 14 de Fevereiro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 13:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa e 
pessoa física para fornecimento de refeições, destinados a diversas secretarias a medida de 
suas necessidades do Município de Igaracy – PB e o Fundo Municipal de Saúde 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, 14 de Fevereiro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33003/2020

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro Oficial da Secretaria de Planejamen-
to, constituído através do Decreto n.º 9.308/2019, torna público que fará realizar a licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico Nº 33003/2020, por meio da utilização de recursos de tecnologia 
da informação – INTERNET, pelo modo de disputa ABERTO, do TIPO MENOR PREÇO, com 

Recursos Próprio, a ser realizada no dia 04/03/2020, às 09:00 horas (horário de Brasília), tendo 
como objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS BAIRROS DA 
CIDADE DE JOÃO PESSOA – ZONA NORTE. A cópia do Edital e seus anexos estão à disposi-
ção dos interessados no portal da transparência, através do portal transparência da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa ou, em último caso, na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 
1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 17:00h, 
podendo ser adquirida mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive. Qualquer informação 

será prestada no local e horário acima citado.
João Pessoa, 13 de fevereiro de 2020.

EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES
Pregoeiro - SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LI-

CENÇA PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PARQUE DO BESSA, localizada no Município 
de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   recebeu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 
Prévia N° 030/2020 para Reforma da Praça Jardim Cidade Universitária, no Município de  João 
Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

ERRATA  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.001/2020

 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07.011/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0403/2019 da SEINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0718/2019 da SEINFRA

LOTE: 01
No Aviso do Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 07.001/2020 do Pregão Eletrônico nº 
07.011/2019, publicado na edição do DOU  de 12/02/2020, pág. 189,  no Diário Oficial do Estado 
de 12/02/2020, página 21 e no Jornal A União de  12/02/2020, página 29 onde se lê: 
EMPRESA: ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos Ltda
CNPJ Nº 70.106.513/0001-67
FONE: (83) 3241-7500
ENDEREÇO: Rua Desembargador Trindade – 234 - Varadouro – CEP: 58.010-470
João Pessoa – PB

LOTE QUANT UND ESPECIFICAÇÕES MARCA VALOR
UNIT. R$

VALOR
G L O B A L 
R$

01 60 cx
VIPASEAL 100mm – 
caixa c/12 VIPAL

VULCAFLEX/
100mm

58,00 3.480,00

01 30 cx
VIPASEAL 200mm – 
caixa c/06 VIPAL

VULCAFLEX/
200mm

97,00 2.910,00

01 3,00 kg
C O L A  V U L K 
RENDIPLUS SR 100

VULCAFLEX/
RENDIPLUS

29,00 87,00

01 3,00 und TARRACHA OMEGA
B R E M E N /
OMEGA

5,00 15,00

01 15,00 und
MANCHÃO RAC-40 
VIPAL

VULCAFLEX/
RAC 40

11,00 165,00

01 15,00 und
MANCHÃO RAC-44 
VIPAL

VULCAFLEX/
RAC 44

16,50 247,50

01  5,00 und
MANCHÃO RAC-45 
VIPAL

VULCAFLEX/
RAC 45

16,90 84,50

01 2,00 und
KIT REPARO PNEU 
PASSEIO

VILUZ/
KIT

48,00 96,00

01 2,00 und
AGULHA PRESSÃO 
4mm

VILUZ/
4mm

10,08 20,16

01 2,00 und
A 1200 ALAV P CH 
RODA 1” X ¾” x 
1200mm

KRAUCHER/ 
X3/4
X 1200MM

115,00 230,00

01 1,00 und
C A L I B  H A S 
M E T  7 1 8 C  1 0 ° 
SCHRADER

BREMEN/ 718 45,82 45,82

01 3,00 und
V U L C A N I T E  – 
1,5mm 1Kg

VULCAFLEX/
1,5 MM

35,00 105,00

VALOR TOTAL (R$) 7.485,00
Leia-se:

