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Maternidade Frei Damião 
terá 200 novos leitos e CDI
Em visita técnica ao hospital, ontem, governador João Azevêdo anunciou que obras deverão começar ainda este ano. Página 17

Folia de Rua 2020: Muriçocas do Miramar volta ao formato original 
e espera reunir cerca de 300 mil foliões hoje à noite. Página 5

Quase mil oficiais da PM, Civil e Bombeiros irão acompanhar o 
bloco; dez pontos fazem o monitoramento na Via Folia. Página 5

Alceu Valença (esq.) e Fuba (dir.) são alguns dos artistas que 
prometem animar o público ao som de grandes sucessos. Página 9

Diário Oficial publica lei 
que disciplina como vai 
funcionar a PB Saúde
Sancionada ontem pelo governador João Azevêdo, 
fundação irá administrar os hospitais públicos 
do Estado. O primeiro a ter o novo modelo será 
o Hospital Geral de Mamanguape. Página 3

Esportes

Campeonato Paraibano: 
Botafogo enfrenta o 
Campinense nesta quarta

Jungle Fight: três 
paraibanos saem 
consagrados do RJ

O Belo vai até Campina Grande enfrentar a Raposa às 
20h15, no estádio Amigão. A partida é válida pela terceira 
rodada da fase de classificação e promete ser emocionante. 
Página 21

Lutadores de MMA foram premiados nas categorias 
peso pesado, peso pena e peso mosca competindo 

com adversários de várias partes do país, além 
da Argentina, Chile e Bolívia. Página 22

Felipe Batista canta 
no Vozes do Sertão
Projeto valoriza a música raiz do interior do 
Estado e acontece uma vez por mês na Usina 
Cultural Energisa, em João Pessoa. Página 9

Cultura

Em Campina, vistoria 
encontra 150 veículos 
escolares irregulares
Em um levantamento feito pela STTP do 
Município, apenas 35, dos 185 veículos que 
transportam estudantes diariamente na cidade, 
estavam cadastrados para essa finalidade. Página 7

Paraíba
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Geral

Palco Tabajara cai na 
folia com shows de 
samba e maracatu
Edição especial de carnaval aconteceu ontem, 
na Usina Cultural Energisa, com shows de Pura 
Raiz (foto) e Coletivo Maracastelo. Apresentações 
foram transmitidas ao vivo pela rádio. Página 4

Últimas

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado



Qual o compromisso elementar 
de um gestor público? Espera-se dos 
homens e mulheres eleitos e empos-
sados para governar um país, esta-
do ou município, em primeiro lugar, 
um engajamento, ou melhor, uma 
disposição para o enfrentamento da 
pior expressão da desigualdade so-
cial, que é a pobreza.

Em uma democracia, mesmo 
que ainda em processo de constru-
ção, quem assume o poder político-
-administrativo trai esta nobre 
missão - a de gerir bem a coisa pú-
blica - quando se alia aos setores 
que representam os interesses con-
trários ao desenvolvimento harmô-
nico e isonômico da sociedade.

E não só isso, quando, por atos 
e palavras, dissemina pensamen-
tos contrários à convivência pací-
fica entre as pessoas, de respeito 
à diversidade humana, em todos 
os sentidos, incentivando, desse 
modo, comportamentos movidos 
pelo ódio, pela ação social irrefle-
tida, de consequências negativas 
imprevisíveis.

Uns mais, outros menos, todos 
os países, regiões, estados e ci-
dades têm problemas sociais que 
demandam soluções urgentes de 
seus administradores. Veja-se, por 
exemplo, o caso do Brasil, que tem 
hoje nada menos que 12,6 milhões 
de desempregados, uma verdadeira 
afronta à cidadania.

O Brasil carece - talvez mais do 
que nunca na sua história - de ges-
tores com a sobriedade e a compe-
tência necessárias para enfrentar, 

com vistas a vencê-los, desafios 
colossais, como a crise da mobili-
dade urbana, a devastação do meio 
ambiente, o déficit de moradias e a 
escassez de emprego e renda.

Há muito para ser feito, no Bra-
sil, no que concerne, por exemplo, à 
melhoria dos sistemas públicos de 
saúde e educação. Sendo assim, o 
que o país menos necessita, neste 
momento, é de gestores ou pseudo-
gestores que atiram para todos os 
lados, como se estivessem em guer-
ra com o mundo à sua volta.

Há violência em abundância no 
Brasil e no mundo. Portanto, o que o 
Brasil precisa é de líderes compro-
metidos com a construção de uma 
cultura da paz; com um modelo de 
desenvolvimento econômico que, 
efetivamente, resulte em melhorias 
para os milhões de cidadãs e cida-
dãos brasileiros desassistidos.

Significa um passo para trás, na 
história, quando um administra-
dor público, seja no Brasil, seja na 
China, se projeta pela intolerância, 
pela falta de educação e pela ine-
xistência de um projeto concreto 
de governabilidade, permanecendo 
em cima do palanque, distribuindo 
diatribes a torto e a direito.

Em que momento da história se 
terá a sorte de se ver inaugurada 
uma era da sensatez, na qual o di-
nheiro público, de forma genérica, 
seja investido na construção de uma 
sociedade igual, solidária, pacífica, 
com problemas sendo diluídos por 
meio de interlocuções que não me-
nosprezam o contraditório.
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Editorial

A UNIAO de domin-
go dedicou página inteira 
à memória de Waldemar 
Duarte. É dos ritos des-
te jornal, da sua religião, 
esse compromisso com o 
primeiro dos destaques 
de nossa história, que é o 
compromisso com a cul-
tura. Nem tanto a que vem 
de cima para baixo, mas, ao contrário, 
a que aflora a partir dos Inácios da Ca-
tingueira ou, mais embaixo, dos que 
rasgaram o seu recado ainda não lido 
na Pedra de Ingá. Nesse sentido, era 
para sermos o estado modelo em edu-
cação, em índices recordes de alfabe-
tização, já que o substrato semiárido 
emperra outros ganhos. 

Mas voltando a Waldemar: de minha 
parte, o que mais admirei e respeitei nele 
foi a coerência inquebrantável e sem fim 
diante dos valores morais, culturais e po-
líticos que adotou na vida. O Waldemar 
de 1940, embevecido pela poesia boêmia 
do seu primeiro grupo de influência, qua-
se sem presença em nossas antologias, foi 
o Waldemar de toda a vida.

Sempre temos na vida um livro 
ou um autor que nos transforma em  
outro. Ernesto Sábato se confessava  
outro depois de ter lido  Proust. Eu 
mesmo, como simples vivente das le-
tras, sofri o grande abalo de haver  lido  
Afonso Henriques de Lima Barreto. 
Sempre repito isto. Deixei-me seduzir 
por muitas críticas e descrenças  que 
fizeram o contexto daquele Brasil em 
fim de reinado e já sem ânimo no apos-
tolado republicano. O Marechal de Fer-

ro que eu recolhera com 
orgulho cívico  do livri-
nho  NOSSA PÁTRIA, de 
Rocha Pombo, afrouxou 
na passagem pela ficção 
ultrainfluente de Lima 
Barreto. 

Os valores e heróis 
contraídos por Walde-
mar foram sempre crôni-

cos, para toda a vida, independente dos 
vinte ou 30 mil livros que compunham 
a sua grande fortuna. Fazendo  seu dis-
curso de posse na Academia, o grande 
ato de sua vida, não deixou de consa-
grar os que marcaram o seu momento 
de formação, independente da fortuna 
crítica que  tenham logrado ao sabor 
da moda e do tempo. Com que amor ele 
fala do anacronismo de suas preferên-
cias, de seus gostos, que levaria outros 
como eu a omitir, a esconder. Ele, não, 
ele sempre fez questão de realçá-los.

Perdurou no seu coração a primei-
ra influência e não houve leitura ou 
ambientação posterior que a empanas-
se ou lhe sacrificasse a nitidez.

Defendia a memória dos antigos 
parceiros espirituais com a mesma 
desenvoltura com que brigou aqui 
e no Rio por uma estátua digna do 
maior dos poetas,  Augusto dos An-
jos. Fosse qual fosse a onda, a moda 
ou  o “ismo”, ele soube recolher os 
versos deixados nas mesinhas de 
mármore que os novos tempos não 
quiseram preservar. Nem os versos, 
nem a mesinha, nem o café, nem o 
Ponto de Cem Réis famoso, hoje con-
vertido em buraco da dormência. 

Waldemar Duarte
O Waldemar de 1940, 

embevecido pela poesia 
boêmia do seu primeiro 

grupo de influência, quase 
sem presença em nossas 

antologias, foi o Waldemar 
de toda a vida   

Artigo Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues@.gmail.com
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UN Informe

O Cidadania ganhou este ano mais 
musculatura política. E, obviamente, a 
filiação de João Azevêdo à legenda – 
não somente devido à condição gover-
nador da Paraíba, mas também pela 
notória qualidade de gestão que marca 
sua vida pública desde que foi secretá-
rio municipal e estadual – foi um marco 
nesse crescimento.

Virou rotina na Câmara Muni-
cipal de Bayeux o julgamen-
to de pedidos de cassação 
do prefeito Berg Lima (sem 
partido). Nesta quarta-feira, 
outro será apreciado pelos 
vereadores – de 2018 até 
este ano, é o quinto. O pedido 
mais recente o acusa de dis-
pensa irregular de licitação, 
em compras de cones, e de 
pagamento ilegal em contra-
to de coleta de lixo.  

Presidente do Cidadania em João Pessoa, o 
vereador Bruno Farias confirmou ontem que 
Léo Bezerra e Zezinho do Botafogo vão se 
filiar ao partido – eles integram os quadros 
do PSB –, quando da abertura da janela 
partidária, em março. Ele também disse que 
o Cidadania tem uma projeção: eleger cinco 
vereadores na eleição deste ano.

No CidadaNia

RotiNa

VeNeziaNo: CaNdidatuRa de aNa Cláudia está maNtida 

defeCções a CeRteza

eleição em João Pessoa: a estRatégia de exPoR e ReCuaR

No tocante às defecções, o 
PSB foi o partido que mais 
tem perdido representa-
tividade nas Câmaras de 
Vereadores e nos Executivos 
municipais – após a crise 
que se instalou na legenda, 
muitos vereadores e prefei-
tos anunciaram que deixarão 
o PSB. Em João Pessoa são 
três vereadores: Léo Bezer-
ra, Tibério Limeira e Sandra 
Marrocos, que vai para o PT.

A princípio, o prefeito Luciano 
Cartaxo tem uma dissidência 
estabelecida em que ‘quintal’: 
a do vice-prefeito Manoel Jú-
nior, que usou uma expressão 
pouco consensual, em entre-
vista recente, para dizer que 
o partido que comanda na 
Paraíba, o Solidariedade, terá 
candidatura própria em João 
Pessoa: “Com certeza!”. Cer-
teza mesmo tem Cartaxo: a 
cabeça de chapa será do PV. 

“Vamos à luta, independentemente do cenário [político que estiver posto]”. A declaração foi 
feita ontem pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB), numa emissora de rádio de João 
Pessoa, referindo-se à candidatura de sua esposa, Ana Cláudia Vital (Podemos), a prefeita de 
Campina Grande. Corrobora a tese de que seu grupo político não abrirá mão da cabeça de 
chapa. A postulação é apoiada pelo PTB.  

musCulatuRa PolítiCa

Profissionais da imprensa que fazem cober-
tura política em João Pessoa notaram, des-
de a semana passada, que pré-candidatos 
a prefeito da capital, pelo grupo do prefeito 
Luciano Cartaxo (PV), foram deliberadamen-
te expostos na mídia enquanto outros foram 
recuados, se assim posso classificar. Estratégia? 
Possivelmente. Há indícios de que Cartaxo 
vem ‘testando’, digamos assim, as opções que 
tem para a disputa eleitoral de outubro. Meses 
atrás, o secretário de Desenvolvimento Social, 
Diego Tavares (PV), era dado como favoritíssi-
mo para ser escolhido como cabeça de chapa. 
Em novembro do ano passado, recebeu a 
mais alta honraria da Câmara Municipal, a Medalha Cidade de João Pessoa. Contudo, como é praxe, a 
solenidade não ocorreu na sede do Legislativo Municipal, mas num badalado restaurante da cidade, com 
a presença da quase totalidade dos vereadores da bancada de sustentação, de secretários municipais e 
do prefeito. Nas semanas seguintes, ele fez um périplo por inúmeras emissoras de rádio e de TV, sempre 
com a justificativa de fazer um balanço de sua atuação na pasta. Porém, entre fins de janeiro e começo 
deste mês, suas aparições começaram a rarear e outros nomes da gestão – leia-se as secretárias Daniela 
Bandeira, do Planejamento, e Socorro Gadelha (foto), da Habitação, que se filiaram recentemente ao PV, 
foram catapultadas a uma condição de mais exposição midiática, não somente por meio de entrevistas, 
mas também pela participação em inaugurações ao lado de Cartaxo. Na gestão, há quem diga o seguinte: 
os três gozam da confiança do núcleo duro da gestão. Mas são as pesquisas de consumo interno que vão 
consolidar um ou outra como o nome do PV à sucessão municipal. 

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com
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Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

CONTATOS: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC 

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)
ASSINATURAS:  Anual ..... R$200,00  /  Semestral ..... R$100,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Albiege Léa Fernandes
dirETora dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A :
9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direçao e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2020

Publicação no DO traz a legislação que disciplina funcionamento da Fundação PB Saúde, que irá gerenciar hospitais do Estado

O governador João Aze-
vêdo sancionou, nessa ter-
ça-feira (18), a lei que cria 
a Fundação Paraibana de 
Gestão em Saúde (PB Saúde) 
através do Diário Oficial. A 
Fundação Pública Estadual 
está vinculada à Secretaria 
de Saúde (SES), e atuará de 
acordo com os moldes de 
normas e diretrizes do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). A 
PB Saúde terá como finalida-
de exercer atividades de ges-
tão e prestação de serviços 
de saúde, atuando na produ-
ção de cuidados integrais à 
saúde, bem como fomentar o 
desenvolvimento científico, 
tecnológico e industrial para 
desenvolver o SUS e melho-
rar o atendimento à popula-
ção paraibana.

A lei sancionada objetiva 
a implantação gradativa do 
programa em substituição 
às organizações sociais en-
volvidas em um esquema de 
corrupção que desviava di-
nheiro das unidades de saú-
de. A medida irá permitir que 
toda a gestão das unidades de 
saúde fique sob a responsa-
bilidade da Secretaria de Es-
tado da Saúde. Os processos 
de compra de material, equi-
pamentos, reparos prediais e 
realização de processos sele-
tivos e concursos serão assim 
mais simplificados para que 
a substituição possa ocorrer 
de forma mais ágil. A Funda-
ção também contará com es-
truturas de controle interno 
e compliance vinculadas ao 
Conselho de Administração.

Também fica decretado 
o regime de contratação de 
pessoal mediante aprovação 
em concursos ou processos 
seletivos simplificados espe-
cíficos para cada área que de-
verá compor o corpo de tra-
balho para o funcionamento 
pleno do PB Saúde, garan-
tindo que o regime de pes-
soal será o da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). 
O quadro de empregos e a 
estrutura remuneratória, no 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Sancionada lei que cria novo 
programa de saúde para a PB

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

Assinatura de convênio

ALPB, IBGE e Empaer vão atualizar 
os limites municipais do Estado

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
assinou, nessa terça-feira 
(18), convênio com a Em-
presa Paraibana de Pes-
quisa, Extensão Rural e 
Regularização Fundiária 
(Empaer) e com o Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) para 
consolidar e modernizar as 
leis de limites municipais 
em nosso Estado.

A Casa de Epitácio Pes-
soa, a Empaer e o IBGE bus-
cam, através de convênio, 
consolidar, com base na Lei 
11.259/2019, em um único 
documento os descritivos 
de todos os limites muni-
cipais do Estado, determi-
nando os marcos definido-
res das confrontações por 
coordenadas geográficas.

De acordo com o dire-
tor do IBGE na Paraíba, Ro-
berto Salgado, o convênio 
tem como objetivo forma-
lizar um compromisso de 
cooperação técnica entre 
os órgãos, para que, quan-
do haja alguma dúvida em 
relação aos limites muni-
cipais, os técnicos das três 
instituições possam inter-
vir. “Essas pessoas, tecni-
camente, com base no que 
diz a lei, podem interpre-
tar e tirar as dúvidas dos 
gestores públicos em rela-
ção aos limites municipais, 
a todas as questões terri-
toriais da Paraíba”, ressal-
tou Salgado.

O presidente da Em-
paer, Nivaldo Magalhães, 
explicou que a grande 
preocupação é o reordena-
mento político-administra-
tivo da Paraíba. Segundo 
ele, a última consolidação 
legal a respeito dos terri-

tórios municipais no Es-
tado ocorreu em 1949, na 
Lei 318, quando a Paraíba 
tinha apenas 40 cidades, e 
que devido a precarieda-
de dos recursos técnicos 
disponíveis à época, se fez 
utilizar de referências geo-
gráficas, imprecisas ou in-
consistentes.

Magalhães explicou 
que foram usadas como 
demarcações territoriais 
artifícios que, na maioria 
dos casos, não mais exis-
tem como casas, estradas e 
até árvores.

“No final de 2018, foi 
aprovada uma lei pela As-
sembleia fazendo a conso-
lidação e a modernização 
dos municípios. Agora nós 
temos a Lei 11.259/2018, 
que contempla os 223 mu-
nicípios. Em dois anos, nós, 
a Assembleia e o IBGE fize-
mos um estudo minucioso 
para que se evite qualquer 
dificuldade”, declarou. 

Nivaldo Magalhães 
destacou ainda que qual-

No documento final constará 
os descritivos de todos os 
limites municipais da Paraíba

quer município que sentir 
dificuldade ou dúvida em 
relação ao seu território, 
deve enviar um ofício a 
Empaer, que, em conjunto 
com a Assembleia e o IBGE 
discutirão com o intuito de 
eliminar qualquer dúvida.

Sessão Ordinária
Durante sessão ordi-

nária realizada nessa ter-
ça-feira (18), A ALPB apro-
vou, por unanimidade, o 
Projeto de Lei 1261/2019, 
de autoria do presidente 
da Casa, Adriano Galdino, 
que cria a Semana Estadual 
de Estudo das Constitui-
ções Federal e Estadual na 
Rede Estadual de Ensino. 
A sessão aconteceu no au-
ditório do Ministério Públi-
co da Paraíba e mais de 90 
matérias foram aprovadas.

Galdino afirma que 
seu projeto busca ressaltar 
a importância das Consti-
tuições para o país e para 
o Estado da Paraíba. De 
acordo com a matéria, as 
escolas devem promover 
a disseminação de noções 
básicas sobre o histórico 
das Constituições e sobre 
os seus respectivos princí-
pios e normas. 

Na avaliação do presi-
dente, estudar as Consti-
tuições Federal e Estadual 
irá contribuir para o pro-
cesso de compreensão dos 
alunos acerca da cidadania, 
dos direitos e obrigações. 
“O contato com a temática 
por meio de atividades é 
capaz de aumentar o pro-
cesso de aprendizagem ci-
dadã dos estudantes”, justi-
ficou Galdino.

Fotos: Divulgação/ALPB

A Secretaria Mu-
nicipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor 
(Procon-JP) constatou, 
através de pesquisa 
comparativa realiza-
da nessa segunda-feira 
(17), que o menor preço 
do quilo do pão francês 
nas padarias da capital 
continua em R$ 6,99 (N. 
S. dos Prazeres – Gei-
sel), o mesmo registra-
do nos levantamentos 
realizados pelo Procon-
JP em agosto e novem-
bro de 2019.

A oscilação entre 
o menor e maior preço 
continua em R$ 7,91, já 
que o valor mais elevado 
permanece em R$ 14,90 
(Bonfim - Tambaú), o 
mesmo em relação à úl-

tima pesquisa. A equipe 
do Procon-JP visitou 32 
estabelecimentos em 21 
bairros de João Pessoa.

Para a secretária
-adjunta do Procon-JP, 
Maristela Viana, a es-
tabilidade no preço do 
pão francês é muito 
importante já que o ali-
mento é muito presen-
te na mesa dos consu-
midores. “O fato de os 
preços se manterem é 
muito importante, até 
porque existem muitas 
diferenciações entre 
os maiores e os meno-
res, dando às pessoas a 
opção de realizar suas 
compras do produto no 
lugar que lhe for mais 
conveniente”, pondera 
Maristela Viana.

Menor preço do pão 
francês é de R$ 6,99

Câmara de Bayeux volta a julgar 
hoje a cassação de Berg Lima

A Câmara de Bayeux 
volta a se reunir hoje, a 
partir das 9h, para decidir 
se cassa ou não o mandato 
do prefeito da cidade, Berg 
Lima (sem partido) que, 
desta vez, é acusado de co-
meter irregularidades nos 
contratos com a empresa 
que faz a coleta de lixo da 
cidade.

Como no julgamento 
do mês passado, a cassação 
exige 12 dos 17 votos da 
Casa, tendo em vista que, a 
favor dele, Berg Lima conta 
com o parecer contrário à 
cassação emitido na semana 
passada por uma Comissão 
Especial composta de três 
vereadores.

O relator da matéria 

foi o vereador Cabo Rubens 
(PSD) que defendeu o ar-
quivamento do processo e 
foi acompanhado por Roni 
Alencar (PMN). Contra eles 
dois, pela cassação do pre-
feito, votou o presidente da 
Comissão, vereador Guedes 
da Informática (Podemos), 
que foi voto vencido.

Berg Lima não conta 
com a maioria dos 17 verea-
dores, mas como no julga-
mento passado, que tratava 
de irregularidades no paga-
mento da Guarda Municipal, 
deve se livrar da cassação 
porque a oposição tem me-
tade mais um (oito), mas 
não tem os dois terços de 17 
(12 votos) exigidos pelo re-
gimento em caso de parecer 
previamente rejeitado na 
Comissão Especial.

“É por isso que ele (o 

prefeito) se livrou da cassa-
ção na vez anterior, e deve 
se livrar desse segundo e, 
provavelmente, do terceiro 
processo que deve ser julga-
do nas próximas semanas”, 
afirmou, ontem, o presiden-
te da Câmara, o vereador 
Jeferson Kita, que é do PSB, 
mas que está saindo para se 
filiar ao Podemos.

Ele informou que a 
sessão está marcada para 
começar no mesmo horá-
rio e que as mesmas pro-
vidências de organização e 
segurança estão sendo to-
madas; e que o ritual será o 
mesmo: o relator apresen-
ta o parecer, os microfones 
são abertos para os verea-
dores (oposição e situação) 
e logo depois haverá um 
tempo para acusação (Mi-
nistério Público) e defesa 

(advogado do prefeito).
Jeferson Kita acrescen-

tou que em todos os três 
processos as provas são ro-
bustas e as acusações estão 
todas muito bem documen-
tadas, mas que prevalece o 
que decidir o plenário. Ele 
disse que, como presidente 
da Casa, tem feito sua par-
te e que inclusive não gos-
ta quando escuta pessoas 
dizendo que a Câmara está 
conivente, porque está ar-
quivando tudo.

“Devo dizer que, para 
ser mais claro, conivente 
com o prefeito e com os atos 
dele estão os vereadores 
que votam a favor dele”, afir-
mou Kita, ao salientar que o 
mesmo acontece com os que 
contribuem para que não se 
atinja os doze votos neces-
sários para a cassação”.

A PB Saúde será formada 
por um Conselho 
de Administração, 
Direção Superior e 

Conselho Fiscal

entanto, ainda serão elabo-
rados pela Direção Superior 
e aprovados pelo Conselho 
de Administração.

Para garantir a licitude, 
a Fundação prestará serviços 
ao Poder Público mediante 
o estabelecimento de con-
tratos de gestão que serão 
submetidos à manifestação 
prévia da PGE (Procuradoria 
Geral do Estado) e da CGE 
(Controladoria Geral do Es-
tado) com a apresentação 
anual de relatório para que 
as atividades sejam anali-
sadas. Já a contratação de 
obras, serviços, compras e 
alienações pela PB Saúde 
será precedida de procedi-
mento licitatório.

A PB Saúde será for-
mada por um Conselho de 
Administração, Direção Su-
perior e Conselho Fiscal. O 
Conselho de Administração 
terá composição do secretá-
rio de Estado da Saúde, que 
será o presidente, secretário 
de Estado da Administra-
ção, secretário de Estado do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão, procurador geral do 
Estado, superintendente da 
PB Saúde (membro da Dire-
ção Superior) e membros da 
sociedade civil indicados.

O Poder Executivo esta-
dual deverá adotar as provi-
dências necessárias à insti-
tuição da PB Saúde. 

A sanção da lei autori-
zou ainda a transferência do 
Hospital Geral de Maman-
guape, integrante da estrutu-
ra da Secretaria de Estado da 
Saúde, para incorporação ao 
patrimônio da PB Saúde, in-
cluído o imóvel, o acervo téc-
nico, documental, mobiliário 
e de equipamentos.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com
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Em rede social, deputada federal paraibana, eleita por São Paulo, repercitiu caso de aluno da UFPB encontrado morto

Erundina cobra investigação 
sobre morte de estudante

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

A deputada federal 
paraibana Luiza Erundina 
(PSOL), eleita por São Pau-
lo, cobrou uma investigação 
imediata das autoridades 
paraibanas sobre a morte 
do estudante Clayton Tomaz 
de Souza. Por meio de uma 
rede social, a parlamentar 
lamentou o assassinato do 
universitário e disse ma-
nifestar “a mais profunda 
indignação diante da grave 
notícia”.

Clayton era estudante 
de Filosofia da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e 
chegou a publicar um vídeo 
em um dos seus perfis nas 
redes sociais, no qual insi-
nua ter sofrido ameaças de 
funcionários terceirizados 
da UFPB. “Exigimos das au-
toridades do Estado imedia-
tas providências no sentido 
de chegar aos responsáveis 
por esse bárbaro crime e 
que sejam exemplarmente 
punidos”, disse Erundina. 

Alph, como era conhe-
cido, era pernambucano e 
estava desaparecido desde 

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

João Pessoa recebe a taça da Copa do Nordeste

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com
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Tabajara de Verão

Mistura de ritmos dão 
o tom da noite no Palco

Carnaval, samba e ma-
racatu. A mistura da noite 
de ontem no Palco Tabaja-
ra de Verão teve muito em 
comum: todos estavam in-
timamente ligados aos mor-
ros, terreiros e periferias do 
Brasil formatando e fortale-
cendo a cultura popular. As 
bandas Pura Raiz e Maracas-
telo levaram muita anima-
ção para o público presente 
na sala Vladimir Carvalho, na 
Usina Cultural Energisa, em 
João Pessoa, e a todo o pú-
blico sintonizado na Rádio 
Tabajara e nas redes sociais 
da emissora. 

Nesta semana pré-car-
navalesca, a banda Pura Raiz 
iniciou os trabalhos às 20h. 
Originado nas periferias 
de João Pessoa em 1996, o 
grupo já teve diversas for-
mações, mas todas elas 
buscaram manter as raízes 
da cultura popular. Renan 
Rezende, músico e diretor 

da banda, ressaltou que a 
Pura Raiz segue fazendo 
jus ao nome da banda. “Nós 
nunca paramos para poder 
seguir fazendo a resistência 
do samba aqui na Paraíba. 
O samba surgiu no morro e 
aqui em João Pessoa foi nas 
periferias e é aí que a gente 
se mantém firme, mesmo 
que tenhamos saído da casa 
dos amigos na periferia”, 
contou o músico.

Logo após a apresen-
tação dos sambas autorais 
da Pura Raiz, o Maracastelo 
trouxe maracatu, gênero que 
embala os festejos de rua e 
também tem uma relação 
íntima com a cultura popu-
lar e com religiões de origem 
Afro. Angela Gaeta, regente 
do maracatu falou sobre a 
importância de seguir a tra-
dição com a religiosidade. “O 
maracatu é considerado um 
Candomblé de rua porque 
para que a gente saia na rua, 
é preciso todo um trabalho 
e nós vamos aproveitar essa 
oportunidade única que es-

tamos recebendo para poder 
animar o público, celebrar o 
Carnaval e cantar para Ie-
manjá também”.

Com projeto de valori-
zação da música paraibana, 
o Palco Tabajara de Verão se-
lecionou bandas que seguem 
a linha da produção autoral 
para que a arte da Paraíba 
seja enaltecida. Os grupos 
Pura Raiz e Maracastelo par-
ticiparam pela primeira vez 
do evento e do formato de 
programa de auditório que 
rememora os anos 1920 do 
rádio no Brasil. A presiden-
te da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), Naná 
Garcez, avaliou a importân-
cia da presença das bandas 
neste período pré-carnava-
lesco. “Estamos trazendo o 
clima que a cidade está vi-
vendo e oferecendo diversão 
com qualidade, música boa, 
espaço para os artistas pa-
raibanos e um momento de 
exaltação da cultura popular 
e de identificação e valoriza-
ção cultural”, declarou.

o último dia 6. Seu corpo 
foi encontrado no dia 8 em 
uma estrada do bairro de 
Gramame, em João Pessoa. 
“Solidarizo-me com os pais 
e amigos desse jovem, cujo 
futuro foi interrompido pela 
violência”, continuou a de-
putada pela rede social.

Perfuração na nuca
Segundo o Instituto de 

Polícia Científica (IPC), a 
autópsia realizada no dia 10 
mostrou que Clayton Tomaz 
sofreu uma perfuração na 
nuca causada por arma de 
fogo. O corpo foi identifica-
do pelo pai da vítima, que 
veio de Pernambuco. O caso 
está sendo investigado pela 
Polícia Civil.

Alph estava 
desaparecido desde o 

último dia 6 e seu corpo 
foi encontrado no dia 8, 
no bairro de Gramame, 

em João Pessoa

Foto: Edson Matos

Os grupos Pura Raiz (foto) e Maracastelo levaram muita cultura e animação ao Palco Tabajara de Verão

João Pessoa foi a sétima capital a receber a taça da Copa do Nordeste (a orelhuda) do tour que vai até o dia 7 de março. A taça chegou em 
João Pessoa segunda-feira e até ontem, esteve exposta no Shopping Mangabeira. Depois da capital paraibana, a taça segue para Natal (RN), 
onde fica nos dias 21 e 22, e depois Recife (PE), de 2 a 7 de março. 

Foto: Marcos Russo
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Respeito LGBT
ONG Iguais vem oferecendo atendimento jurídico a 
pessoas que venham a sofrer LGBTFobia durante as 
prévias e também durante todo o Carnaval. Página 8
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Um dos maiores blocos de arrasto do Brasil movimentará a capital paraibana, com a presença de Alceu Valença

O  maior bloco 
de arrasto de 
pré-carnaval 
do estado, o 
Muriçocas do 
Miramar, deve 
levar para a 
Via Folia cer-
ca de 300 mil 

pessoas. A concentração será 
na Praça das Muriçocas, às 
20h, com percurso seguindo 
pela Avenida Epitácio Pessoa 
até o Busto de Tamandaré. A 
saída dos estandartes, com a 
tradicional queima de fogos, 
marca o início do trajeto. Este 
ano, a bandeira é assinada 
pelo artista plástico paraiba-
no, Babá Santana.

Clubes de orquestra, ma-
racatus, ala ursas e cinco trios 
elétricos farão a festa do blo-
co que traz o pernambucano 
Alceu Valença como atração 
principal. “Teremos menos 
trios e mais atrações no chão. O 
bloco este ano está pertinho do 
folião”, explicou Fuba, um dos 
fundadores do bloco. Pelo me-
nos dez bonecos gigantes esta-
rão no desfile que este ano ho-
menageia o cenógrafo, escultor 
e professor paraibano, Breno 
Matos, falecido em 2014. 

História
Cerca de  trinta pessoas 

conduzidas por uma carroça 
de burro onde um pequeno 
som tocava frevo. Esse inusita-
do desfile, ocorrido em 1986, 
é considerado o primeiro do 
bloco Muriçocas do Miramar. A 
ideia surgiu quando os anima-
dos convidados de um aniversá-
rio infantil decidiram continuar 
a festa pelas ruas do bairro.

Hoje a ‘Quarta-feira de 
fogo é esperada pelos foliões 
que lotam as ruas do bairro. 
Na praça, uma uma muriçoca 
de aço gigante, assinada pelo 
artista plástico Wilson Figuei-
redo, lembrando da festa e do 
fogo que movimentam a cida-
de há 34 anos.

Muriçocas levará 300 mil 
nesta ‘Quarta-feira de fogo’

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Fantasias, purpurinas e animação fazem o sucesso do bloco
Além da alegria e da enorme 

quantidade de foliões que reúne, 
o ‘Muriçocas do Miramar’ é co-
nhecido por ser um bloco onde as 
pessoas investem e capricham nas 
fantasias. Das mais simples às mais 
elaboradas, o que vale é entrar no 
clima da festa e se transformar, 
mesmo que por algumas horas.

Em uma loja especializada na 
venda de artigos carnavalescos, 
no centro da cidade, o movimento 
anunciava que a ‘Quarta-feira de 
fogo’ estava por vir. “Fica cheia 
mesmo, as pessoas procuram 
tudo: de fantasias, que aqui temos 
a partir de R$ 45, a adereços, es-
pumas e tudo que o folião precisa 
pra brincar no bloco”, conta o 
empresário Francisco Alves. 

Com colar havaiano, óculos 
estilizado e chapéu colorido nas 

mãos, Arnaldo dos Santos estava 
animado. “É um bloco alegre, ir-
reverente”, disse o folião que veio 
de São Miguel de Itaipu para curtir 
a prévia em João Pessoa. “Garanti 
as compras para o bloco e nem 
gastei muito”, disse. 

Com criatividade não precisa 
mesmo gastar muito. Josicleide dos 
Santos estava com a sacola cheia e 
os adereços não eram só para ela. 
“Levando para família também”. 
Tiaras, óculos, máscaras, o que vale 
para a foliã é entrar na brincadeira. 
“Saio nas muriçocas há seis anos e é 
sempre essa festa, família reunida, 
fantasia e muita alegria”. Acessó-
rios, a exemplo de óculos coloridos 
e temáticos, podem ser adquiridos 
por R$ 2,50. Tiaras, broches para 
cabelo, chapéus e perucas variam 
de R$ 3,60 à R$ 15,00. Bloco atrai foliões em busca de fantasias para brincar a famosa ‘Quarta-feira de fogo’

Esquema especial vai garantir bem-estar para foliões
Para garantir a segurança 

dos foliões, 920 oficiais da Polícia 
Militar, da Polícia Civil e do Corpo 
de Bombeiros acompanharão o 
bloco. Pelo menos 10 pontos de 
observação policial (POPs) estão 
instalados na Via Folia, que terá 
ainda três plataformas e uma van 
de videomonitoramento. 

 Haverá reforço de efetivo nas 
delegacias e além do plantão na 
Central de Polícia, o folião que 
precisar poderá recorrer à 10ª 
delegacia distrital (Av. Nego) e à 
Delegacia do Turista, localizada 
no térreo do prédio da PBTur, em 
Tambaú. O serviço de delegacia 
móvel também será prestado. 

Trânsito
Os bloqueios das vias no 

entorno da Praça das Muriço-
cas acontecem às 17h. A ave-
nida Ministro José Américo de 
Almeida (Beira Rio) é a opção 
para quem estiver no Cabo 
Branco e quiser chegar aos bair-
ros Tambaú, Manaíra e Bessa. 
Isso poderá ser feito pela rua 
Wandick Filgueiras (lateral ao 
Espaço Cultural). Já a Avenida 
Ruy Carneiro é o acesso para 
quem está em Tambaú e deseja 
ir ao Cabo Branco ou Altiplano. 
A orientação é dobrar à direita 
no Jardim Luna e cruzar a Ruy 
Carneiro a partir da Rua Casi-
miro de Abreu e seguir até a 
João Domingos que dá acesso 
a Avenida Beira Rio.

Na Epitácio Pessoa, os blo-
queios gradativos  começam 
após o cruzamento com a Rua 
João Domingos, avançando 

de acordo com o aumento do 
número de pessoas e com o 
deslocamento dos trios elétricos.

Ônibus
A Superintendência Executiva 

de Mobilidade Urbana (Semob-JP) 
informou que haverá aumento 
na frota de ônibus e nas viagens, 
para atender a demanda. A partir 
das 17h, as linhas que trafegam 
no sentido Castelo Branco/Epitá-
cio (bairro/Centro) seguirão pela 
Presidente Castelo Branco, Rua 
Tito Silva, Miguel Lisboa, Domin-
gos Mororó, Avenida Beira Rio e 
Wandick Filgueiras até a Epitácio 
Pessoa. No sentido centro/bairro 
com destino ao Castelo Branco 
e bairros da Zona Sul, os ônibus 
circularão pelas Ruas Major 
Salustino Ribeiro, Deputado 
Geraldo Mariz, João Domingos 
e José Liberato, retomando seu 
itinerário normal.O músico e compositor Fuba comemora mais um ano do bloco que está na 34ª edição
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Objetivo da campanha é informar a população como se prevenir e coibir crimes de importunação sexual

‘Meu corpo não é folia’ realiza 
ação no bloco das Muriçocas

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Cardoso Filho

Equipes 
da campanha 
“Meu corpo 
não é sua 
folia” farão 
abordagens 
e entregas de 
leques duran-
te a concen-
tração do blo-
co Muriçocas 

do Miramar, hoje (19), na ave-
nida Epitácio Pessoa, em João 
Pessoa. O objetivo da campa-
nha é informar as mulheres 
e a população em geral sobre 
como prevenir e coibir crimes 
de importunação sexual e vio-
lência de gênero durante o Fo-
lia de Rua e o Carnaval 2020. 

A iniciativa é da Rede 
de Proteção às Mulheres em 
Situação de Violência na Pa-
raíba (Reamcav), coordenada 
pela Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e Defe-
sa Social e conta com o apoio 
da Associação Folia de Rua, 
entre outras parcerias como 
a Delegacia Geral da Polícia 
Civil, Coordenação das De-
legacias Especializadas de 
Atendimento à Mulher, Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros, 
Coordenadoria da Mulher em 
Situação de Violência Domés-
tica e Familiar do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, Defensoria 
Pública, Ministério Público da 
Paraíba, OAB, Assembleia Le-
gislativa, Prefeitura Municipal 
de João Pessoa e Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa,  além 
da rede Nord Hotéis. 

Segundo a secretária da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Lídia Moura, o crime 
de importunação sexual (Lei 
13.718/18) é caracterizado 

por qualquer “ato libidinoso 
na presença de alguém e sem 
seu consentimento” e é impor-
tante estimular, especialmen-
te as mulheres, a denuncia-
rem as ocorrências à polícia. O 
crime de importunação sexual 
prevê pena de um a cinco anos 
de prisão (Lei 13.718/18). A 
delegacia móvel também es-
tará na concentração do bloco 
para prestar orientações à po-
pulação. 