EMPRESA: ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos Ltda
CNPJ Nº 70.106.513/0001-67

FONE: (83) 3241-7500
ENDEREÇO: Rua Desembargador Trindade – 234 - Varadouro – CEP: 58.010-470

João Pessoa – PB

LOTE QUANT UND ESPECIFICAÇÕES MARCA
VALOR 
UNIT.
R$

VALOR
GLOBAL R$

01 60 cx VIPASEAL 100mm – 
caixa c/12 VIPAL

VULCAFLEX/
100mm 58,00 3.480,00

01 30 cx VIPASEAL 200mm – 
caixa c/06 VIPAL

VULCAFLEX/
200mm 97,00 2.910,00

01 3,00 kg C O L A  V U L K 
RENDIPLUS SR 100

VULCAFLEX/
RENDIPLUS 29,00 87,00

01 3,00 und TARRACHA OMEGA BREMEN/OME-
GA 5,00 15,00

01 15,00 und MANCHÃO RAC-40 
VIPAL

VULCAFLEX/
RAC 40 11,00 165,00

01 15,00 und MANCHÃO RAC-44 
VIPAL

VULCAFLEX/
RAC 44 16,50 247,50

01  5,00 und MANCHÃO RAC-45 
VIPAL

VULCAFLEX/
RAC 45 16,90 84,50

01 2,00 und KIT REPARO PNEU 
PASSEIO

VILUZ/
KIT 48,00 96,00

01 2,00 und AGULHA PRESSÃO 
4mm

VILUZ/
4mm 10,08 20,16

01 2,00 und
A 1200 ALAV P CH 
R O D A 1 ”  X  ¾ ”  x 
1200mm

K R A U C H E R / 
X3/4
X 1200MM

115,00 230,00

01 1,00 und CALIB HAS MET 718C 
10° SCHRADER BREMEN/ 718 45,82 45,82

01 3,00 und VULCANITE – 1,5mm 
1Kg

VULCAFLEX/
1,5 MM 35,00 105,00

VALOR TOTAL (R$) 7.485,98

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2020
SACHENKA BANDEIRA DA HORA

Secretária de Infra Estrutura

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.007/2020/SEINFRA – DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
07.011/2019/SEINFRA – LOTE 01, publicado no Diário Oficial da União, do dia 14/02/2020, página 
210, do Diário Oficial do Estado do dia 14 de fevereiro de 2020, página 19 e do Jornal A União do 
dia 14 de fevereiro de 2020, página 27:

Onde se lê
VALOR TOTAL: R$ 7.485,00 (Sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)
Leia-se:
VALOR TOTAL: R$ 7.485,98 (Sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, noventa e oito 

centavos)
João Pessoa, 14 de fevereiro de 2020. 

Sachenka Bandeira da Hora 
Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01

AO CONTRATO N° 02.001/2020-UEP/GAPRE
A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável (UEP/GAPRE) torna público que 

foi lavrado o Termo de Apostilamento n° 01 ao Contrato n° 02.001/2020-UEP/GAPRE:
ESPÉCIE:apostilamento Contratual para registro de atualização de dotação orçamentária, com 

fundamento no art. 65, §8°, da Lei n° 8.666/1993;
PARTES:o referido contrato foi celebrado entre o Município de João Pessoa, por meio do 

Gabinete do Prefeito, e aConsultora Individual Larissa Garcia Campagner. O apostilamento foi 
emitido pelo Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito do Município de João Pessoa/PB, o Sr. 
Lucélio Cartaxo Pires de Sá;

OBJETO:o objeto do contrato é a prestação de serviço de Consultoria Individual para Elaboração 
de Proposta de Viabilidade de Introdução de Espaços Comerciais em Conjuntos Habitacionais de 
Baixa Renda no Complexo Beira Rio, No Município De João Pessoa. O objeto do Termo de Apos-
tilamento n° 01 foi atualizar as dotações orçamentárias constantes da cláusula n° 3-G do contrato, 
de acordo com as aprovadas pela Lei Orçamentária Anual de 2020 (LOA/2020) e Revisão do PPA, 
conforme justificativas registradas no Processo n° 013968/2020;