Interior
As equipes da campanha 

também estarão com ações 
de mobilização na cidade de 
Sapé, nesta quarta-feira, no 
bloco do Desenvolvimento 
Social, às 17h, e na cidade de 
Queimadas, também no mes-
mo horário. Em Guarabira, a 
atividade será na quinta-fei-
ra (20) e na cidade de Caja-
zeiras será nesta sexta-feira 
(21), às 10h, com evento 
no auditório da Secretaria 
Municipal de Políticas para 
Mulheres e na saída do blo-
co Imprensados de Cajazei-
ras. “Nesta segunda edição, a 
campanha está abrangendo 
todo o Estado e estamos tra-
balhando diariamente levan-
do o alerta para a sociedade”, 
afirma Lídia Moura. Iniciativa já viralizou nas redes sociais

“Meu corpo não é sua folia” 
ganhou música e letra de Fuba, 
interpretada pela cantora Madu 
Ayá. E o VT da campanha, criado 
por Beethowen Souza, viralizou 
nas redes sociais. Em 2020, estão 
sendo distribuídos 50 mil leques 
para foliões em todo o Estado 
em pontos de grande circulação 
popular. Além de leques e do VT, 

serão veiculadas peças da campa-
nha na internet, rádio e TV. 

Outro objetivo da campa-
nha é divulgar o trabalho da 
Rede de Proteção às Mulheres, 
Crianças e Adolescentes em Si-
tuação de Violência da Paraíba 
(Reamcav), assim como o servi-
ço prestado pelas delegacias de 
Polícia Civil no enfrentamento 

dos crimes de importunação 
sexual e violência doméstica e 
de gênero. Caso não haja uma 
Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher (Deam) 
no município, as denúncias 
devem ser feitas em qualquer 
delegacia ou pelos telefones 
197 ( importunação) e 190 
(emergência).

Foto: Divulgação

Começaram segunda-
feira (17)  as inscrições 
para os projetos sociais do 
4º BPM (Batalhão de Polí-
cia Militar), realizados em 
parceria com a ONG Ana-
jô. Estão sendo oferecidas 
200 vagas para crianças e 
adolescentes que tenham 
entre 7 e 14 anos de idade, 
em quatro projetos: Lutan-
do pela Paz, Bola Solidária, 
Correndo para Vencer e 
Nota Solidária. As matrícu-
las serão realizadas até o 
dia 28 de fevereiro, das 8h 
às 13h, e as aulas começam 
no dia 2 de março. 

Para efetuar a matrí-
cula, os pais ou responsá-
veis devem levar cópias do 
documento de Identidade 
ou Certidão de Nascimen-
to da criança ou do ado-

lescente, do comprovante 
de residência e uma foto 
3x4. Os interessados em 
se inscrever para os proje-
tos Bola Solidária ou Cor-
rendo para Vencer devem 
procurar a Coordenação 
de Polícia Solidária do 4º 
BPM, que fica na Rua Coro-
nel José Maurício da Costa, 
nº 40, em Guarabira.

As inscrições para os 
projetos Lutando pela Paz 
e Nota Solidária devem 
ser feitas na sede do Ana-
jô, no Bairro do Nordeste. 
O Lutando pela Paz ofere-
ce aulas de artes marciais 
e o Nota Solidária, de au-
las marciais. Já o Corren-
do para Vencer e o Bola 
Solidária oferecem aulas 
de atletismo e futebol, res-
pectivamente.

Projetos sociais da 
PM abrem inscrição

Hospital de Patos atende 
205 vítimas de acidentes

Referência em atendi-
mentos de urgência e emer-
gência para a população de 89 
municípios do Sertão parai-
bano, o Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro, de Patos, tem regis-
trado um crescente aumento 
de número de atendimentos 
de pacientes vítimas de aci-
dentes, especialmente, de mo-
tos. Entre 1º e 16 deste mês, 
205 pessoas foram atendidas 
na unidade vítimas de aciden-
tes de trânsito, sendo 176 mo-
tociclistas.  

 A segunda maior causa de 

acidentes no período envolve 
bicicletas, com de 17 casos, se-
guido de acidentes envolvendo 
automóveis, com oito vítimas 
e quatro de atropelamentos. 
Houve também atendimen-
tos de 26 vítimas de casos de 
violência, sendo 13 por agres-
são física, nove por ferimentos 
com arma branca e outras qua-
tro por armas de fogo.

Sobre os acidentes com 
motos, a diretora geral do 
Complexo, Liliane Sena, lem-
bra que estudos apontam 
que as principais causas dos 
acidentes com motos são 

procedimentos de risco dos 
próprios condutores, como 
andar no chamado corredor 
das vias, o consumo de álcool 
e o desrespeito às regras de 
trânsito e uso do capacete.         
O coordenador do setor de 
Ortopedia do Complexo, mé-
dico João Suassuna, destaca 
que as maiores intercorrên-
cias de trauma oriundas dos 
acidentes de motos são dos 
membros inferiores. “Cerca 
de 40% a 50% dos casos que 
atendemos no hospital requer 
cirurgias de pequeno e médio 
porte”, afirma o médico.

Polícia procura suspeitos de 
assalto a carro forte em JP

 A Polícia Civil está soli-
citando o apoio da população 
para identificar os autores da 
tentativa de assalto a um car-
ro forte ocorrido no início da 
tarde dessa segunda-feira, 17, 
em João Pessoa. Informações 
podem ser prestadas pelo 197 
(Disque Denúncia) da Polícia 
Civil, cuja identificação será 
preservada e também ao 190 
do Centro Integrado de Opera-
ções Policiais – CIOP.

A ação dos bandidos está 
sendo investigada pela Delega-
cia de Crimes Contra Patrimô-
nio de João Pessoa. A polícia to-

mou conhecimento de que um 
bandido ficou ferido na troca 
de tiros com seguranças do car-
ro forte, no entanto, até ontem 
ele não havia sido atendido em 
nenhum hospital da capital.  

No veículo Siena prata, 
abandonado pelo grupo, foram 
encontradas cápsulas de muni-
ções e manchas de sangue, ca-
racterizando que alguém ficou 
ferido. Esse carro havia sido 
produto de roubo e os bandidos 
conseguiram outro veículo, um 
Duster vermelho, que também 
já foi localizado pela polícia.

Minuciosa perícia foi rea-

lizada nos dois veículos, com 
levantamento, principalmen-
te no sangue encontrado no 
Siena prata. 

Segundo as informações, 
momentos antes de estacionar 
o carro forte, seguranças do veí-
culo fizeram uma ‘varredura’ 
nas proximidades e depois en-
traram no estabelecimento co-
mercial, mas foram surpreen-
didos pelo grupo, houve troca 
de tiros. O segurança Rafael de 
Araújo Sousa, de 22 anos, so-
freu dois disparos, foi socorrido 
para o Hospital de Emergência 
e Trauma e já recebeu alta.

A população de João 
Pessoa está vivenciando 
as prévias carnavalescas 
e a partir deste fim de se-
mana começa o período 
de Carnaval, e para evitar 
o tráfico e a comerciali-
zação de drogas e outros 
tipos de delito, principal-
mente nos blocos, os ór-
gãos de segurança públi-
ca estão realizando várias 
operações. 

Na manhã de ontem, 
as autoridades tomaram 
conhecimento de que 
bandidos haviam invadi-
do o supermercado Todo 
Dia, localizado no Bairro 
dos Bancários e fugiram 
levando apenas fracos de 
desodorantes. Segundo o 
gerente, que não se iden-
tificou, os bandidos ainda 
procuraram dinheiro nos 
caixas, mas todos esta-
vam vazios.

O delegado geral da 
Polícia Civil da Paraíba, 
Isaias Guaberto, disse 
que o desodorante pode 
ser usado como entorpe-
cente, inclusive manipu-
lar para ser inalado como 
lança perfume e loló. Esse 
tipo de droga já foi usado 
como prática a inalação/
aspiração de desodoran-
tes e sprays.

Bandidos 
roubam 
desodorantes 
do Todo Dia

Além dos festejos na 
capital, as equipes da 
campanha também 
estarão em outras 
cidades durante o 

carnaval 

Foto: Divulgação

Estão sendo oferecidas 200 vagas para crianças e adolescentes
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Dados foram levantados pelo setor de cadastro da STTP, que encerrou as avaliações nos transportes de alunos

Cento e oitenta e cinco 
veículos (vans e topics)  explo-
ram o transporte escolar em 
Campina Grande. Mas desse 
total, apenas 35 estão cadas-
trados para esse tipo de ser-
viço, na Superintendência de 
Trânsito e Transportes (STTP)  
do Município.  A maioria, 150, 
estão  transportando clandes-
tinamente dezenas de crian-
ças. Os dados foram levanta-
dos pelo setor de cadastro da 
STTP. A autarquia encerrou, 
na última sexta-feira, o pro-
cesso gratuito de vistoria dos 
transportes escolares, iniciada 
no dia 3 de fevereiro.

Durante a vistoria, fo-
ram verificados os docu-
mentos dos condutores e 
dos veículos. No que se re-
fere às condições técnicas, 
foram observados pneus, 
tacógrafos, aberturas de ja-
nelas, cintos de segurança, 
e toda a higiene dos carros. 
Ao final da vistoria, cada veí-
culo recebeu o selo 2020.1, 
afixado no parabrisa. O selo 
atesta que a vistoria vale 
para o primeiro semestre. 

Vistoria verifica 150 veículos 
escolares clandestinos em CG

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo
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No segundo semestre, nova 
inspeção será feita pela 
STTP, de acordo com o Códi-
go de Trânsito Brasileiro.

Na avaliação do agente 
Darci Batista, que coordenou 

o processo de vistoria, os 
pais devem dar preferência 
aos veículos cadastrados na 
STTP e não aos clandestinos. 
De acordo com ele, os pais 
que contratam transporte 

clandestino, estão sendo ne-
gligentes. 

Orientações
“O pai que contrata o 

irregular, está negligencian-

do. E o Conselho Tutelar, sa-
bendo dessa irregularidade, 
toma à frente. Esse é um pro-
blema de trânsito, da STTP, 
mas é também um problema 
de estado. Neste caso, o Mi-

No que se refere às condições técnicas, foram observados pneus, tacógrafos, aberturas de janelas, cintos de segurança, além da higiene do veículo

Foto: Ortilo Antonio

Parcerias

Iphaep realiza visita às 
instalações de A União

“Fiquei encantada com a 
estrutura do jornal e da gráfi-
ca. O acervo de A União, tan-
to das fotos como dos jornais 
antigos, todos catalogados e 
bem preservados,  é muito 
rico. Realmente, é um traba-
lho belíssimo que se realiza”. 
A declaração é da diretora 
executiva do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep), Tânia Nóbrega, que 
visitou ontem as instalações 
de A União e foi recepciona-
da por Naná Garcez e Wil-
liam Costa, respectivamente,  
presidente e diretor de mídia 
da Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC).

Na visita de cortesia, 
Tânia Nóbrega  falou sobre o 
Inventário dos Bens Móveis 
e Integrado do Palácio da 
Redenção, que  será produ-
zido no Parque Gráfico de A 
União. A obra traz referên-
cias detalhadas da arquitetu-

ra, telas, móveis, louça, piso e 
outros itens que fazem parte 
do patrimônio do prédio his-
tórico. O livro também evi-
dencia o trabalho de uma 
equipe de restauradores do 
Iphaep, responsável pela 
restauração e catalogação 
dos bens do Palácio.

Segundo Tânia Nóbre-
ga, a expectativa é lançar 
o inventário em março de 
2021, no aniversário de 50 
anos do Iphaep. Mas, no 
próximo mês, nos 49 anos 
do Instituto, já está definida 
uma série de atividades que 
vão se prolongar até o pró-
ximo ano. Serão 12 meses 
de ações, até 2021. Uma de-
las envolve a participação 
de estudantes de escolas 
públicas estaduais. 

A ideia é selecionar alu-
nos, do Ensino Médio, nos 
municípios da Paraíba que 
têm Centro Histórico tom-
bado. As Secretarias de Edu-
cação dessas cidades vão 
selecionar as escolas e delas 
serão escolhidos os alunos 

que participarão de um con-
curso de redação promovido 
pelo Iphaep. O tema aborda-
do envolve patrimônio his-
tórico. O Iphaep também vai 
capacitar, previamente, os 
professores dessas escolas 
para que transmitam infor-
mações aos estudantes so-
bre o assunto. 

Ao final, serão escolhi-
das as três melhores reda-
ções. Os autores dos textos 
selecionados irão participar 
de uma gincana no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa, e os três 
vencedores serão premia-
dos pelo Iphaep. 

“Com isso, eles saberão 
mais sobre a importância 
do Patrimônio Histórico, de 
um bem tombado”, ressal-
tou Tânia.  Na programação 
deste ano, também está pre-
visto o batizado do auditó-
rio do Iphaep, que receberá 
o nome de Linduarte Noro-
nha, uma homenagem ao 
cineasta paraibano e ex-di-
retor do Instituto.

Ato pede volta da gratuidade 
na passagem intermunicipal 

Diversas organizações, 
pacientes e familiares de pes-
soas com câncer se mobiliza-
ram na manhã ontem, dia 18, 
em frente do Hospital Napo-
leão Laureano para exigir a 
volta da gratuidade na pas-
sagem intermunicipal para 
pacientes com câncer e seus 
acompanhantes. A manifes-
tação começou às 7h e teve 
presença de ONGs Amigos do 
Peito, Cuida de Mim, Espe-
rança e Vida e a Rede Femini-
na de Combate ao Câncer  do 
Hospital Laureano. A gratui-
dade foi suspensa no início 
de fevereiro pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). Se-
gundo organizadores, cerca 
de 150 pessoas estavam pre-
sentes.

“A gente conseguiu o ob-
jetivo de chamar atenção da 
sociedade para a causa, ape-
sar de ter um número peque-
no de protestantes. Por causa 
da falta de conhecimento ou 
até timidez, a gente percebeu 

que tinha gente lá para par-
ticipar, mas ficava meio es-
condido,” disse Joana Barros, 
mastologista e fundadora da 
ONG Amigos do Peito. Sobre 
a participação política, a mé-
dica declarou que sentiu falta 
da presença. “Foi uma nega-
ção. Parece que tem apoio de 
deputado X e Y, mas na hora 
mesmo não aparece nin-
guém”, disse Joana que tam-
bém criticou a falta de médi-
cos na mobilização.

O A Autarquia de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
da Paraíba  (Procon-PB) re-
forçou que, apesar de o STF 
tornar inconstitucional a lei 
estadual 9.115/10 do ‘Pas-
se Livre’, para pessoas que 
tinham gratuidade nas pas-
sagens intermunicipais na 
Paraíba, a gratuidade ainda 
deve ser garantida no estado. 

O Supremo argumenta 
que a isenção de tarifa na ges-
tão de contratos administra-
tivos é mediada pelo Poder 
Executivo, mas o Artigo 16 
da lei estadual 11.298/2019 
(Estatuto do Portador de 

Câncer) prevê o direito ao 
transporte gratuito da pessoa 
com câncer e em tratamento, 
comprovadamente carente 
(com renda de até dois salá-
rios mínimos), no sistema de 
transporte público coletivo 
intermunicipal.

“Depois de 10 anos des-
se benefício sendo garantido, 
aí vem um ministro e corta 
tudo… os mesmos ministros 
que têm carro, motorista, en-
tão essa pessoas não têm ca-
pacidades de enxergar um es-
tado pobre, pessoas carentes. 
A gente está falando de gente 
que não tem condições. A meu 
ver isso é negar o direito à 
vida”, desabafou Joana.

Ainda de acordo com o 
Procon-PB, para ter direi-
to ao passe livre, o portador 
deve apresentar como docu-
mentação, os dados do seu 
prontuário médico-hospita-
lar, atestados, laudos, resul-
tados de exames, biópsias, 
devidamente assinados pelo 
médico que o assiste ou pelo 
hospital onde realiza o trata-
mento.

Lara Brito
Especial para A União

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

nistério Público é acionado. 
No caso dos transportado-
res irregulares, o veículo 
é apreendido, e ele recebe 
sete pontos na carteira, e 
ainda uma multa em torno 
de R$ 1,2 mil”, salientou Dar-
ci Batista.

De acordo com o agen-
te da STTP, o transportador 
clandestino não atende às 
normas previstas no Códi-
go de Trânsito Brasileiro, 
para o transporte escolar. 
“O condutor deve ter uma 
série de certidões negati-
vas criminais, certidão do 
Detran, e ter curso específi-
co na área, ministrado pelo 
Sest/Senat (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem em 
Transporte).

Darci lembra ainda que 
o documento do transporta-
dor escolar deve mencionar 
esse curso; sua carteira de 
habilitação deve ser da cate-
goria D; e o veículo que ele 
dirige deve ser dotado de 
todos os requisitos para o 
trânsito seguro de escolares. 
Deve ter câmeras internas e 
externas; e todo o ferramen-
tal para que ele possa exer-
cer o seu trabalho.

William Costa e 
Naná Garcez, da 
EPC, receberam 
a visita de 
Tânia Nóbrega, 
diretora do 
Iphaep
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Foto: Divulgação

Organizações, pacientes com câncer e familiares se reuniram ontem em frente ao Hospital Napoleão Laureano
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Serviço é realizado desde o início desta edição do Folia de Rua e estará em blocos como Muriçocas e Cafuçu
Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Plantão jurídico registrará 
possíveis casos de LGBTfobia 

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Muito mais 
do que brin-
car o Carna-
val, a popu-
lação LGBT 
q u e r  s e r 
respeitada 
dentro e fora 
da folia. Para 
garantir isto, 

a ONG Iguais LGBT+ esta-
rá com um plantão jurídico 
preparado para receber de-
núncias LGBTfóbicas durante 
estes períodos carnavalescos.

A ONG esteve presente no 
bloco Iguais na Folia, Virgens 
de Tambaú e também estará 
nas Muriçocas do Miramar, 
nesta quarta-feira, e no Ca-
fuçu. O plantão jurídico tam-
bém é disponibilizado fora da 
época carnavalesca através do 
contato direto com a organi-
zação.

O plantão jurídico está 
voltado para atendimento de 
eventuais casos de homofo-
bia e LGBTfobia durante as 
festas através de stands fixos 
nos maiores blocos e também 
através do Instagram @iguai-
song e do telefone que tam-
bém é número de WhatsApp 
(83) 9.8886-7629.

O objetivo é tentar redu-
zir o crescimento da LGBTfo-
bia na Paraíba. “Estaremos 
identificados e com advogados 
para as pessoas LGBT’s que 
tiverem seus direitos violados 
entrarem em contato com a 
gente para que dê as devidas 
orientações e também faça o 
acompanhamento da denún-
cia e dessas vítimas”, falou o 
coordenador da ONG, Dhell 
Félix.

O plantão receberá de-
núncias de todos os tipos de 
violência que vá de encontro 
à LGBTfobia. Segundo dados 
divulgados em 2019 pelo 
Grupo Gay da Bahia (GGB), 
o Brasil é o país que mais 
mata pessoas LGBT. Segun-
do a entidade, o país registra 
uma morte por homofobia a 
cada 23 horas.

A organização não go-
vernamental também centra 
atenções nos trabalhos de 
conscientização sobre a cres-
cente violência contra a po-
pulação LGBT+ em ações nas 
redes sociais e nos maiores 
blocos do pré-carnaval de João 
Pessoa.

A entidade, que é voltada 
para a discussão de segurança, 
direitos e saúde da população 
LGBT+ age em parceria com 
a Rede Gay do Brasil, na re-
alização da campanha “Folia 
sem preconceito” com inter-
venções entre as apresenta-
ções das atrações musicais nos 
blocos do Folia de Rua para 
chamar a atenção da popula-
ção em geral contra a violência 
à população LGBT+. 

Foto: Agência Brasil

De acordo com a organização Iguais LGBT, o objetivo desta ação jurídica e também educativa é combater o preconceito durante as festas mais populosas realizadas na capital paraibana

Serviços

Veja o que funciona durante o Carnaval

Por conta da saída do blo-
co Muriçocas do Miramar, o 
expediente do funcionalismo 
público, tanto estadual quan-
to da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, será facultativo 
até o meio-dia de amanhã, 
20. Os serviços essenciais, a 
exemplo de saúde, transporte 

e bancos funcionam normal-
mente. Já os bancos, os sho-
ppings e o comércio abrirão 
as portas normalmente, sem 
nenhuma alteração nos horá-
rios de expediente.

Carnaval
Durante o Carnaval, mais 

precisamente na segunda e 
terça-feira, as repartições pú-
blicas estaduais e municipais, 

e os bancos, permanecerão 
de portas fechadas, devendo 
abrir as portas para atendi-
mento ao público na Quar-
ta-feira de Cinzas a partir do 
meio-dia.

Segundo informações da 
Federação Brasileira de Bancos 
(Febrabran), os dias 24 e 25 de 
fevereiro (segunda e terça de 
Carnaval) serão considerados 
feriados bancários, ou seja, não 

haverá expediente em nenhu-
ma agência do país. As casas lo-
téricas também não funcionam 
nos dias de Carnaval. 

O atendimento ao públi-
co voltará ao normal da Quar-
ta-feira de Cinzas (26 de feve-
reiro), a partir do meio-dia.

Segundo a Febraban, se 
alguma conta sua vencer nos 
dias 24 ou 25 de fevereiro, 
você poderá pagá-la no pró-

ximo dia útil sem a incidência 
de multa.

É a mesma coisa que 
ocorre quando o vencimento 
de um boleto cai num sábado 
ou domingo, por exemplo.

Durante o Carnaval, os 
shoppings, o comércio, os 
supermercados, a balsa que 
faz a travessia entre Cabede-
lo e Costinha, vão funcionar 
normalmente.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Portadores da Folia colocam bloco na rua

O Folia de Rua continua em 
João Pessoa e ontem (18) foi dia 
do bloco ‘Portadores da Folia’ 
ir às ruas da capital na brinca-
deira do Carnaval. O bloco, que 
completou 27 anos em 2020, 
contou esse ano com duas novas 
parcerias: o Centro de Referên-
cia de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (CRIS) da cidade 
de Bayeux e o Hemocentro da 
Paraíba, incentivando a doação 
regular de sangue. A concentra-
ção aconteceu próximo ao Busto 
de Tamandaré, na orla de Cabo 
Branco, às 15h.

A presidente da Fundação 
Centro Integrado de Apoio à 
Pessoa com Deficiência (Funad), 
Simone Jordão, reforça que o 
bloco é de suma importância 
para a inclusão, porque ele agre-
ga todos os segmentos, todas as 
pessoas. “A gente ‘tá’ mais um 
ano celebrando esse bloco que 
tem um significado muito im-
portante para as pessoas, para 
a Funad e para todas as pessoas 
com deficiência”, disse ela.

Rosângela de Medeiros é 
diretora do CRIS de Bayeux e 
destacou que o bloco vai além 
das brincadeiras de carnaval. 

O plantão realizado 
pela organização 

receberá denúncias 
de todos os tipos de 
violência que vá de 

encontro à LGBTfobia e 
formas de preconceito

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

“Não é só um bloco, se tornou 
um grande evento em prol da 
causa da pessoa com deficiên-
cia. É alegria e animação. É o 
primeiro ano que Bayeux parti-
cipa em parceria com a Funad”, 
contou ela.

O Hemocentro da Paraíba 
entrou esse ano como parceiro 

do bloco a fim de incentivar a 
doação regular de sangue no 
Estado. Shirlene Gadelha, dire-
tora geral do Hemocentro-PB, 
comentou a importância de 
manter o estoque do Hemocen-
tro sempre garantido para toda 
a população que necessitar.

Outros foliões, como Jose-

ane Araújo, se engajam na cau-
sa das pessoas com deficiência 
sempre estimulando a inclusão 
social. “A gente tenta chamar 
o pessoal pra inclusão e já é o 
terceiro ano que eu venho. É 
maravilhoso, sempre me pre-
paro com antecedência para 
não perder”, afirmou.

O evento deste ano con-
tou com a animação da Banda 
Acredite, composta por inte-
grantes com deficiências. Du-
rante a concentração, que teve 
uma duração maior do que o de 
costume, o bloco Portadores da 
Folia contou com orquestras de 
frevo garantindo a animação.

Foto: Marcos Russo

O bloco, que completou 27 anos, contou com parcerias como o Centro de Referência de Inclusão da Pessoa com Deficiência (CRIS) e o  Hemocentro 



No frevo e maracatu
Nesta ‘quarta de fogo’, bloco Muriçocas do Miramar desce a Av. 
Epitácio Pessoa com trios comandados pelo músico e fundador 
Mestre Fuba e o pernambucano Alceu Valença Página  12
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Nesta quarta-feira, paraibano Felipe Batista 
se apresenta na edição do ‘Vozes do Sertão’

Conhecido como “Caná-
rio do Império”, o musicista, 
compositor e cantador parai-
bano Felipe Batista se apre-
senta gratuitamente nesta 
quarta-feira, a partir das 
20h, na Sala Vladimir Carva-
lho da Usina Cultural Ener-
gisa, em João Pessoa, dentro 
de mais uma edição do Vozes 
do Sertão, projeto realizado 
pelo poeta, ator e produtor 
Marco di Aurélio. Durante o 
evento, o público ouvirá uma 
apresentação com toques de 
Armorial, dividido em três 
momentos, que são o instru-
mental, a cantoria de viola e 
o coco de roda improvisado, 
respectivamente.  

“O repertório vai incluir, 
por exemplo, peças de um 
grande compositor campi-
nense, Edivaldo Cabral — já 
falecido e irmão de Edil-
son Cabral, que fez parte do 
Quinteto Armorial —, como 
‘Toada e baião’, que tem sen-
timento muito nativo, forte 
e nordestino, ‘Prelúdio nº 3’, 
frevo de Villa-Lobos”, enu-
mera o músico. “O repertório 
ainda inclui algo de minhas 
obras autorais, como o coco 
de roda ‘Quem  não pode 
com a formiga não assanha o 
formigueiro’, que é um mote 
popular que adaptei, além 
de alguma coisa de Jackson 
do Pandeiro. No primeiro 
momento da apresentação, 
música instrumental; no se-
gundo momento, cantoria de 
viola, mostrando improviso 
e o cordel; e, no terceiro, um 
pouco do coco de roda im-
provisado”.

O artista confessou sua 
satisfação de ter sido convi-
dado para participar do pro-
jeto. “Acho importantíssimo 
ter essa abertura para con-
versar sobre o Sertão, sobre 
a música tradicional. Afinal, 

vivemos numa época muito 
turbulenta e muito confusa 
com relação a referências, 
valores, à cultura e à iden-
tidade. Então, é um espaço 
muito importante para es-
sas reflexões. A estrutura do 
projeto também é bacana, 
pois é uma entrevista que 
é feita num auditório. É to-
cando música e conversando 
a respeito do trabalho e das 
obras”, explicou.

Popular x acadêmico
Felipe Batista é um artis-

ta jovem, que tem 31 anos de 
idade e decidiu pela cantoria 
a partir de 2012. “Optei pela 
cantoria popular porque é 
muito mais orgástica, sem 
protocolo, sem os rigores 
que a academia impõe, além 
de ser mais lúdica, mais ale-
gre e vibrante”, confessou o 
paraibano, que não concluiu 
o Curso de Violão na Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG).

Outras situações tam-
bém contribuíram para que 
Felipe tivesse outras percep-
ções e viesse a tomar a de-
cisão pela cantoria popular. 
“Vejo que existe uma dívida 
de uma para com a outra. A 
cantoria vem sendo produ-
zida pelo povo ao longo dos 
séculos. A academia tem o 
papel de organizar, colher, 
estudar, desenvolver as téc-
nicas e conservar esse co-

nhecimento. É um processo 
dinâmico e justo entre o po-
pular e o erudito. O popular 
ensina a academia e a acade-
mia, muitas vezes, deixa de 
devolver ao povo o sumo das 
obras produzidas. Eu penso 
que a academia deve muito 
mais ao povo do que o povo 
à academia”.

Nesse contexto, Batis-
ta evoca Ariano Suassuna 
(1927-2014), que também 
falava sobre a ideia dos “dois 
Brasis”. “O Brasil real, aquele 
em que um povo produz a 
riqueza, mas não a desfruta; 
e o Brasil oficial, das insti-
tuições, o que levou Ariano a 
criar o Movimento Armorial, 
que mistura o erudito com o 
popular”, observou.

“Na minha pouca con-
vivência com a academia, 
escutava, no curso, muitos 
comentários pejorativos com 
a música popular, por limita-
ções de quem fala, chegando 
a dizer para quem quisesse 
escutar coco de roda fos-
se para a feira. É uma mera 
ilusão ter qualquer conheci-
mento e já se achar superior 
ao outro”, condena. “Acho 
que deveria haver convivên-
cia mais harmoniosa entre 
o erudito e o popular. Esses 
comentários pejorativos, 
desdenhosos com a música 
popular, mais de tradição, 
me deram uma certa revolta 
e sede de justiça de me apro-
ximar dessas manifestações, 
que têm sua beleza e sua 
consistência e que, depen-
dendo do local, estão mais 
amadurecidas, como em Per-
nambuco, com o frevo e o 
maracatu”, confessou.

Felipe Batista foi iniciado 
na arte do repente pelo per-
nambucano conhecido como 
Lua Nova. “Foi um grande poe-
ta da cidade de Bezerros, já 
falecido. Era um senhor negro, 
sertanejo, não escolarizado, 
mas que tinha sabedoria”.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Conversas ao 
som Armorial
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Através do QR Code acima, 
acesse o ‘Soundcloud’ de 

Felipe Batista

SERVIÇO 
n Evento: Projeto ‘Vo-
zes do Sertão’
n Data: hoje
n Hora: às 20h
n Local: Sala
Vladimir Carvalho (Usi-
na Cultural Energisa), 
em João Pessoa
n Endereço: R. João 
Bernardo de Albuquer-
que, 243, Tambiá
n Ingressos: gratuito

Natural de Campina Grande, 
músico levará um repertório 
dividido em três momentos:  
instrumental, cantoria de viola 
e o coco de roda improvisado

Idealizador de ‘Vozes do Sertão’ retomará ‘Tesouros do Cariri’
O Vozes do Sertão, cuja 

quarta edição acontece nesta 
quarta-feira, em João Pessoa, 
é apenas um dos projetos que 
o produtor do evento, Marco 
di Aurélio, pretende realizar 
durante o ano de 2020.

Ele antecipou que pre-
tende produzir mais um cur-
ta-metragem, intitulado Os 
Cavaleiros do Fim do Mundo, 
no próximo mês, no Município 
de Coxixola (PB), e, posterior-
mente, retomar a série em 
DVDS batizada de Tesouros 
do Cariri.

“O meu objetivo com o 
Vozes do Sertão é difundir 
e valorizar os talentos da 
região, trazendo à capital 
paraibana talentos que, de 
outra forma, não teriam con-
dições de vir se apresentar 
em João Pessoa. Não trago 
pessoas de alta performance 

para se apresentarem, mas 
que tenha algo original para 
apresentar”, explicou o poeta 

pernambucano da cidade de 
Bodocó – radicado na Paraíba 
há mais de duas décadas.

O projeto é realizado na 
última quarta-feira de cada 
mês. No seu palco, já mos-

traram sua arte nomes como 
Daudeth Bandeira, Rangel 
Júnior e Roberto Cajá. “No dia 
25 de março será a poetisa 
Constância Maria, de Caicó 
(RN)”, antecipou ele.

Com relação ao novo 
filme, Os Cavaleiros do Fim 
do Mundo, Marco di Aurélio 
informou que assina o roteiro, 
vai dirigir e produzir, de forma 
independente. “É uma sátira 
sobre os quatro cavaleiros 
do Apocalipse”, resumiu ele 
sobre o curta. 

Já a coleção em DVD de 
Tesouros do Cariri, Di Aurélio 
afirmou que pretende retomar 
o projeto ainda neste ano. Os 
17 vídeos da série já produ-
zidos – a maioria enfocando 
música e poesia – estão dispo-
nibilizados no canal que pos-
sui no YouTube (basta procurar 
pelo nome do poeta).
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Após realização de um curta-metragem, Marco di Aurélio dará continuidade à coleção de DVDs enfocando a música e a poesia

Ele também garantiu 
que existe renovação de pú-
blico na cantoria de viola, que 
se inclui na arte do repente. 
“São realidades locais. No 
Pajeú, em Pernambuco, tem 
uma geração encantada com 
o repente, inclusive crianças, 
assim como no Rio Grande 
do Norte, com festivais onde 
o público majoritário é de 
jovens na faixa dos 20 aos 
30 anos de idade. Se há mais 
fomento, há mais semeadura 
e mais colheita. É uma tradi-
ção secular construída como 
foram feitas as catedrais há 
muito tempo e que dificil-
mente vão ruir. Não é como 
a casa de sapê, construída há 
pouco tempo”, comparou.

Na opinião do artista, 
neste momento de pré-car-
naval, o gênero de música 
tradicional mais frequente 
é o coco de roda. “Como no 
Carnaval o clima é mais festi-
vo e dançante, o coco faz suar, 

enquanto o repente é mais 
contemplativo e meditativo, 
pois a pessoa se senta para 
escutar”, contrastou.

Para o idealizador do Vo-
zes do Sertão, Felipe Batista é 
uma pedra bruta em forma-
ção. “Ele resgata coisas que 
se perderam, como a tonali-
dade que os cantadores uti-
lizavam”, analteceu Marco di 
Aurélio. “Ele domina a viola 
de uma forma muito bonita, 
pois tem conhecimento de 
violão clássico, além de tocar 
outros instrumentos, como o 
pandeiro”, destacou.

Natural de Campina 
Grande (PB), Felipe Batista 
está radicado, atualmente, na 
cidade de Abreu e Lima (PE) 
e está produzindo seu pri-
meiro disco. O artista transi-
ta muito bem pelo popular e 
o erudito e costuma se apre-
sentar em festivais e feiras, 
seja sozinho, em dupla, ou 
em grupo.

Optei pela cantoria 
popular porque é muito 

mais orgástica, sem 
protocolo, sem os 

rigores que a academia 
impõe, além de ser mais 

lúdica, mais alegre e 
vibrante

Foto: Divulgação



Aos 25 anos, um 
jovem ator e escritor 
norte-americano 
estreava numa das 
maiores escolas de 
humor estadunidense: 
o programa Saturday 
Night Live. Foram 
cinco anos como parte 
do elenco, gradativa-
mente cativando um 
público que se tornaria 
massivo. Não muitos 
anos depois, ele se 
consagrava como um 
dos mais bem-suce-
didos comediantes de 
filmes blockbusters, 
sucessos de audiência 
anos a fio. A Netflix 
lançou um dado ano 
passado: mais de duas 
bilhões de horas de fil-
mes desse ator foram assistidas só em 2019. Falo aqui de Adam 
Sandler. E foi já depois dos 50 anos China, Eslováquia e Polônia 
de idade que o artista assumiu o papel mais intenso e dramático 
de sua carreira, provando, definitivamente, ser muito mais do 
que uma piada recorrente em Choque de Cultura.

O thriller Joias Brutas (2019) é uma produção da Netflix 
lançada aqui no Brasil no fim de janeiro deste ano. Contextua-
lizada em 2012, a narrativa gira em torno do joalheiro Howard 
Ratner, um judeu enrolado em seus próprios esquemas de multi-
plicação de dinheiro. Ele deve algumas centenas de milhares de 
dólares a Arno, uma espécie de “vilão compreensível” na trama, 
e, para quitar a dívida, tenta vender uma pedra preciosa provin-
da da exploração de mineradores da Etiópia, estimada em uma 
quantia de U$ 1 milhão. 

O personagem de Sandler é o retrato daquela pessoa que 
ninguém quer ser. Ele tem uma baixa autoestima, um casamento 
de fachada, é hiperativo, workaholic e está à beira de desenca-
dear uma Síndrome de Burnout. Apesar de ter uma loja lotada 
de clientes, ele é tão ganancioso que não se contenta com as 
cifras em caixa e vai atrás de jogos de apostas e formas ilegais 
de pagar seus devedores. O filme todo é inquietante, angustian-
te, barulhento, um retrato perfeito de Howard Ratner. A trilha 
e a direção do longa, com planos longos e próximos do objeto, 
nos levam a passar pela experiência narrativa pelos olhos do 
protagonista: tudo ao redor dele parece acelerado e claustrofó-
bico e entendemos como a atitude dele é desproporcional com 
o ambiente quando, eventualmente, ouvimos um personagem 
falar “Cara, relaxa”, “Fala baixo” ou ainda “Por que você está 
gritando?”. 

A trama é dirigida e escrita pelos irmãos Josh e Benny 
Safdie, jovens cineastas independentes que começaram a ganhar 
notoriedade em 2017 graças ao filme Bom Comportamento, 
estrelado por Robert Pattinson. Inclusive, os irmãos escalaram 

Adam Sandler 
ainda quando 
começaram a 
escrever o roteiro 
de Joias Brutas, em 
2009, mas o ator 
recusou o papel. 
Ainda foram cota-
dos Sacha Baron 
Cohen e Jonah Hill 
para o papel prin-
cipal, mas após 
assistir o aclamado 
filme dos Safdie 
em 2017, ligou 
pedindo o papel de 
volta. Serviu como 
uma luva. 

Talvez minha 
resistência quanto 
ao filme fosse 
maior há alguns 
anos, quando os 

papéis de quem fazia comédia e quem fazia drama eram bem 
dicotômicos. Me mantendo no espectro masculino da coisa, 
não fossem homens como Will Smith, Jim Carrey, Steve Carell e 
o próprio Adam Sandler quando protagonizou Embriagado de 
Amor (2012), de Paul Thomas Anderson, essa demarcação terri-
torial ainda seria bem forte. Alguns filmes, ainda que besteiróis, 
já mostravam a capacidade interpretativa de Sandler, que calhou 
de se encontrar fazendo os mesmos personagens sempre e, com 
isso, conseguindo virar um milionário. Atores e atrizes ótimos, 
com uma direção certa e um roteiro ideal fazem maravilhas. E é 
exatamente isso que Joias Brutas nos presenteia. 

Os diretores são judeus que viveram a vida inteira em Nova 
York e o filme tem um caráter biográfico quando é inspirado nos 
anos em que o pai deles trabalhou no Distrito de Diamantes de 
Manhattan. O enredo é cru e realista, apresentando ainda um 
elenco híbrido de pessoas reais e personagens fictícios (temos 
aqui o atleta Kevin Garnett e o cantor The Weekend interpretan-
do eles mesmos, assim como pessoas que trabalham de fato no 
Distrito, e Lakeith Stanfield e Idina Menzel como personagens fic-
tícios). Ainda que frenético e calcado na ganância humana, o filme, 
que tem produção executiva de Martin Scorsese, não usa a fórmu-
la apelativa da violência excessiva, sexo e drogas aos montes. 