VALOR: não houve alteração do valor do contrato;
VIGÊNCIA:o Termo de Apostilamento n° 01 teve sua vigência iniciada a partir da data de sua 

assinatura e emissão (dia 11/02/2020), e não altera a vigência do contrato, integrando-se a ela;
DATA DE ASSINATURA:11/02/2020;
ASSINATURA DA PARTE: a apostila ao contrato, que não configura aditamento contratual 

bilateral, foi assinada pelo Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito do Município de João Pessoa/
PB, o Sr. Lucélio Cartaxo Pires de Sá.

LucélioCartaxo Pires de Sá
Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito de João Pessoa/PB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01

AO CONTRATO N° 02.002/2020-UEP/GAPRE
A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável (UEP/GAPRE) torna público que 

foi lavrado o Termo de Apostilamento n° 01 ao Contrato n° 02.002/2020-UEP/GAPRE:
ESPÉCIE: Apostilamento Contratual para registro de atualização de dotação orçamentária, com 

fundamento no art. 65, §8°, da Lei n° 8.666/1993, que não configura aditivo ao contrato;
PARTES:o referido contrato foi celebrado entre o Município de João Pessoa, por meio do Gabinete 

do Prefeito, e a Consultora Individual Ruth Jurberg. O apostilamento foi emitido pelo Secretário 
Chefe de Gabinete do Prefeito do Município de João Pessoa/PB, o Sr. Lucélio Cartaxo Pires de Sá;

OBJETO:o objeto do contrato é a prestação de serviço de Consultoria Individual para elaboração 
de proposta de implantação e operacionalização dos escritórios locais de gestão (ELOS) no Complexo 
Beira Rio, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. O objeto do Termo de Apostilamento 
n° 01 foi atualizar as dotações orçamentárias constantes da cláusula n° 3-G do contrato, de acordo 
com as aprovadas pela Lei Orçamentária Anual de 2020 (LOA/2020) e Revisão do PPA, conforme 
justificativas registradas no Processo n° 013968/2020;

VALOR: não houve alteração do valor do contrato;
VIGÊNCIA:o Termo de Apostilamento n° 01 teve sua vigência iniciada a partir da data de sua 

assinatura e emissão (dia 31/01/2020), e não altera a vigência do contrato, integrando-se a ela;
DATA DE ASSINATURA: 31/01/2020;
ASSINATURA DA PARTE: a apostila ao contrato, que não configura aditamento contratual 

bilateral, foi assinada pelo Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito do Município de João Pessoa/
PB, o Sr. Lucélio Cartaxo Pires de Sá.

Lucélio Cartaxo Pires de Sá
Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito de João Pessoa/PB

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Gabinete do Prefeito

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01 AO CONTRATO N° 02.001/2020-UEP/GAPRE/JP, CELE-
BRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO, 
E A CONSULTORA INDIVIDUAL LARISSA GARCIA CAMPAGNER, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

Conforme registrado no processo de gestão do contrato, em cumprimento à Lei Municipal n° 
13.920/2020 (Revisão do Plano Plurianual - PPA), à Lei Municipal n° 13.921/2020 (Lei Orçamentária 
Anual - LOA/2020), ambas publicadas no Semanário Oficial de 15/01/2020, edição especial, com 
a finalidade de atualizar as dotações orçamentárias por conta das quais correrão as despesas 
decorrentes do Contrato n° 02.001/2020-UEP/GAPRE, cujo objeto é a CONSULTORIA INDIVIDUAL 
PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE VIABILIDADE DE INTRODUÇÃO DE ESPAÇOS CO-
MERCIAIS EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BAIXA RENDA NO COMPLEXO BEIRA RIO, 
NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, procedemos com o apostilamento contratual, com a finalidade 
de realizar a seguinte atualização:

No contrato original, acláusula n° 3-G informa as seguintes dotações orçamentárias:
a) Classificação Funcional: 02.101.18.542.5552.1503
b) Natureza da despesa: 4.4.90.35
c) Fonte: 1920
Por meio da presente apostila, a classificação funcional constante da cláusula n° 3-G passa a 

ser a descrita abaixo, de modo que a dotação orçamentária passa a ser a seguinte:
a) Classificação Funcional: 02.101.15.451.5552.1616 –Planejamento Urbano Sustentável, 

Integrado e Gestão da Cidade.
b) Natureza da despesa: 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria.
c) Fonte: 1920
DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO
 O presente apostilamento se justifica em razão da atualização das dotações orçamentá-

rias realizadas por meio da LOA/2020 e da Revisão do PPA, o que exige a atualização da informação 
acerca das dotações orçamentárias a custear as despesas a decorrer do contrato administrativo. 
Este apostilamento se fundamenta no art. 65, §8°, da Lei n° 8.666/1993.

DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA APOSTILA E DA RATIFICAÇÃO DO CONTRATO
 Este apostilamento inicia sua vigência a partir da data em que for assinado e não 

produz modificação de outras cláusulas, termos, condições e demais previsões do Contrato, que 
permanecem inalterados.

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2020.
Lucélio Cartaxo Pires de Sá

Secretário Chefe de Gabinete
Representante do Contratante

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - LAGOA SECA - PB, às 09:00 horas do dia 12/03/2020, 
Chamada Pública nº 00001/2020, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural de forma parcelada para atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE - Lagoa Seca/PB, exercício de 2020, devendo, portanto, no período de 
18/02/2020 à 12/03/2020, apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedores, no endereço supra mencionado. 
O preço de compra dos gêneros alimentícios será o constante do edital da chamada pública supra e 
os critérios de seleção e priorização estabelecidos no caput e nos § 1º e 2º da Resolução 04/2015/
CD/FNDE/MEC. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com.

LAGOA SECA - PB, 14 de Fevereiro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Fornecimento parcelado e diário de produtos derivados 
de massa (Paes e Bolos), destinados a diversas secretarias do município de Marizopolis - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 009/15; Decreto 
Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.
br/ ou www.tce.pb.gov.br. .

Marizopolis - PB, 13 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do 
tipo menor preço Global, objetivando executar Obra civil pública de pavimentação da Rua Padre 
Geraldo Pinto no município de Mari, em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação 
e proposta que realizar-se-á as 09:00hs do dia 03/03/2020, na sala da CPL. Maiores informações 
e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/, ou de forma eventual na 
CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

MARI, 12 de fevereiro de 2020. 
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios, destinados à merenda escolar 
dos alunos da rede municipal, em atendimento ao PNAE - Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Federal nº. 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. E-mail: licinatubapb@gmail.com. Edital: www.
tce.pb.gov.br ou www.natuba.pb.gov.br. 

Natuba - PB, 13 de Fevereiro de 2020.
AMOIS ALVES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, Estado da Paraíba, torna público o aviso de CANCE-
LAMENTO do Edital de Pregão Presencial nº 00001/2020, publicado no dia 10/01/2020, que tem 
como objeto a Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merendo escolar. O cancelamento 
se deu por motivos de vícios materiais no anexo do edital.  

Pedra Branca - PB, 13 de janeiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL

 A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, Estado da Paraíba, torna público o aviso de 
CANCELAMENTO do Edital de Leilão nº 00001/2019, publicado no dia 19/11/2019, que tem como 
objeto a alienação do bem público: a) VW/UP TAKE MA, ano/modelo 2014/2015 placa QFE6629/PB 
cor vermelha, movido a alcol/gasolina, chassi nº9BWAG4127FT533046 preço mínimo R$ 15.000,00. 
b) FIAT Fiorine / Tecform/ Ambulancia, ano/modelo 2015, cor branca, movido a alcol/gasolina, placa 
QFJ8998/PB, chassi nº 9BD26512MF9034868; preço mínimo R$ 9.000,00.. O cancelamento se 
deu por motivos de vícios materiais no anexo do edital.  