Cinema, assim como qualquer arte, é sobre sentimentos e o 
que senti assistindo Joias Brutas foi exatamente o que os direto-
res quiseram que eu sentisse. Foi uma experiência parecida com 
a de Sinédoque, Nova York (2008), de Charlie Kaufamn, mas com 
menos drama e umas pitadas de comédia (a construção gradati-
va do roteiro de Kaufman sai a frente nesse quesito). Ambiciosas 
e sufocantes, essas não são obras para qualquer coração. Com 
um final que me fez torcer por um protagonista irritante, Joias 
Brutas atinge o ápice quando termina de forma surpreendente 
e brutal. Um filme necessário para quem gosta de sofrer com 
thrillers bem construídos. 

Já é carnaval de novo e ouço o som dos trios 
na avenida.

Na última sexta, assisti a um belo concerto de 
carnaval no teatro Santa Roza. A OSUFPB, junta-
mente com o coro Villa-Lobos, interpretou clás-
sicos do repertório de frevos pernambucanos de 
Capiba e Nelson Ferreira, além de outros autores 
do Brasil, como, por exemplo, de Sivuca da Paraí-
ba. Meu coração deu pulinhos de emoção. O frevo 
tem esse poder sobre mim.

Na televisão, é só no que se fala. O Brasil intei-
ro está tomado pelo frisson do carnaval. Seja nas 
capitais, seja nas periferias. Aqui no Miramar só 
vejo gente indo e vindo. A cidade inteira se mo-
vimenta e parece que a Rua José Liberato está na 
rota de todos que vão e voltam pela Av. Epitácio 
Pessoa, o chamado “Corredor da Folia”. Bel Mar-
ques do Chiclete já se apresentou ontem, hoje é a 
vez de Elba Ramalho. Daqui de casa ouço tudo.

Só eu estou parada. Não tenho vontade de me 
movimentar, de me aventurar pelos caminhos da 
folia. E isso é muito inusitado para mim.

As Muriçocas estão se aprontando para voar. 
Minha casa está tomada pelos estandartes e ou-
tros adereços que estão espalhados pela casa.

Os estandartes estão estendidos numa cadei-
ra da sala. O que está por cima de todos os outros 
é o do ano de 2003, uma criação do artista plás-
tico naïf Josenildo Suassuna, falecido prematura-
mente em 2018. 

O estandarte criado por Josenildo tem um 
fundo azul escuro, mais parece uma noite estre-
lada. Na parte superior ele pintou o nome MURI-
ÇOCAS em várias cores e abaixo do nome temos 
três figuras aladas, uma muriçoca masculina e ou-
tra feminina, dançando. A figura da direita porta 
uma bandeirola prateada, a da esquerda também 
leva uma bandeirola prateada onde se pode ler a 
mensagem: “Paz no Mundo”, pintada em azul, uma 
mensagem muito adequada para os nossos dias. 
A do meio é uma típica figura do bumba meu boi, 
uma muriçoca com quatro braços montada numa 
burrinha. Ao invés de bandeirola ela segura uma 
fita dourada, que lembra uma serpentina. Todas 
as muriçocas, tanto as do plano superior, como as 
de baixo tem quatro braços.   

Josenildo era uma pessoa suave, que mere-
cia todo o nosso carinho e apreço. Foi o amigo e 
crítico de arte Eudes Rocha que nos apresentou e 
intermediou a minha compra de uma tela do artis-
ta, que estava enfrentando dificuldades financei-
ras na época. A tela que adquiri é cheia de poesia, 
simplicidade e com um leve apelo erótico. A cena 
retratada mostra os bastidores de um circo, onde 
um jovem se banha desnuda numa banheira de 
louça, alheia a tudo que se desenrola ao seu redor. 
Por trás dela temos uns panos que parecem ser 
a cortina de um palco. À sua direita temos panos 
coloridos de diferentes cores e andando sobre a 
corda sobre a qual estão pendurados os panos co-
loridos, temos um macaquinho, daqueles comuns 
nos números circenses. Ainda à direita da moça 
temos um fogareiro com uma chaleira em cima. 
Ao lado da banheira podemos ver uma tina, com 
certeza utilizada para transportar água para a 
banheira. À esquerda da moça temos um rapaz 
sentado num banquinho, cuja roupa listrada e co-
lorida e sapatos pretos sugerem a indumentária 
de um palhaço. Este rapaz está tocando uma flau-
ta, talvez fazendo uma serenata para a displicente 
banhista. Por trás dele podemos ver uma mala e 
uma cômoda com espelho e várias gavetas. Sobre 
a cômoda repousam vários objetos de toucador e 
um livro. À esquerda do músico vemos um cabide 
com várias peças de roupa penduradas, como a 
peça de cima de um biquíni, uma gravata e vários 
chapéus de tipos e formatos diferentes. A seus pés 
vemos um monociclo, que ele deve usar em seus 
números circenses. A cor predominante na cena 
é o verde, mas há também os azuis de diferentes 
tons, o laranja, o magenta, o laranja e o ocre. Uma 
cena bastante harmônica e colorida.

Acho que a cena criada por Josenildo bem re-
flete o seu espírito poético e ingênuo. Amei este 
quadro desde que o vi pela primeira vez e fico 
muito feliz quando o contemplo e agradeço sem-
pre ao espírito criador do artista, que o trouxe até 
minha casa.

Descansa em paz, Josenildo, longe das atribu-
lações do mundo material em que vivemos. Des-
fruta da poesia que criaste no teu mundo imagi-
nativo, ao lado de figuras que, como tu, agora só 
desejam paz e espiritualidade.

Lapidado, Adam Sandler 
atinge ápice dramático

O carnaval 
e eu

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

VitóriaGi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica
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Audiovisual

Oficinas de capacitação para edital de 
festivais de cinema são realizadas na PB

A Secretaria de Esta-
do da Cultura (Secult) está 
promovendo oficinas de 
capitação para o edital de 
Festivais de Audiovisual da 
Paraíba 2020/2021. A ação 
tem o objetivo de divul-
gar e capacitar os agentes 
culturais interessados em 
participar com projetos.

As oficinas, que são 
abertas ao público e não 
exigem inscrição prévia, 
estão sendo realizadas até 
a próxima sexta-feira (dia 
21), nos municípios de Re-
mígio, Sumé, Sousa, Patos e 
Itabaiana. A de João Pessoa 
aconteceu ontem, na Fun-
dação Casa de José Amé-
rico. Pedro Santos, Coor-
denador do edital, será o 
responsável pelas oficinas 
de capacitação.

A proposta do Gover-
no é realizar 16 festivais, 
classificados em duas cate-
gorias: municípios que têm 
histórico recente na reali-
zação de festivais de audio-
visual, e novos municípios 
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com vocação cinematográ-
fica (que tenham sido pal-
co de obras importantes do 
cinema paraibano).

Hoje a oficina gratuita 
será administrada em Re-
mígio, no Auditório da Cre-
che Olívia Bronzeado, das 
8h30 às 12h; e também em 
Sumé, no Núcleo de Exten-
são Cultural (NEXT/UFCG), 
das 14h às 18h.

Amanhã será a vez 
de mais dois municípios: 
Sousa, no Centro Histórico 

Cultural Professora Dodo-
ra, das 8h30 às 12h; e em 
Patos, na Fundação Ernani 
Satyro, das 14h às 18h.

Por fim, na sexta-feira 
a oficina será administrada 
em Itabaiana, na Câmara 
Municipal de Vereadores, 
das 8h30 às 12h.

O edital
Segundo a chamada 

pública, os festivais de au-
diovisual deverão ter du-
ração mínima de três dias, 

com pelo menos uma ses-
são diária, sendo longas-
metragens ou conjunto de 
filmes de curtas.

As propostas serão 
avaliadas por uma Comis-
são Especial, e serão leva-
dos em conta os seguintes 
critérios: mérito do proje-
to, viabilidade da execução, 
fomento ao processo edu-
cativo-formativo e demo-
cratização do acesso.

As inscrições se ence-
rão no dia 13 de março.
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Em ‘Joias Brutas’, Sandler é 
um joalheiro judeu enrolado 
em seus próprios esquemas de 
multiplicação de dinheiro

Pedro Santos é o administrador das oficinas de capacitação gratuitas

Através do QR Code acima, 
acesse o edital ‘Festivais de 

Audiovisual da PB’



Juliana  foi uma profissional do sexo. Foi? Coloco o 
verbo no passado por não ter, a muito tempo, notícias 
dessa criatura. Se viva estiver, provavelmente esteja 
aposentada desse batente duro de roer. 

Juliana ganhou o Morde Bolo que a consagraria, de-
vido ao fato de na sua arcada dentária superior estarem 
faltando o centro avante  e os dois meias, o direita e o 
esquerda. Provavelmente em outras posições, lá pela de-
fesa, onde não se é possível ver assim com muita facilida-
de, poderíamos dar pela  falta de um ou outro atleta se 
examinássemos com mais atenção e rigor. Estou falando 
na de cima, na arcada de baixo o time também não esta-
va completo. 

Sua dificuldade de mastigar algo mais sólido, um 
torresmo, por exemplo, não sugeria que  bolo a pobre 
não pudesse degustar. Havia uns e outros meio cam-
pistas lá por dentro, ainda inteiros, que seriam capazes 
cumprir com essa obrigação. Foi daí que ganhou o Mor-
de Bolo  como um apodo grudado para sempre ao pre-
nome Juliana.

Não tinha mais que um metro e sessenta, rechon-
chuda, com aquelas dobrinhas na cintura, seios fartos, 
tanto o direito como o esquerdo e lá a retaguarda, diría-
mos que era generosa. Cabelos descoloridos, e por aí vai. 
É o que posso dizer para se dar uma vaga ideia de quem 
era nossa amiga.

Foi ela quem “batizou” muito molecote naquele rito 
de passagem, a famigerada “primeira vez”. Foi madrinha 
de muita gente. Pode-se dizer que tem afilhados impor-
tantes na política, no judiciário, nas profissões liberais, 
até no clero e em outras áreas de atividade. Digo dessa 
gente que tem diploma na parede.

Nenhum, desses figurões do presente, que passa-
ram pelas mãos (não só as mãos) de nossa sacerdotisa,  
jamais reclamou do desempenho de Juliana Morde Bolo. 
Aquela parcial mutilação na cavidade bucal da infeliz, 
foi sim,  motivo de muitos elogios pois facilitaria certas 
práticas, nas quais nossa messalina era, segundo dizem, 
muito competente. Dizem.

Mas perguntariam, o que estaria eu fazendo aqui, 
tomando esse espaço em defesa dessa pobre mulher? 
Pobre? Sim, pobre. Não conseguiu, ao que me consta,  fa-
zer seu pé de meia. Seu talhe, como vimos, não era de 
Iracema, o que baixava em muito sua cotação no mer-
cado. Além do que, adolescente, daqueles idos tempos, 
invariavelmente era duro de grana, mas não de outras 
coisas. Conclui-se que seus proventos eram parcos. Hoje, 
morreria de fome porque a garotada estréia com pompa 
e circunstância. A “primeira vez” pode ser com a namo-
radinha, aquela menina do condomínio ou mesmo aque-
la prima. Ia me esquecendo da prima.

Mas antigamente não era assim, namorada não dava 
mole. Roubar um beijinho exigia manobra e muita perícia. 
Fazer “aquilo” nem pensar. Hoje é essa facilidade toda.

Mas voltando à Juliana, o que me fez estar aqui foi 
meu encontro com meu ex-colega dos tempos de ginásio, 
o Isaias (que não é o Caminha) quando fomos colocar as 
prosas em dia depois de umas três décadas de atraso. 
Coincidência de nome, Isaias é escrivão de polícia, aquele 
profissional que anota os depoimentos diante do delega-
do. Conversa vai, conversa vem...

– Está lembrado da Juliana? – perguntou-me Isaias.
– Qual Juliana? A Morde Bolo?
– Sim, ela. Coisa de uns dez anos atrás apareceu 

na delegacia. Algemada. Havia trocado tapas com um 
“cliente”. Os dois diante do delegado Dr. Caldas, bravo 
como um siri na lata.

– E?
– E? O doutor deu uma dura nela e no cliente. Nela 

por exercer a mais antiga das profissões e nele por ali-
mentar essa prática não condizente com os bons costu-
mes. E para encurtar a conversa e não se aperriar...

– Fez o quê?
– Mandou o “caba” embora e achou de dar uns con-

selhos para Juliana.
– E o que foi?
– Foi dizendo: não quero ver a senhora outra vez 

aqui. Não tem mais idade pra isso, etc, tec, etc,.- e Juliana 
não perdeu a chance.

– Dr. Caldas, o seu primeiro nome não é Josimar? 
Não é Filho de Dona Cotinha e de Seu Waldomiro do 
açougue?

– Sou, por quê?
– O senhor ainda está me devendo daquela vez 

quando o senhor completou quinze anos. Não vai me di-
zer que esqueceu. Disse que depois pagava e até hoje...

Nem eu nem Isaias sabemos do paradeiro de Juliana 
Morde Bolo. Dr Caldas continua por aí. Ninguém sabe se 
pagou a dívida. Também, pelo que me conta Isaias, nun-
ca mais perturbou Juliana. Ela que fizesse da vida o que 
achasse melhor. Sabem como é, a primeira vez ninguém 
esquece, só delegado de polícia.

Juliana morde 
bolo e o doutor 
delegado

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com
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Em cartaz

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Partage Shopping [3337-6000] • Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) 
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
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, responsável 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.). Mangabeira 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 
investigar 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. Parta-
ge 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 diri-
ge uma modesta padaria em sua casa em Casablanca, onde vive com sua filha de oito 
anos, Warda. Sua rotina é interrompida pela chegada de Samia, uma jovem grávida 
procurando por 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. Ma-
naíra 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. Manga-
beira 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, 
Faroeste, Suspense. 16 anos). Num futuro recente, Bacurau, um povoado do sertão 
de Pernambuco, some misteriosamente do mapa. Quando uma série de assassinatos 
inexplicáveis começam a acontecer, os moradores da cidade tentam reagir. Mas como se 
defender de um inimigo desconhecido e implacável? Cine Bangüe: 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 lí-
der 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.

Era uma vez... em Hollywood (Once Upon A Time...in Hollywood. EUA. Dir.: 
Quentin Tarantino. Drama. 16 anos). Los Angeles, 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCa-
prio) 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 cinematográ-
fica, 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 Polanski (Rafal Zawierucha). MAG 2 (leg.): 21h (qua.).

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. 
Manaíra 8 (dub.): 13h45 (exceto sáb. e dom.). Tambiá 4 (dub.): 14h20.  Partage 
3 (dub.): 14h20.

Jojo 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.

Parasita (Parasita. Coréia do Sul. Dir.: Bong Joon-ho. Drama. 16 anos). Toda a famí-
lia de Ki-taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, fazendo bicos 
como montar embalagens de pizzas e aproveitando o wi-fi dos vizinhos. Porém, 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.

Oscar de Ator Coadjuvante para Brad Pitt, ‘Era uma vez... em Hollywood’ terá única sessão hoje, em JP

Foto: Divulgação

No Centro de JP 

A exposição In Situ, das artistas 
paulistas Adriana Moreno e Marina 
Zilbersztejn, está em cartaz na Galeria 
Casarão 34, em João Pessoa, e perma-
necerá aberta ao público até o dia 13 
de março. 

 A exposição apresenta um conjun-
to de trabalhos em papel de grandes di-
mensões. São monotipias feitas a quatro 
mãos, cujos elementos reunidos confi-
guram uma fusão das pesquisas visuais 
das artistas. A distribuição das obras no 
espaço da galeria transporta o público 
para uma ideia de coleção de achados 
arqueológicos, com mapas de desenhos 
e impressões desses achados.

 “Em In Situ, as artistas utilizam ti-
pologias animais, vegetais e geológicas; 
cartografias, diagramas de representa-
ção espacial e territorial, em imagens 

que se prestam à descrição, categori-
zação, demarcação, e especificação do 
mundo como conhecemos. O resulta-
do, em ambos os casos, são estampas 
de uma plasticidade polissêmica, que 
fazem de seu ponto de partida uma re-
ferência tão persistente quanto provi-
sória”, pontua Janaína Nagata, no texto 
crítico da mostra.

 Adriana Moreno é graduada em 
Artes Visuais pela Universidade de São 
Paulo (USP), onde atualmente realiza 
pesquisa de doutorado em Poéticas 
Visuais. Os trabalhos da artista se fun-
damentam na investigação dos campos 
do desenho e da gravura em relação às 
suas possibilidades materiais. Moreno 
fez experimentações com as possibili-
dades materiais que o tusche, na lito-
grafia, agrega ao desenho.

Em ‘In Situ’, Adriana Moreno e Marina Zilbersztejn 
apresentam monotipias, cujos elementos reunidos 

configuram uma fusão de pesquisas visuais

Foto: Divulgação

SERVIÇO 
n Evento: exposição ‘In Situ’
n Data: até 13/3
n Horário: das 8h às 12h e das 
13h às 17h (segunda a sexta)
n Local: Galeria Casarão 34, em 
João Pessoa
n Endereço: Praça Dom Adauto, 
34, Centro
n Ingressos: gratuito
n Classificação: livre

Marina Zilbersztejn é formada em 
Artes Visuais pela USP. Atua como de-
signer gráfica e desenvolve pesquisa 
sobre métodos não convencionais de 
impressão, ministrando oficinas. Parti-
cipou de mostras no Japão, China, Eslo-
váquia e Polônia.

Exposição de artistas paulistas 
emula achados arqueológicos



E s t á 
a b e r t a  a 
época mais 
colorida do 
ano: quarta-
feira de fogo 
é também 
sinônimo de 
Muriçocas 
do Miramar. 

Neste ano, o bloco volta a des-
cer a Avenida Epitácio Pessoa 
em direção à orla com trios 
comandados pelo músico e 
fundador, Mestre Fuba, e pelo 
pernambucano Alceu Valen-
ça, além da participação de 
orquestras de frevo e grupos 
de maracatu.

Intitulado Carnavalen-
ça, a apresentação de Alceu 
privilegia frevo, maracatu, 
ciranda e os demais gêneros 
do Carnaval. Reforçado por 
dançarinas e naipe de me-
tais, o cantor e compositor 
terá no repertório sucessos 
eternos da folia, como ‘Bi-
cho Maluco Beleza’, ‘Diabo 
Louro’, ‘Me Segura Que Se-
não eu Caio’, ‘Frevo da Lua’ e 
‘Ciranda da Rosa Vermelha’, 
dentre outros.

O homenageado desta 
edição é o artista Breno Ma-
tos, morto em 2014. Ex-ma-
rido da atriz Zezita Matos, 
ele foi  professor da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e responsável pelos 
bonecos e adereços das Mu-
riçocas e do bloco Eu Acho é 
Pouco, de Olinda (PE).

Considerado o maior 
bloco pré-carnavalesco do 

mundo, o que as Muriçocas 
do Miramar querem mesmo é 
priorizar a tradição cultural e 
seguir com o resgate à memó-
ria em suas origens.

De acordo com Fuba, o 
bloco simboliza, primordial-
mente, o compromisso com 
a cultura e sua relação com a 
data. Por isso, tanto foco em 
artistas e bandas que repre-
sentam a música regional.