Pedra Branca - PB, 13 de janeiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00169/2019, em 30.10.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E SER-

VIÇOS LTDA..
OBJETO CONTRATUAL: Serviços com a implantação de pavimentação em paralelepípedo em 

vias públicas do município de Piancó – PB, atendendo ao Contrato de Repasse n° 1048170/2018/
MCIDADES. 

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 12 de Fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito        

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 
20 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE HIGIENE E LIMPEZA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 27 de Janeiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390-1110. E-
-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 14 de Fevereiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 10:30 horas do dia 28 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios para Merenda Escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 14 de Fevereiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de horas de Carro 
de Som. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 14 de Fevereiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços de 
Borracharia. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 14 de Fevereiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 11:30 horas do dia 02 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Produtos 
Hortifrutigranjeiros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 14 de Fevereiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DERIACHO DE SANTO ANTONIO-PB
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇO Nº 0011/2019
A CPL torna público, para conhecimento dos interessados, que a empresaT4 ENGENHARIA 

E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 12.096.959/0001-51, impetrou recurso quanto ao motivo de sua 
inabilitação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação nos termos do art. 109, § 3º 
da Lei nº 8.666/93, a partir desta publicação.

INFORMAÇÕES: Estando os autos com vista franqueada aos interessados, na sala da CPL, 
Rua José Matias, 31, Centro, dias úteis, no horário de 8:00 às 12:00 horas

Riacho de Santo Antonio-PB, 12 de fevereiro de 2020.
Hilda Lucia Barbosa
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 002/2020-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público através do pregoeiro oficial 

do município, portaria nº 015/2020, para conhecimento dos interessados nos termos Lei federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, no dia 28 
de Fevereiro de 2020 as 10h00min, tendo como objetivo: Locação de veículo com condutor para 
disponibilidade da prefeitura municipal; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da 
Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, na rua João Ferreira Alves, s/n, centro, RIACHÃO DO 
POÇO-PB. Para maiores informações no mesmo endereço no horário das 08:00 as 12:00 Horas.

RIACHÃO DO POÇO - PB, 14 de Fevereiro de 2020.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 003/2020-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público através do pregoeiro oficial 

do município, portaria nº 015/2020, para conhecimento dos interessados nos termos Lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, no dia 28 de 
Fevereiro de 2020 às 11h00min, tendo como objetivo: Contratação de empresa para fornecimento 
de mteriais de uso comum a prefeitura e demais secretaria de Riachão do Poço-PB; A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, na rua 
João Ferreira Alves, s/n, centro, RIACHÃO DO POÇO-PB. Para maiores informações no mesmo 
endereço no horário das 08:00 as 12:00 Horas.

RIACHÃO DO POÇO - PB, 14 de Fevereiro de 2020.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE ADIAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Chamada Pública nº 00001/2020, 
para o dia 28 de Fevereiro de 2020 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 14 de Fevereiro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-
blica de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - PNAE NA FORMA DA RESOLUÇÃO 0004/2015. Os interessados deverão apresentar 
envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 10 de 
Março de 2020, na sala da referida comissão, sediada na Av. Santa Cecília, 140 - Centro - Santa 
Cecília - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do 
respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-
-mail: licitacao@santacecilia.gov.pb.br. 

Santa Cecília - PB, 13 de Fevereiro de 2020
MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
combustíveis destinados aos veículos que compõem frota da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal 
de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social e Aqueles eventualmente locados com despesas 
de combustíveis por conta da Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: SANTA CECÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 897.280,00.