“O Galo da Madrugada 
foi considerado o maior blo-
co carnavalesco do mundo 
na mesma época que o bloco 
das Muriçocas foi o maior das 
prévias. Mas hoje existem blo-
cos que atraem muito mais 
foliões, principalmente em 
cidades como São Paulo e Rio 
de Janeiro, porque os blocos 
de rua se popularizaram mui-
to”, justifica o músico em rela-
ção ao aumento do Carnaval 
de rua, que tem fortalecido a 
memória do festejo tradicio-
nal, embora os repertórios 
não sigam necessariamente 
a mesma estética e preocupa-
ção do músico fundador.

O mais importante, real-
mente, é o resgate da cul-

tura regional. E, para Fuba, 
o tamanho do bloco está 
principalmente relacionado 
com a tradição, e não tanto 
à quantidade de foliões. “O 
foco é qualificar o bloco e, 
por isso, estaremos trazendo 
orquestras de frevo, grupos 
de maracatu, ala ursas. Esse 
resgate é o que faz a diferen-
ça”, reforça.

Essência do Carnaval
Em 2020, as Muriçocas 

do Miramar voltam a des-
cer a Via Folia (Av. Epitácio 
Pessoa) com trios elétricos 
ocupados, além de Fuba, por 
Alceu Valença, Capilé e Zé 
Neto, bem como orquestras 
de frevo e grupos de cultura 
popular.

“Pensamos em diminuir 
os trios para conseguirmos 
interagir melhor com o fo-
lião. As músicas farão refe-
rências diretas ao Carnaval”, 
informa Fuba. “Chegamos a 
sair com até 21 trios, mas 
não adianta encher a ave-
nida assim sem qualificar a 
festa. Preferimos enfatizar, 
realmente, o que melhor re-
presenta a essência do Car-
naval. Temos os estandartes, 
por exemplo, que anual-
mente homenageiam algum 
artista local, e que repre-
sentam também uma par-
te significativa da essência 
festiva do Carnaval. Eles tra-
zem um colorido especial”.

As Muriçocas caminham 
para completar 34 anos de 
existência. Para Fuba, quem 
comanda a festa, na verda-
de, é o público. “A principal 
atração do bloco é sempre 

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com
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Folia de frevo 
e maracatu

Nesta ‘quarta de fogo’, Muriçocas do Miramar 
terá o comando de Mestre Fuba e Alceu Valença

Repertório do cantor e compositor pernambucano terá 
sucessos como ‘Bicho Maluco Beleza’, ‘Diabo Louro’, 

‘Me Segura Que Senão eu Caio’ e ‘Frevo da Lua’ 
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Considerado o maior bloco pré-carnavalesco, Muriçocas do Miramar promove o resgate da cultura regional

Foto: Guto Zafalan/Arquivo A União

o próprio folião. E o bloco 
ainda representa uma festa 
tradicional, para a qual as 
pessoas ainda se fantasiam 
e saem levando o colorido 
essencial e indispensável. As 
pessoas realmente se preo-
cupam em se fantasiar e em 
se divertir”.

Segundo Fuba, o per-
nambucano Alceu Valença, 
um dos protagonistas da fes-

ta, é também um dos princi-
pais artistas da tradição car-
navalesca.

“Alceu é a cara desse 
Carnaval cultural que a gen-
te representa nas Muriçocas. 
Tem o compromisso com a 
cultura da época, tem uma 
preocupação semelhante à 
nossa. Quando realizamos o 
convite, ele aceitou na hora”, 
comenta o paraibano.

Muriçocas é um movimento cultural

Data mais colorida do ano, o 
Carnaval representa para alguns o 
tempo de ir à capital baiana para 
dançar atrás de trios elétricos. Para 
outros, ir para Olinda e descer a 
ladeira com as orquestras de frevo. 
Há também quem prefira ver pes-
soalmente o desfile das Escolas de 
Samba do Rio de Janeiro e São Pau-
lo. De qualquer forma, para todos, 
segundo Fuba, Carnaval é momento 
de festejar.

“No Rio de Janeiro também 
estão sendo resgatados os clubes 
de orquestra. Já em São Paulo há 
os formatos de trio. Por aqui, o 
Carnaval é um pouco semelhante 
ao de Pernambuco porque temos 
uma interação histórica com o nosso 
Estado vizinho”, explica.

O momento de festividades tem 
se tornado, portanto, uma grande 
festa indicada para diferentes grupos 
de idades e gostos. No Rio de Janei-
ro, por exemplo, existe atualmente o 
Bloco do Sargento Pimenta, dedicado 
exclusivamente às versões dos britâ-

nicos The Beatles, bem como o tam-
bém carioca bloco feminista Não é 
Não, que realiza o seu segundo ano 
de festa. Ainda no Rio, o Blocobuster 
associa carnaval e cinema para en-
tusiastas da sétima arte, com trilhas 
sonoras de filmes, séries e novelas, 
nacionais e internacionais. 

“O Carnaval acabou por abrir 
um leque enorme para diferentes 
estilos de música, o que pode não 
ser algo genuinamente bom. Pre-
firo preservar a música que tenha 
ligação diretamente com a festa de 
Carnaval”, comenta Fuba, ressal-
tando que as Muriçocas do Miramar 
se transformaram em algo que vai 
além de um bloco, tornando-se um 
movimento cultural. O trio elétrico, 
por sua vez, é visto pelo músico 
como uma invenção benéfica para a 
organização do evento de forma ge-
ral, mas que a distância geográfica 
do público pode atrapalhar a intera-
ção. “É interessante, uma invenção 
maravilhosa, mas te deixa um pouco 
distante do folião”.

“Prefiro preservar a música que tenha ligação diretamente com a festa de Carnaval”, diz Mestre Fuba

Foto: Ortilo Antônio

SERVIÇO 
n Evento: Bloco Muri-
çocas do Miramar
n Data: hoje
n Hora: a partir das 
19h (concentração)
n Local: Praça das 
Muriçocas, em João 
Pessoa
n Ingresso: gratuito

Edição 2020 presta 
uma homenagem ao 
artista Breno Matos, 

que foi um dos 
responsáveis pelos 

bonecos e adereços do 
bloco paraibano
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Autonomia do BC
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado 
aprovou ontem o projeto de lei que prevê autonomia 
formal ao Banco Central. Página 14
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Ministério Público da Paraíba vai solicitar inconstitucionalidade da nova lei junto à Procuradoria Geral da República

Assembleia promulga lei que 
libera bebidas nos estádios

O presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), 
Adriano Galdino (PSB), promul-
gou ontem a Lei 11.644/2020, que 
libera o consumo e o comércio de 
bebidas alcoólicas dentro dos es-
tádios e arenas esportivas do Es-
tado e define penalidades pelo 
descumprimento.  A assinatura 
da Lei ocorreu no Salão Nobre do 
Poder Legislativo e contou com a 
participação dos parlamentares. 

Por outro lado, o procurador 
de Justiça Valberto Cosme de Lira, 
do Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), adiantou no final da ma-
nhã de ontem que vai recorrer à 
Procuradoria Geral da República 
(PGR) da decisão da Assembleia 
Legislativa.

Para o procurador, que pre-
side a Comissão Estadual de Pre-
venção e Combate à Violência nos 
Estádios de Futebol da Paraíba, a 
nova lei contraria uma norma fe-
deral, o Estatuto do Torcedor (Lei 
10.671/2003, alterada pela Lei 
12.299/2010). O Estatuto aponta 
ser condição de acesso e perma-
nência no recinto esportivo, entre 
outras medidas, que o torcedor 
não porte objetos, bebidas ou 
substâncias proibidas ou suscetí-
veis de gerar ou possibilitar a prá-
tica de atos de violência.

Já o presidente Adriano Gal-
dino parabenizou o deputado Ed-
milson Soares (PSB), que é autor 
do projeto, e os outros parlamen-
tares pelo empenho para que a lei 
fosse aprovada e promulgada. “Es-
tou como presidente da Assem-
bleia, respeitando a decisão da 
maioria, para promulgar a lei. Lei 
similar já está no mundo todo per-

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Recursos perdidos 
A Câmara Municipal de Cajazeiras reali-
zou sessão extraordinária para discutir o 
‘Hospital Universitário do Sertão da Pa-
raíba’, que seria construído em Cajazei-
ras. O presidente da Câmara, José Gon-
çalves (Delzinho), do PTC, lamentou: “A 
gente foi a Brasília, saber do recurso que 
veio, de R$ 25 milhões, que depois ficou 
R$ 18 milhões, mas disseram que não ti-
nham feito a licitação, então esse dinhei-
ro provavelmente voltou para Brasília”. 
A Câmara quer saber da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG) para 
onde os recursos foram destinados.

Deputado em Londres 
O deputado federal Ruy Carneiro (PSDB) 
visitou o Centro de Medicina Fetal de 
Londres. Ele esteve na capital inglesa por 
dois dias representando a Câmara dos 
Deputados no ‘Move 2020’, evento sobre 
inovação em mobilidade, e aproveitou 
para conhecer um dos principais cen-
tros de saúde gestacional e diagnóstico 
fetal do mundo. Ruy se encontrou com o 
médico Kypros Nicolaides, responsável 
pela unidade de saúde e personagem do 
documentário ‘Vida Antes do Nascimen-
to’, do canal National Geographic.

Bens ameaçados na capital 
Um trabalho cartográfico organizado 
por pesquisadores da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) identificou 
quatro principais bens comuns ameaça-
dos na cidade de João Pessoa. São eles: 
os rios Gramame, Jaguaribe e Sanhauá 
e o sistema de falésias do Cabo Branco, 
margeado pelo terceiro maior recife de 
corais do mundo. A publicação teve o 
financiamento do Centro Universitário 
Uniesp e será lançada na semana do ‘Dia 
Nacional de Conscientização Sobre as 
Mudanças Climáticas’, em 16 de março.

São João de Patos 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraí-
ba determinou a suspensão do processo 
de licitação da Prefeitura de Patos para 
o São João 2020. O TCE cita a Fundação 
Cultural de Patos (Fundap), através do 
presidente Marcelo Lima. A análise en-
contra irregularidade na antecipação de 
pagamentos que serão feitos para a em-
presa vencedora para realizar o São João 
2020. A cláusula do contrato é irregular.

Notas & Fatos

Comunicação instantânea 
A Biblioteca Setorial Francisco Tancredo 
Torres, no Centro de Ciências Agrárias 
(CCA) da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), em Areia, começou a disponibi-
lizar, por meio do ‘Fale Conosco’, um chat 
digital para atendimento online aos seus 
usuários. A iniciativa busca atender a cerca 
de 1,4 mil alunos do CCA e é um canal aber-
to e direto para comunicação instantânea 
entre o público e a equipe da unidade. 

Novo presidente na OAB-PB 
O advogado João de Deus Quirino Filho, 
vice-presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil na Paraíba (OAB-PB), as-
sumiu interinamenteo comando da OAB 
paraibana em substituição ao presidente 
Paulo Maia, que se licenciou do cargo.
João de Deus nasceu em Recife (PE), mas 
com poucos meses de nascido passou a 
residir na cidade de Cajazeiras, no Sertão 
da Paraíba, onde permanece até hoje.

mitindo bebida alcoólica nos está-
dios. Votei contra o projeto, mas as 
duas vertentes têm seus argumen-
tos, e eu tenho que ser honesto 
com o meu posicionamento sobre 
a decisão da maioria”, ressaltou o 
presidente.

O deputado Edmilson Soares 
afirmou que a lei é um anseio de 
todas as pessoas. “Isso vai real-
mente fazer com que a Paraíba 
não fique de fora, pois, se você vai 
em outros estádios, todo mundo 
toma cerveja. Então, é um anseio 
de todas as torcidas. Esperamos 
que todos aprendam a beber com 
moderação”, resumiu o parlamen-
tar.

A lei autoriza a comercializa-
ção de bebidas alcoólicas em copos 
de plástico descartáveis. “Fica au-
torizado o comércio e o consumo 

de bebidas, cujo teor alcoólico não 
seja superior a 15%, por meio de 
fornecedores devidamente cadas-
trados e autorizados junto à Secre-
taria de Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel) do Governo Estadual”.

O secretário de Esportes do 
Estado, Hervázio Bezerra, afirmou 
que vai procurar parcerias para 
garantir as fiscalizações nos está-
dios. “Eu deslumbro que o Procon 
seja o grande parceiro para au-
xiliar e fiscalizar. Sob o ponto de 
vista prático, diria que essa lei vai 
minimizar sérios e graves proble-
mas dos clubes em grandes jogos”, 
disse Hervázio.

“Eu entendo que isso irá atrair 
torcedores para dentro dos está-
dios e também possíveis patroci-
nadores. A promulgação de hoje 
[ontem] se torna um dia histórico, 

a Paraíba está vivendo um grande 
momento”, destacou a presidente 
da Federação Paraibana de Fute-
bol (FPF), Michele Ramalho.

Ainda em relação ao procedi-
mento anunciado pelo procurador 
Valberto Lira, ele destacou: “Infe-
lizmente foi algo que ninguém foi 
consultado. A Comissão fez uma 
exposição de motivos e entregou 
ao presidente da Assembleia para 
que encaminhasse a todos os de-
putados. O Legislativo não pode 
legislar contrariando uma norma 
federal, que é o Estatuto do Torce-
dor”, acentuou Valberto. “Estarei 
representando na Procuradoria 
Geral da República uma ação de 
inconstitucionalidade, como já 
aconteceu na Procuradoria da 
Bahia e do Rio Grande do Norte”, 
finalizou.

Mesmo tendo votado contra a liberação de bebidas nos estádios paraibanos, Adriano Galdino assinou a promulgação da nova lei

Foto: Agência ALPB

Guardas municipais ocupam a CMJP

A possibilidade de uma greve 
da Guarda Municipal de João Pes-
soa pautou o debate ontem na Câ-
mara da capital com a presença de 
representantes dos servidores nas 
galerias da casa. A categoria reivin-

dica o cumprimento de uma pauta 
que começou a ser discutida com 
a gestão municipal no início do 
ano passado e deve se reunir hoje 
numa assembleia para decidir so-
bre a paralisação.

“Nós temos uma pauta desde 
março de 2019. Já fizemos várias 
reuniões com os secretários, mas 

até o momento o prefeito ainda 
não deu uma resposta para nossas 
reivindicações”, reclamou José Luiz 
Silva de Arruda, presidente do Sin-
dicato dos Guardas Municipais da 
Capital. Além de reajuste salarial, 
eles pedem adicional noturno, vale 
alimentação, planos de progressão 
funcional e de aposentadoria.

O líder da oposição na CMJP, 
Marcos Henriques (PT), disse que 
vem acompanhando as discussões 
e que a categoria já teria concedido 
um prazo elástico para que o go-
verno cumprisse o acordado nas 
reuniões. “Faz mais de um ano que 
eles vêm tentando uma melhoria 
salarial e nada foi resolvido”.

Decisão da 6ª turma do STJ

Justiça nega recurso e mantém 
ex-governador em liberdade

A sexta turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 
decidiu manter em liberdade, 
por quatro votos a um, o ex-
governador da Paraíba, Ricar-
do Coutinho (PSB), durante 
sessão realizada ontem. O ex-
gestor terá que cumprir me-
didas cautelares, assim como 
os demais beneficiados pela 
decisão do STJ.

Durante a leitura do voto, 
a ministra-relatora Laurita 
Vaz apresentou um históri-
co do processo e considerou 
que o ex-governador não te-
ria influência nas investiga-
ções, optando, assim, pela 

manutenção da liberdade. Os 
ministros Saldanha Palheiro, 
Nafi Cordeiro e Sebastião Reis 
acompanharam a relatora. Já 
o ministro Rogério Schietti 
votou favorável ao recurso im-
posto pela Procuradoria Geral 
da República (PGR).

No mesmo julgamento, 
também foi confirmada a con-
cessão de habeas corpus a 
Cláudia Luciana de Sousa Mas-
cena Veras, Francisco das Cha-
gas Ferreira, David Clemente 
Monteiro Correia e Márcia de 
Figueiredo Lucena Lira (prefei-
ta do município de Conde).

Todos terão que cumprir 
medidas cautelares que in-
cluem comparecimento pe-
riódico em juízo; proibição de 

manter contato com os demais 
réus (exceto com o irmão, no 
caso de Ricardo Coutinho); 
proibição de sair da comarca; 
afastamento das atividades de 
natureza econômica e finan-
ceira no Estado da Paraíba.

O ex-governador foi pre-
so no dia 19 de dezembro de 
2019, no Aeroporto Interna-
cional de Natal, ao retornar 
de viagem à Europa. A ação 
ocorreu durante a sétima fase 
da ‘Operação Calvário’, reali-
zada numa parceria entre o 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) e a Polícia Federal. Ri-
cardo permaneceu preso por 
dois dias e foi solto após de-
cisão liminar do ministro do 
STJ, Napoleão Nunes Maia.

O vereador Thiago Lucena 
(PMN) decidiu renunciar a verba 
indenizatória de apoio parlamen-
tar (Viap) no valor de R$ 7 mil paga 
pela Câmara Municipal de João Pes-
soa (CMJP) aos vereadores da capi-
tal. A medida foi aprovada no final 
do ano passado e, na época, Lucena 
votou contra a matéria.

O vereador encaminhou me-
morando ao Controle Interno da 
casa ontem informando da decisão. 
Thiago diz que defende a redução 
da máquina pública e corte de be-
nefícios. Entre algumas medidas 
adotadas por ele estão a não utili-
zação do celular institucional e a re-
dução de despesas no seu gabinete.

Vereador de JP
dispensa verba 
indenizatória 
na Câmara

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com
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Proposta aprovada fixa em quatro anos o mandato dos dirigentes do BC com a possibilidade de recondução

Comissão do Senado aprova 
autonomia do Banco Central
Daniel Weterman
Da Agência Estado

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Sena-
do aprovou ontem o projeto 
de lei que prevê autonomia 
formal ao Banco Central. A 
proposta está pronta para 
ser analisada pelo plenário 
da Casa. 

Na Câmara, os deputa-
dos federais discutem outro 
projeto de lei, este encami-
nhado pelo governo e defen-
dido pela cúpula do Banco 
Central. 

Os senadores se movi-
mentaram para aprovar o 
projeto do senador Plínio 
Valério (PSDB-AM) antes de 
o tema tramitar na Câmara.

O projeto mantém como 
“objetivo fundamental” da 
autoridade monetária “as-
segurar a estabilidade de 
preços”. Uma emenda do 
senador Tasso Jereissa-
ti (PSDB-CE) foi aprovada, 
acrescentando que, sem pre-
juízo da meta fundamental, 
“o Banco Central do Brasil 
também tem por objetivos 
suavizar as flutuações do ní-
vel de atividade econômica 
e zelar pela solidez e efici-
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ência do Sistema Financeiro 
Nacional”.

Diretores
O texto prevê que a di-

retoria colegiada do BC terá 
nove membros: o presidente 
da autarquia e oito direto-
res. Este já é o formato atual 
do colegiado. 

A novidade trazida pelo 
projeto é que o presidente 
do BC e os diretores terão 
mandatos fixos de quatro 
anos, admitida uma recon-
dução.

De acordo com o proje-
to, os mandatos começarão 
no primeiro dia útil do ter-
ceiro ano da gestão do pre-
sidente da República, para 
não coincidir com o período 
do chefe do Planalto à frente 
do Executivo federal.

Na Câmara, os 
deputados discutem 
outro projeto de lei, 

este encaminhado pelo 
governo e defendido 

pela cúpula do BC

Mudanças no governo 

Bolsonaro empossa novos
ministros Braga Netto e Onix

O presidente Jair Bol-
sonaro deu posse ao ge-
neral Walter Souza Braga 
Netto na chefia da Casa 
Civil, na tarde de ontem. 
A solenidade também 
marcou a posse de Onyx 
Lorenzoni no Ministério 
da Cidadania, em substi-
tuição a Osmar Terra, que 
reassumiu seu mandato 
de deputado federal pelo 
Rio Grande do Sul. Em seu 
discurso, dirigindo-se di-
retamente à Braga Netto, 
o presidente reafirmou 
que a principal missão 
do novo ministro será a 
coordenação das demais 
pastas e programas do 
governo. Ele também elo-
giou o trabalho do general 
à frente do Estado Maior 
do Exército.  

“O senhor acaba de 
deixar a chefia do Estado 
Maior do Exército, uma 
missão difícil, e só quem 
tem liderança pode exer-
cê-la. Agora, o senhor 
ocupa a chefia da Casa Ci-
vil, semelhante à chefia do 
Estado Maior do Exército. 
Coordenará e me auxi-
liará, e muito, no contato 
com os ministros e na so-
lução dos problemas que 
vão se apresentar para 
nós”, afirmou.

Aos 66 anos de ida-
de, Braga Netto é general 
do Exército Brasileiro e 
ocupou importantes fun-
ções militares. Em julho 
de 2016, foi nomeado 

Comandante Militar do 
Leste, um dos oito coman-
dos nacionais do Exército, 
com sede no Rio de Janei-
ro. Em 2018, ficou nacio-
nalmente conhecido após 
ser nomeado, pelo então 
presidente Michel Temer, 
como interventor federal 
na segurança pública do 
Estado do Rio de Janeiro, 
cargo que exerceu até o 
final do mesmo ano, du-
rante a vigência da inter-
venção.

“Espero correspon-
der aos anseios do senhor 
e da nação brasileira. Não 
me faltarão empenho, de-
dicação, lealdade e abne-
gação de contribuir para 
o crescimento do país”, 
afirmou Braga Netto, em 
breve discurso.

No Ministério da Ci-
dadania, Onyx Lorenzoni 
vai comandar as princi-
pais políticas sociais do 
Governo Federal, incluin-
do o Programa Bolsa Fa-
mília, que está em proces-
so de reformulação pela 
atual gestão. Em seu dis-
curso de posse, o ministro 
disse que pretende seguir 
o trabalho do antecessor e 
buscar a redução das de-
sigualdades. 

“Parto para um novo 
desafio, uma nova missão. 
Seguir o trabalho inicia-
do por Osmar Terra, com 
amor pelo seu semelhan-
te, na luta incansável para 
a redução das desigualda-
des e da atenção àqueles 
que realmente precisam. 
No time Bolsonaro, a gen-

te pode trocar de número, 
mas a camiseta é sempre a 
mesma, apaixonadamente 
verde e amarela”, afirmou.

Jair Bolsonaro ainda 
disse, durante a solenida-
de, que as autoridades de 
todos os poderes devem 
buscar o entendimento 
para solucionar os pro-
blemas do país e que o 
mundo está voltando a 
confiar no Brasil.

“Como sempre digo, 
o Brasil tem tudo para 
ser um grande país. Pre-
zados privilegiados, aqui 
presentes, ministros, au-
toridades do Legislativo, 
chefes do Judiciário, basta 
apenas o entendimento 
entre nós, basta apenas 
que conversemos cada 
vez mais e, na prática, 
venhamos a apresentar 
propostas que venham a 
colocar em lugar de des-
taque no mundo. Uma das 
coisas mais importantes 
que aconteceu, desde a 
chegada dos senhores ao 
governo, foi a recuperação 
da confiança que o mundo 
não tinha conosco”.

De volta à Câmara dos 
Deputados, Osmar Terra 
agradeceu a Bolsonaro e 
prometeu continuar au-
xiliando o governo no Po-
der Legislativo. “Vou con-
tinuar trabalhando ao seu 
lado, onde eu estiver. Sou 
um soldado para que esse 
país mude. O senhor [Bol-
sonaro] representa a úni-
ca oportunidade de fazer 
com que esse país mude”, 
afirmou.

Pedro Rafael Vilela
Da Agência Brasil 

O Ministério Público 
Federal (MPF) do Paraná 
voltou a apresentar denún-
cia contra o ex-senadores 
do MDB Romero Jucá (RR) e 
Valdir Raupp (RO) no âmbi-
to da Lava Jato, por desvios 
na Transpetro, subsidiária 
na Petrobras. Ambos são 
acusados de corrupção e la-
vagem de dinheiro.

Os dois já haviam sido 
denunciados em 2017 pela 
Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) pelos mes-
mos crimes, mas tiveram o 
caso remetido à primeira 
instância pelo ministro Ed-
son Fachin, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), após o 
término de seus mandatos 
como senadores. O caso 
hoje tramita na 13ª Vara Fe-
deral de Curitiba.

Também foram de-
nunciados o ex-presidente 
da Transpetro Sergio Ma-
chado; os executivos da NM 
Engenharia Luiz Maramal-
do e Nelson Maramaldo; e o 
ex-executivo da Odebrecht 
Fernando Reis.

Segundo a denúncia, to-
dos estariam envolvidos em 
um esquema de pagamento 
de propina mediante doa-
ções de campanha em troca 
de favorecimento ilegal em 
licitações com a Transpetro. 
Os crimes teriam ocorri-
do entre os anos de 2008 e 
2010 e também em 2012.

De início, também 
estavam envolvidos os ex-
senadores José Sarney e 
Garibaldi Alves Filho, mas 
o STF considerou que eles 
não poderiam mais ser pu-
nidos ante a prescrição dos 
crimes. Parte da investiga-

ção, envolvendo o senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
permanece em tramitação 
no Supremo.

Segundo a denúncia, 
os executivos da NM Enge-
nharia e da Odebrecht Am-
biental pagavam propina 
aos políticos para que man-
tivessem Sergio Machado 
no comando da Transpetro, 
em troca de contratos com a 
subsidiária da Petrobras.

Uma primeira propina 
de R$ 100 mil, por exem-
plo, teria sido paga em 2008 
pela NM Engenharia em 
forma de doação eleitoral 
para Diretório Estadual do 
MDB em Roraima, à época 
presidido por Jucá, diz a de-
núncia. Um montante de R$ 
1 milhão teria sido pago em 
2012 por meio de doação ao 
Diretório Nacional do MDB.

A denúncia tem como 
origem a delação premiada 
de Sergio Machado e tam-
bém dos executivos Luiz e 
Nelson Maramaldo e Fer-
nando Reis.

A Agência Brasil ten-
ta contato com a defesa 
dos envolvidos. À época da 
apresentação da primeira 
denúncia pela PGR, o então 
senador Valdir Raupp dis-
se que “jamais tratou sobre 
doações de campanha elei-
torais junto a diretores da 
Transpetro ou quaisquer 
outras pessoas até porque 
não foi candidato a nenhum 
cargo eletivo nas eleições de 
2012 e 2014”.

Na mesma ocasião, a 
defesa de Jucá disse não ha-
ver “nenhum motivo para 
fazer essa denúncia, o que 
existe é a palavra de um 
delator desmoralizado”, em 
referência aos depoimentos 
de Machado.

MPF denuncia Jucá e 
Raupp por corrupção
Felipe Pontes
Da Agência Brasil 

A Comissão de Ética 
Pública da Presidência 
da República decidiu  on-
tem arquivar a denúncia 
contra o secretário es-
pecial de Comunicação 
Social, Fábio Wajngar-
ten, por conflito de in-
teresse na participação 
dele como sócio em uma 
empresa de marketing. 
Em nota, a Secretaria Es-
pecial de Comunicação 
Social da Presidência da 
República (Secom) infor-
mou que, com a decisão, 
fica comprovado que não 
há conflito e que “ne-
nhum grupo econômico 
do setor foi favorecido 
pelos atos administrati-
vos do secretário”.

Matéria veiculada 
em janeiro pelo Jornal 
Folha de S.Paulo aponta 
que a FW Comunicação 
e Consultoria, funda-
da por Wajngarten, tem 
como clientes emissoras 
de televisão e agências 
de publicidade, que são 
empresas que também 
recebem recursos de 
publicidade oficial do 
Governo Federal. Após 
a denúncia, o titular da 
Secom disse que, antes 
de assumir o cargo, em 
abril do ano passado, se 
desvinculou da gestão da 
empresa.

Pela legislação atual, 
ocupantes de cargos co-
missionados no governo 
não devem manter negó-
cios com pessoas físicas 
ou jurídicas que possam 
ser afetadas por suas de-
cisões. 

Processo 
contra 
Wajngarten 
é arquivado
Andreia Verdélio
Da Agência Brasil 

Foto: Jane de Araújo/Agência Brasil

A Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senados definiu que 
os mandatos no BC começarão 
no primeiro dia útil do terceiro 
ano da gestão do presidente 
da República
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Afegãos foram às urnas em 28 de setembro, mas o resultado só foi divulgado ontem após pedidos de recontagem

Afeganistão: presidente é 
reeleito em meio a protestos
Da Agência Estado

Da Agência Brasil

Ashraf Ghani foi reeleito 
presidente do Afeganistão, 
de acordo com os resultados 
divulgados ontem pela Co-
missão Eleitoral do país. Os 
afegãos foram às urnas em 28 
de setembro e o resultado fi-
nal foi adiado após pedidos de 
recontagem.

“A Comissão Eleitoral de-
clara que Ashraf Ghani, que 
obteve 50,64% dos votos, é 
o presidente do Afeganistão”, 
disse em entrevista coletiva, 
Hawa Alam Nuristani, chefe 
da instituição.

O anúncio do resultado 
da votação foi adiado quase 
cinco meses por causa das 
acusações de manipulação de 
votos apresentadas pelo prin-
cipal adversário de Ghani, Ab-
dullah Abdullah, que forçou 
uma nova recontagem.

A apuração preliminar, 
divulgada no final de dezem-
bro, já mostrava uma vitória 
do chefe de Estado afegão.

Políticos da oposição 
protestaram contra o resul-
tado, ameaçando uma crise 
política completa à beira de 
um acordo de paz dos EUA 
com o Taleban.

Os apoiadores do princi-
pal rival de Ghani, Abdullah 
Abdullah, acusam a comissão 
eleitoral do Afeganistão de 
favorecer Ghani e ameaçam 
formar um governo paralelo 
se a comissão anunciar re-
sultados que não satisfaçam 
suas queixas.

A votação, realizada em 
setembro em meio a um nú-
mero recorde de ataques do 
Taleban com o objetivo de 
desestabilizar a eleição, havia 
sido repetidamente adiada 
e marcada pela incerteza, já 
que um acordo de paz entre 
os EUA e o Taleban sobre o 

futuro do Afeganistão estava 
sendo finalizado. 

Mas o presidente Trump 
desconsiderou as negocia-
ções apenas algumas sema-
nas antes da eleição, abrindo 
caminho para a votação

Agora, com essas nego-
ciações retomadas e anuncia-
da uma data condicional para 
a assinatura de um acordo 
entre os Estados Unidos e o 
Taleban, a nova crise políti-
ca corre o risco de atrapa-
lhar esse processo frágil, que 
deveria abrir caminho para 
negociações entre o governo 
afegão e os Taleban sobre o 
futuro político do país.

Resultados 
Os resultados estão sen-

do contestados por oposito-
res, como já havia ocorrido 
em 2014. O principal oponen-
te de Ashraf Ghani conquistou 
39,52% dos votos, segundo 
a Comissão Eleitoral, mas a 
equipe de Abdullah Abdullah 
questiona o processo.

O vice-presidente Abdul 
Rashid Dostum, um poderoso 
ex-senhor da guerra e aliado 
de Abdullah Abdullah, também 
ameaçou formar um governo 
paralelo se fossem anunciados 
resultados “fraudulentos”.

A população afegã e a 
comunidade internacional te-
mem uma repetição do cenário 
de 2014, quando Abdullah Ab-
dullah contestou os resultados 
das eleições, marcadas por gra-
ves irregularidades, o que le-
vou a uma crise constitucional.

Na sexta-feira (14), Ghani 
teve uma reunião com o secre-
tário de Estado norte-america-
no, Mike Pompeo. Autoridades 
dos Estados Unidos disseram 
que o Afeganistão e o grupo 
extremista Taleban devem co-
meçar uma trégua temporária 
nos próximos dias.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

O número de mortos pelo coronavírus na China aumentou ontem para 1.873, enquanto foram registrados 1.886 novos casos de infecção

Foto: Agência Brasil

Saúde pública

Diretor de hospital em Wuhan morre 
infectado pelo coronavírus na China

O diretor do Hospital 
Wuchang, na cidade chinesa 
de Wuhan, centro do novo 
coronavírus, morreu ontem 
de uma pneumonia resul-
tante do Covid-19, informou 
o Diário do Povo, jornal ofi-
cial do Partido Comunista 
Chinês

Liu Zhiming, neuroci-
rurgião de 50 anos, é o pri-
meiro diretor de um hos-
pital a sucumbir à doença, 
informou o jornal.

O hospital administra-
do por Liu é um dos cen-
tros médicos especifica-
mente designados para o 
atendimento de pacientes 
de Covid-19, na capital da 
província de Hubei, que foi 
colocada sob quarentena, 
em 23 de janeiro, com entra-
das e saída interditas.

Cerca de dois mil pro-
fissionais de saúde chineses 

foram infectados pelo novo 
coronavírus, e vários morre-
ram, incluindo o médico Li 
Wenliang, que tentou alertar 
os colegas para um possível 
surto, mas que foi repreen-
dido pelas autoridades chi-
nesas por “espalhar boatos”.

As autoridades chine-
sas isolaram várias cidades 
da província de Hubei, no 
centro do país, para tentar 
controlar a epidemia, medi-
da que abrange cerca de 60 
milhões de pessoas.

Número de mortos 
O número de mortos 

devido ao novo coronavírus 
(Covid-19) na China con-
tinental subiu ontem para 
1.873, ao mesmo tempo em 
que foram registrados 1.886 
novos casos de infecção, na 
primeira vez, desde o início 
do surto, em que o país re-
gistra menos de 2 mil casos 
detectados por dia.

A Comissão de Saúde 
da China indicou que entre 
as 98 mortes ocorridas no 
país, 93 foram registadas na 
província de Hubei, centro 
do surto e onde várias ci-
dades foram colocadas sob 
quarentena, com entradas e 
saídas interditas, uma me-
dida que afeta quase 60 mi-
lhões de pessoas.

Entre os 1.873 novos 
pacientes, 1.807 são tam-
bém reportados por Hubei, 
onde a epidemia foi detecta-
da no final de 2019.

Até a meia-noite (13h 
de segunda-feira em Brasí-
lia), um total de 11.741 ca-
sos graves foram detectados 
no país, enquanto 12.552 
pacientes superaram a 
doença e receberam alta.

As autoridades acres-
centaram que 560.901 pes-
soas foram acompanhadas 
por terem tido contacto pró-
ximo com infetados, entre os 

quais 141.552 ainda estão 
sob observação e 6.242 são 
casos suspeitos de terem 
contraído o novo coronaví-
rus.

Além dos 1.873 mortos 
na China continental, houve 
também um óbito na região 
chinesa de Hong Kong, um 
nas Filipinas, um no Japão, 
um na França e um em Tai-
wan.

Embora cerca de trinta 
países tenham casos diag-
nosticados com Covid-19, a 
China registra cerca de 99% 
do total global de infectados.

Navio no Camboja
Centenas de passagei-

ros de um navio de cruzei-
ro autorizado a atracar na 
quinta-feira (13) no Cambo-
ja foram submetidos a um 
rastreamento, depois que 
um dos viajantes foi diag-
nosticado com o coronaví-
rus Covid-19.

Passageiros de navio vão poder desembarcar
O ministro da Saúde, Trabalho 

e Bem-Estar Social do Japão, Katsu-
nobu Kato, afirmou que as pessoas 
a bordo do cruzeiro Diamond Prin-
cess, cujos exames deram negativo 
para o novo coronavírus, poderão 
deixar a embarcação sob quarente-
na a partir desta quarta-feira (19).

Na segunda-feira (170, Kato 
declarou que amostras de material 
da garganta tinham sido coletadas 
de todos os passageiros até o dia 
anterior, e que os resultados labo-
ratoriais estarão disponíveis nesta 
quarta-feira.

Cerca de 3,2 mil passageiros e 
tripulantes permaneciam nessa se-
gunda-feira (17)  no navio atingido 
pelo vírus, que encontra-se ancora-
do no porto de Yokohama, ao sul de 
Tóquio. O período de quarentena 
de 14 dias visando monitorar o es-

tado de saúde das pessoas a bordo 
deve se encerrar nesta quarta-feira.

Na, Katsunobu Kato disse 
que todos que estão no Diamond 
Princess desejam voltar para casa 
rapidamente e que sua pasta pla-
neja ajudá-los a concretizar isso de 
maneira organizada.

Ele deu a entender que as 
pessoas que testarem negativo e 
que não apresentem problemas 
de saúde poderão desembarcar 
durante um período de três dias a 
partir de amanhã.

Um repórter perguntou se era 
apropriado manter passageiros e 
tripulantes isolados no navio por 
um longo período.

Kato respondeu que eles per-
maneceram sob quarentena como 
medida necessária, em resposta ao 
pedido de atracação do navio.

Norte-americanos
O governo dos Estados Uni-

dos (EUA) disse que três pessoas 
apresentaram possíveis sintomas 
do novo coronavírus durante um 
voo que repatriou passageiros 
do navio Diamond Princess, em 
quarentena no Japão.

O governo americano en-
viou dois aviões fretados para 
transportar 338 cidadãos iso-
lados no navio. Os aviões che-
garam a bases da Força Aérea 
na Califórnia e no Texas nessa 
segunda-feira (17).

O Departamento de Estado 
informou que três pessoas apre-
sentaram febre a bordo do avião 
a caminho da Califórnia. Acres-
centou que eles estavam isolados 
na aeronave e foram levados ao 
hospital na chegada.

Um pai criou uma brin-
cadeira para evitar que a 
filha de quatro anos ficasse 
com medo enquanto bom-
bas atingem a região onde 
a família vive, na Síria. No 
“jogo” criado por Abdul-
lah Al-Mohammad toda a 
família deve rir assim que 
ouvirem o barulho de uma 
explosão ou da passagem de 
um jato.

Mehmet Algan, amigo 
de Adbullah, publicou um 
vídeo no Twitter em que 
é possível ver como o jogo 
funciona. Nele, Adbullah está 
falando com a filha, Salwa 
quando eles percebem que 
uma bomba irá atingir um 
local próximo de onde estão.

“É um jato ou uma 
bomba?”, pergunta o pai 
para Salwa. “Uma bomba 
Quando ela chegar nós va-
mos rir”, responde ela. Logo 
depois é possível ouvir o 
som do impacto, e Salwa 
imediatamente começa a rir 
junto com o pai.

“Sim, é engraçado”, 
diz a criança quando o pai 
pergunta se foi a explosão 
que gerou as risadas.

Em entrevista para a 
Sky News, Adbullah comen-
tou que ele e a mulher cria-
ram a brincadeira para “evi-
tar que o estado psicológico 
[de Salwa] ruísse. Para que 
ela não fosse afetada por 
doenças ligadas ao medo”.