Santa Cecília - PB, 11 de Fevereiro de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis destinados aos veículos que compõem frota da 
Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social e Aqueles 
eventualmente locados com despesas de combustíveis por conta da Prefeitura. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa 
Cecília: 02.006 Secretaria de Educação Cultura e Esporte 12 361 0005 2006 Manutenção do Ensino 
Fundamental - MDE 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0005 2009 Manutenção das Atividades 
da Educação Infantil 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0005 2010 Manutenção do Ensino 
Fundamental com - FUNDEB 40% 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 0005 2011 Manuten-
ção de Atividades com Programas FNDE 000136 3390.30 99 0015 Material de Consumo 02.0009 
Secretaria de Infra Estrutura 15 452 0008 2017 Manut.dasAtiv.da Sec.de Infraestrutura 3390.30 99 
Material de Consumo 02.010 Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente 20 542 0010 2018 Manutenção 
da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente 3390.30 99 Material de Consumo 07.007 Fundo Municipal 
de Saúde 10 301 0007 2022 Manter o Programa de Saúde Bucal 3390.30 99 Material de Consumo 
10 301 0007 2023 Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saúde 3390.30 99 Material de 
Consumo 10 301 0007 2024 Desenvolver as Atividades do PSF 3390.30 99 Material de Consumo 10 
301 0007 2025 Desenvolver as Atividades do PACS 000278 3390.30 99 0014 Material de Consumo 
10 301 0007 2026 Desenvolver as Atividades do PAB 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 
0007 2031 Manutenção das Atividades com NASF 000337 3390.30 99 0014 Material de Consumo 
10 305 0007 2030 Vigilância em Saúde 3390.30 99 Material de Consumo 08.008 Fundo Municipal 
de Assistência Social 08 244 0009 2034 Fundo Municipal de Assist. Social 3390.30 99 Material 
de Consumo 08 244 0009 2037 Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 3390.30 99 
Material de Consumo 08 244 0009 2039 Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS 3390.30 
99 Material de Consumo. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 
00025/2020 - 11.02.20 até 31.12.20 - SANTA CECÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 583.232,00; CT 
Nº 00026/2020 - 11.02.20 até 11.02.20 - SANTA CECÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 224.320,00; 
CT Nº 00027/2020 - 11.02.20 até 31.12.20 - SANTA CECÍLIA COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 89.728,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N° 00143/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 29.828.673/0001-16.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias o Contrato Original, com 

vigência a partir de 06 de fevereiro de 2020 a 03 de outubro de 2020, baseando-se na Cláusula 
Segunda – Do Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONVÊNIO Nº 848001/2017 - MINISTERIO DAS CIDADES E 
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB.

02.050 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
15.451.1004.1019 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou para-

lepipedo)
23.695.1037.1026 - Implantação de Infraestrutura Turística
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações, 4490.51 - 1510 - Obras e 

Instalações.
FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, (06/02/2020 a 03/10/2020).
DATA DO TERMO ADITIVO: 06 de fevereiro de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Tomada de Preços n° 006/2019
Processo nº 161/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISAN-
DO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INCONFORMIDADES DA CRECHE DO BAIRRO DE TIBIRI 
II, DA CRECHE DE BEBELÂNDIA, DA QUADRA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO E 
DA QUADRA DA ESCOLA EGÍDIO MADRUGA, NOS BAIRROS DE TIBIRI II, MARCOS MOURA 
E BEBELÂNDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

O município de Santa Rita, PB, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação comunica aos interessados o resultado da habilitação da Tomada de Preços em epígrafe.

A Comissão Permanente de Licitação decide: INABILITAR as empresasCONSTRUTORACON-
CRETO FORTE LTDA – EPP, DIAS CONSTRUÇÕES LTDA, D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL EIRELI e MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP, e HABILITAR a 
empresaFC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA

Os autos do Processo n°. 161/2019 encontram-se franqueados aos interessados. Abre-se o 
prazo recursal em conformidade com o Art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93.

Santa Rita, 13 de fevereiro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
EXTRATO DE EDITAL 

O Município de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba, torna publico edital de abertura 
de inscrições e estabelece normas para a realização do Concurso público para provimento de vagas 
no quadro permanente, observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, assim 
como das normas contidas neste edital e em seus anexos.

As inscrições, serão feitas via internet no endereço eletrônico http://www.facetconcursos.com.
br/, no período de 12 de fevereiro a 13 de março de 2020, O candidato poderá obter informações 
referentes ao processo seletivo simplificado no endereçohttp://www.facetconcursos.com.br/ewww.
saojoselt.pb.gov.br.

São José da Lagoa Tapada, 12 de Fevereiro 2020.
CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

Prefeito constitucional do Município

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento do Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: 
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 onde a sessão pública marcada para as 14:00 hs do dia 18 de Fevereiro de 2020. 
Justificativa: Razões de mudança na planilha e interesse público. Informações: no horário 08h00min 
Às 12h00min dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua José Ferreira, Nº. 05 - Centro - São José 
do Bonfim - PB. 

São José do Bonfim - PB, 14 de Fevereiro de 2020.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação para prestação de serviços de fornecimentos de alimentação, tipo 

salgados variados. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2020. DOTAÇÃO: Re-
cursos no orçamento vigente, detalhado no referido processo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: 
CT Nº 00043/2020 - 14.02.20 - MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 06885275409 - R$ 90.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Urnas Funerárias, coroas de flores e ser-

viços de translado funeral. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos no orçamento vigente, detalhados no referido processo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: 
CT Nº 00042/2020 - 14.02.20 - FREITAS & ALVES LTDA - R$ 205.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

DE PRAZO
Termo Aditivo Nº 03 do Contrato Administrativo Nº 00016/2017. Partes: Prefeitura Municipal de 

São Sebastião de Lagoa de Roça e Fernando Gomes Araújo Filho CPF Nº 051.224.804-43   Crea 
Nº 161258497-7, Objeto: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica Especializada para Fornecer 
Consultoria ao Município de São Sebastião de Lagoa de Roça no Tocante a Fiscalização de Obras 
Notadamente as Provenientes de Recursos Federal, Estadual e Municipal, ainda será responsável 
pela alimentação dos dados No SIMEC, SISMOB e GEOPB, Emitir Laudos e Pareceres Quando se 
Fizer Necessário, Neste Município. Fundamento Legal: Pregão Presencial Nº 0003/2017. Dotação: 
Recursos Próprios de Mun.de S Seb. de Lagoa de Roça: 02070.15.122.1007.2034 - Manut. DasAtiv. 
Da Sec. de Obras, Urb. e Transp. 3390.36.00. Objeto Do Aditivo: Refere-Se O Presente Aditivo 
A Prorrogação Por Mais 12 Meses A Contar do Dia 08/03/2020. Mantendo As Demais Cláusulas 
Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §§1º e 2º Da Lei 8666/93 e Suas Alterações. Assinam: Severo 
Luis Do Nascimento Neto e Fernando Gomes Araújo Filho.14/02/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB
Aviso de CANCELAMENTO do Pregão Presencial 005/2020, por divergências no termo de 

referência do editalevitando futuros questionamentos. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 
01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio da Prefeitura Municipal. Informações no e-mail: cplser-
ragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 14 de fevereiro de 2020.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, às 1200 horas do dia 28 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com objetivo para: CON-
TRTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE HORAS TRABALHADAS DE PEDREIRO, SERVENTE DE 
PEDREIRO E CALCETEIRO PARA ATUAR NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS 
RUAS NESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 004/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33994081. E-mail: cpl@serraredonda.
pb.gov.br. Edital: www.serraredonda.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br

Serra Redonda. - PB, 14 de Fevereirode 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 07:30 horas do dia 20 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Medicamentos 
destinados a Assistência Farmacêutica e ao SAMU, durante o exercício de 2020. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 04 de Fevereiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

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 04 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES 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, 14 de Fevereiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020
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 10:00 horas do dia 04 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DE FORMA PARCE-
LADA. 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, 14 de Fevereiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA 

Pregoeiro Oficial
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