Ele também declarou, 
em entrevista para o canal 
Al Jazeera, que a ideia por 
trás da brincadeira veio 
quando Salwa se assustou 
com bombinhas usadas por 
crianças em jogos, mas ela 
se acalmou quando o pai ex-
plicou que elas não faziam 
nenhum mal e eram usadas 
para diversão. Adbullah re-
petiu o discurso, mas dessa 
vez para falar das bombas 
reais que atingem a região 
onde a família vive.

A família morava na 
cidade de Saraqeb, na pro-
víncia de Idlib, uma das 
mais afetadas por confli-
tos na Síria. Eles deixaram 
a cidade e estão vivendo 
com um amigo na cidade 
de Sarmada, mas ela tam-
bém vem sendo atingida 
por bombas. Estima-se que 
800 mil pessoas já deixa-
ram os seus lares devido 
a um aumento recente das 
tensões em Idlib.

Guerra na Síria: pai 
cria jogo para filha 
João Pedro Malar
Da  Agência Estado



Procurado pela Interpol, o homem foi preso pela Polícia Federal em Pouso Alegre, cidade de Minas Gerais

A Polícia Federal pren-
deu ontem, em Pouso Alegre, 
interior de Minas, um foragi-
do americano com Difusão 
Vermelha junto à Interpol, 
em cumprimento a mandado 
judicial de prisão para fins 
de extradição, expedido pelo 
Supremo Tribunal Federal. A 
PF contou com a ajuda da Po-
lícia Militar de Minas. Segun-
do relatos das autoridades 
americanas, o preso, de 48 
anos, assassinou sua mulher 
e ocultado o corpo, jamais 
encontrado, no estado da 
Louisiana em 2013.

Segundo a PF em Belo 
Horizonte, investigações da 
polícia americana revelaram 
‘evidências substanciais’ de 
sua autoria no homicídio - 
além de longo histórico de 
abusos e violências contra 
a companheira, que já havia 

obtido, inclusive, medidas 
protetivas judiciais contra o 
marido nos eUA.

Segundo o Federal Bu-
reau of Investigation - FBI, 
duas semanas após o crime, 
o assassino pegou um voo 
com destino a São Paulo.

Aqui, ele se casou com 
uma brasileira, obtendo per-
missão de residência no país. 
A PF informou que, na tenta-
tiva de obter refúgio, o foragi-
do declarou falsamente haver 
sido agente das Forças es-
peciais do Contraterrorismo 
americano, além de simular 
perseguição política nos eUA.

em 31 de janeiro 2020, 
ele foi ‘autor de violência do-
méstica’ contra sua mulher 
brasileira em Pouso Alegre.

Após exame de corpo de 
delito, o preso será conduzi-
do para o Presídio de Pouso 
Alegre, onde ficará à disposi-
ção do Supremo até que seja 
autorizada sua extradição 
para os eUA.

Americano que assassinou a 
esposa acaba preso no Brasil 
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Luiz Vassallo e
Fausto Macedo
Da  Agência Estado

Nem só de jovialidade e 
corpo escultural vive um con-
curso de miss. Na Alemanha, 
a edição deste ano do prêmio 
prestigiou Leonie von Hase, 
de 35 anos. 

O tema do Miss Alema-
nha 2020 foi “empoderan-
do mulheres autênticas” e 
contou com 13 participantes 
no europa Park Arena, em 
Freiburg, no sul do país. A 
empresária, que era a mais 
velha entre as competido-
ras, venceu candidatas como 
Lara Runarsson, de 22 anos, 
e Michelle-Anastasia Masalis, 
de 23. Além disso, ela é mãe 

de uma criança de três anos. 
“Minha percepção de 

uma mulher ‘bonita’ é a for-
ça, o caráter e a autenticida-
de que ela irradia”, declarou 
Leonie.

Algumas novidades mar-
caram a edição deste ano do 
Miss Alemanha, como a au-
sência da tradicional prova 
do biquíni, a participação de 
mulheres casadas e mães, o 
aumento no limite de idade 
em dez anos para incluir mu-
lheres de até 39 anos e o fato 
de o júri ser formado apenas 
por mulheres.

Leonie von Hase nasceu 
na Namíbia. ela foi represen-
tante do estado alemão de 
Schleswig-Holstein.

Miss alemã é eleita por 
júri que tem só mulheres
Camila Tuchlinski
Da Agência Estado

em um gesto de so-
brevivência, após décadas 
no comando do seu setor 
petrolífero, o governo de 
Nicolás Maduro resolveu 
ceder o controle da sua in-
dústria para companhias 
estrangeiras, para dar fôle-
go à economia e se manter 
no poder. Trata-se de uma 
reviravolta na estratégia 
da Venezuela em relação 
ao domínio de suas reser-
vas de petróleo, as maiores 
do mundo e a espinha dor-
sal da economia do país.

Sob o peso das san-
ções americanas e os efei-
tos da corrupção e má 
gestão, a Petroleos de Ve-
nezuela, ou PDVSA, vem se 
desintegrando e abrindo 
espaço para parceiros es-
trangeiros.

Na prática, compa-
nhias privadas vêm ex-
traindo o petróleo bruto, 
promovendo as exporta-
ções, pagando os funcio-
nários, comprando equi-

pamentos e até mesmo 
contratando equipes de 
segurança para proteger 
suas operações no interior 
do país, hoje em situação 
de ruína, segundo consul-
tores da área de petróleo 
que trabalham no país. 
Para Rafael Ramírez, que 
dirigiu o setor no país por 
mais de uma década, o que 
ocorre é “uma privatiza-
ção oculta”. 

Mais sanções
Diante de um quadro 

já acirrado, os estados Uni-
dos apertaram ainda mais 
o cerco financeiro contra 
a Venezuela ao inserirem 
ontem uma gigante petro-
lífera russa, que compra e 
revende petróleo, entre os 
proibidos de fazer negó-
cios com os americanos

A Rosneft Trading é 
uma subsidiária da maior 
companhia de petróleo da 
Rússia, a Rosneft, e o prin-
cipal comprador e reven-
dedor do petróleo produ-
zido na Venezuela.

Maduro cede parte do 
controle de petrolífera
Da Agência Estado

Escalada de tensão na Síria obriga 
800 mil a deixarem suas residências

O acirramento das ten-
sões entre as tropas do gover-
no sírio e os rebeldes que lutam 
contra a ditadura de Bashar 
Assad levou ao menos 832 mil 
pessoas a deixarem a Provín-
cia de Idlib, desde o início de 
dezembro, segundo relatório 
da ONU. A organização calcula 
que, desse total, 700 mil sejam 
mulheres e crianças, destaca o 
jornal O estado de S. Paulo.

Os refugiados enfrentam 
temperaturas próximas de 
zero grau, levando os poucos 
pertences que conseguem em 
ônibus, carros e caminhões. 
A ONG Observatório Sírio de 
Direitos Humanos, que traba-
lha com base no Reino Unido 
e em observadores na Síria, 
estima que apenas na semana 
passada foram mais de 100 
mil deslocamentos.

Com o avanço dos solda-
dos sírios, aliados do presiden-
te russo, Vladimir Putin, milha-
res de sírios seguem fugindo 
das ofensivas rumo ao norte do 
país, região considerada mais 

Da Agência Estado

segura. Na avaliação da ONU, a 
maior urgência é instalar agora 
abrigos para receber esse gran-
de número de refugiados.

A fronteira turca está 
aberta para quem entra na 
Síria, mas fechada para quem 
quer sair. As autoridades tur-
cas vêm alertando há meses 
que não podem lidar com um 
novo fluxo de refugiados, mas 
a ofensiva do regime sírio em 
Idlib pode levar quase 3 mi-
lhões de pessoas a atravessar 

a fronteira da Turquia, que já 
abriga quase 4 milhões de re-
fugiados sírios.

O porta-voz do escritório 
da Organização das Nações 
Unidas para a Coordenação 
de Assuntos Humanitários 
(Ocha, na sigla em inglês) na 
Síria, David Swanson, afir-
mou que a situação está “fora 
de controle”. em nove meses 
de ofensiva, mais de 1,5 mil 
civis foram mortos na região 
- número que deve aumentar 

se a situação seguir assim.
O regime de Assad acusa 

os turcos de manterem tropas 
no noroeste do território sírio 
e de darem suporte aos grupos 
opositores, o que vem elevan-
do a tensão entre os vizinhos. 
Na semana passada, pelo me-
nos 55 soldados do exército 
sírio foram mortos nos últimos 
ataques da Turquia na Provín-
cia de Idlib, localizada próxima 
à fronteira turca. (Com agên-
cias internacionais).

Com a continuidade da guerra civil na Síria, a situação de desalojados e desabrigados está se agravando no país

Foto: Agência Brasil

Nova polêmica

Juízes se reúnem para responder 
ameaças de Trump ao Judiciário

A Associação de Juízes 
Federais dos estados Unidos 
vai convocar uma reunião de 
emergência para tratar da in-
tervenção do presidente Do-
nald Trump e do secretário 
de Justiça, William Barr, em 
casos judiciais politicamente 
sensíveis. A informação foi 
dada pela juíza Cynthia Rufe, 
da Filadélfia, em entrevista 
ao jornal USA Today.

Chefe da associação vo-
luntária com pouco mais de 
mil juízes federais, criada 
em 1982, ela afirmou que 
a “questão não pode espe-
rar” e os magistrados estão 
“preocupados”. 

No domingo (16), um 
grupo de mil ex-funcionários 
do Departamento de Justiça 
divulgou uma carta pedindo 

que Barr se demitisse após 
pedir a revisão de pena no 
caso Roger Stone - um ami-
go de longa data e consultor 
político de Trump, que foi re-
centemente condenado por 
obstruir uma investigação 
do Congresso sobre a inter-
ferência da Rússia na cam-
panha eleitoral de 2016 e de 
fornecer falso testemunho. 

Os signatários do tex-
to acusam Trump e Barr de 
“abertamente e repetida-
mente” ignorar o princípio 
fundamental de equanimi-
dade e imparcialidade na 
aplicação das leis.

De acordo com o jornal 
Washington Post, é a primei-
ra vez que ocorre uma reu-
nião como essa, da associa-
ção, para tratar de ações do 
presidente ou de um chefe 
do Departamento de Justiça.

Ataques
O pedido de reunião 

emergencial ocorre após 
uma semana turbulenta. 
Trump causou temor ao 
criticar promotores que 
haviam recomendado uma 
sentença de até 9 anos de 
prisão contra seu aliado. 
Na sequência, Barr se ma-
nifestou em favor de uma 
sentença mais branda. 
Quatro promotores aban-
donaram o caso em pro-
testo - um deles chegou a 
pedir demissão. 

Na semana passada, 
Barr também reclamou 
que os tuítes de Trump es-
tavam enfraquecendo sua 
autoridade e a credibilida-
de de seu departamento - o 
que, para advogados an-
tigos e atuais do departa-
mento, foi um sinal de que 

a independência do órgão 
estaria em perigo.

Trump afirmou, no en-
tanto, que tem o direito legal 
de intervir em crimes fede-
rais. O presidente disse que 
“escolheu até este momento” 
não interferir em processos 
criminais, embora acredite 
que não esteja legalmente 
obrigado a fazê-lo. “Isso não 
significa que eu não tenha, 
como presidente, o direito 
legal de fazer isso, mas até 
agora optei por não (interfe-
rir)”, escreveu o republicano 
em uma rede social.

Na terça-feira, 18, ele 
voltou a falar sobre o caso, 
ao ameaçar processar to-
dos os envolvidos no in-
quérito de Stone. “Se eu não 
fosse presidente, estaria 
processando todo mundo”, 
afirmou Trump.

Da Agência Estado

Foto: Agência Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se envolve agora em mais uma polêmica, com ameaças aos magistrados americanos
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Gêneros alimentícios
Insdústria de alimentos e bebidas apresenta faturamento de 
quase R$ 700 bilhões no ano passado. Montante representa 
9,7% do nosso Produto Interno Bruto (PIB).  Página 19 Fo
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Ampliação inclui construção de 200 leitos, dentro de um parque tecnológico com Centro de Diagnóstico por Imagem

Obra da nova Frei Damião 
começa no segundo semestre

O governador João Aze-
vêdo realizou, na manhã de 
ontem, uma visita técnica à 
Maternidade Frei Damião, 
no bairro de Cruz das Ar-
mas, em João Pessoa, para 
discutir com auxiliares do 
Governo do Estado deta-
lhes da execução do projeto 
para a construção da nova 
unidade hospitalar, que de-
verá começar no segundo 
semestre. Integrada à rede 
hospitalar do Estado, a nova 
Maternidade Frei Damião 
será referência no atendi-
mento à mulher na Paraíba.

O projeto inicial prevê 
a construção de 170 leitos, 
mas o Governo do Esta-
do deverá entrar com uma 
contrapartida e alcançar os 

200 leitos, ampliando ain-
da mais a capacidade de 
atendimento, dentro de um 
complexo parque tecnológi-
co, contemplando ainda um 
Centro de Diagnóstico por 
Imagem (CDI). 

 Na ocasião, João Azevê-
do destacou a importância 
da obra para a população. 
"Quero dizer à população 
que os recursos estão ga-
rantidos, o projeto está na 
reta final, e queremos, até 
o segundo semestre, come-
çar essa obra e entregar à 
população de João Pessoa e 
da Paraíba uma maternida-
de moderna, com todas as 
condições de atendimento", 
acrescentou. 

O chefe do Executivo es-

tadual afirmou que a cons-
trução da nova Maternidade 
Frei Damião é uma obra que 
se fazia necessária há muito 
tempo. "As condições de ins-
talação da própria materni-
dade demonstram isso. São 
adaptações que foram feitas 
ao longo do tempo, e que se 
tem dúvidas sobre uma sé-
rie de coisas, com relação 
a instalações elétricas, hi-
dráulicas. Foram feitas gam-
biarras ao longo do tempo 
e, de uma forma definitiva, 
vamos construir um prédio 
totalmente novo, propor-
cionando conforto aos pa-
cientes e à equipe técnica", 
disse.

 Entre os assuntos dis-
cutidos pelo governador 

João Azevêdo com os auxi-
liares do Governo do Estado 
foi a logística de desocupa-
ção do prédio: se a obra de-
verá ser feita por etapas ou 
se deverá ser providenciado 
outro espaço para abrigar 
a maternidade durante a 
construção da nova unidade 
hospitalar. 

Para o secretário de 
Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros, a construção 
da nova Maternidade Frei 
Damião colocará a assis-
tência materno-infantil 
na Paraíba em outro pata-
mar. "Serão três pavimen-
tos e cerca de 200 leitos, 
trazendo um outro nível 
de assistência materno
-infantil à Grande João 

Pessoa e a municípios cir-
cunvizinhos", comentou.

 Por sua vez, a superin-
tendente de Obras do Plano 
de Desenvolvimento do Esta-
do (Suplan), Simone Guima-
rães, ressaltou que o projeto 
atende a uma das principais 
exigências em saúde públi-
ca: a humanização. "É uma 
arquitetura moderna, é um 
prédio que vai obedecer to-
das as regras da Ebserh (Em-
presa Brasileira de Serviços 
Hospitalares), que é o órgão 
que rege as construções hos-
pitalares no Brasil, com um 
espaço amplo, pensando, 
sobretudo, no conforto de 
quem vem aqui, que vai con-
tar com um ambiente huma-
nizado", explicou.

 Já a diretora da Materni-
dade Frei Damião, Selda Go-
mes, agradeceu o empenho 
do governador João Azevêdo 
na construção da nova uni-
dade hospitalar. "É chegada 
a hora de se concretizar esse 
projeto, idealizado pelo go-
vernador João Azevêdo, que 
é daqui de Cruz das Armas, 
onde está a maternidade", 
afirmou, lembrando que a 
construção de um centro de 
referência em saúde da mu-
lher fazia parte do plano do 
Governo do Estado.

 Participaram ainda da 
visita técnica o secretário 
de Estado da Infraestrutura, 
Deusdete Queiroga, e Rena-
ta Nóbrega, secretária exe-
cutiva da Saúde.

Editoração: Lênin BrazEdição: Cecília Noronha

João Azevêdo fez visita à maternidade durante a manhã de ontem, quando discutiu com técnicos detalhes sobre a construção da unidade hospitalar, que será referência no atendimento à mulher na Paraíba

Foto: Francisco França

 Nada mais é absolutamente 
prioritário numa sociedade hiper-
multifacetada como a de hoje. Não 
adianta somente educação sem 
cultura. Não há modelo de educa-
ção que dê certo sem incluir o fator 
cultural.

Não há turismo que ganhe 
velocidade, dê retorno, se não for 
concretizado onde há cultura, onde 
existem eventos artísticos suces-
sivos com as participações dos 
poderes públicos e das empresas 
privadas.

Governos “à direita” e “à es-
querda” fracassaram em seus “labo-
ratórios” socioeconômicos quando 
deixaram a cultura de lado. Quando 
acharam que povo realizado é 
aquele que tem algo como a “cesta 
básica”. A história do imediatismo, 
do reducionismo, do estabeleci-
mento de prioridades sem análises 
profundas do futuro, somente nos 
aponta desastres.

A situação da cultura no Brasil 
não suporta mais a reducionista 
visão de prioridades. Os governado-

Para sair da vanguarda do atraso
Essas coisas Carlos Aranha 

c.aranha@yahoo.com

“Caminhando”: “crônica da realidade”
Com o título “Ele já não fala de flores”, o repórter Sérgio Martins fez 

matéria, em João Pessoa, com Geraldo Vandré (foto). Foi publicada no 
segundo semestre de 2019 na revista “Veja”. Transcrevo um trecho: 

“Para não dizer que falei de flores (Caminhando)’ foi a bênção e a 
maldição de Vandré. Essa balada simples, de dois acordes, é sua 

composição mais lembrada - bem mais do que canções mais comple-
xas e belas como ‘De serra, de terra e de mar’. O autor não gosta que a 
definam como hino de esquerda: “‘Caminhando’ é um chamamento, 
uma crônica da realidade. Canção de protesto é coisa de americano”.

res e prefeitos não devem ficar prisio-
neiros de burocratas e tecnocratas que 
estão mais para a pulsação lenta dos 
anos 50 do século anterior do que para 
as exigências geradas na velocidade da 
segunda década do século 21.

Nenhum programa oficial de 
cultura em nenhum Estado ou Mu-
nicípio de um país emergente, ou do 
BRICS (o nosso caso), entra em acordo 
com a realidade se não respeitar as 
necessidades que o mercado exige e os 
benefícios que ele dá.

nnnnnnnnnn

O Governo Federal, ou de um Es-
tado, ou uma Prefeitura, não devem en-
carar os que fazem música, literatura, 
teatro, etc., como se fossem doadores 
de “sangue cultural”. Até porque os po-
deres públicos não estão com doenças 
graves ou em estados terminais.

Afinal, saímos de uma ditadura 
(longa, com todas as características de 
“anos de chumbo”), experimentamos 
uma transição traumatizada pela mor-
te do presidente eleito de forma indire-
ta e não empossado (Tancredo Neves), 

mas, enfim, entramos na normalidade 
política, após o “impeachment” de 
Fernando Collor. Há agora uma “demo-
cracia política” - não podemos negá-la, 
apesar dos moldes em que é pratica-
da, com manifestações de corrupção 
durante processos eleitorais.

Entretanto, não há uma “demo-
cracia econômica”. Mas, temos agentes, 
grupos organizados, para atingir isso. 
Nesse sentido, é que a cultura tem de 
perder a sua condição de segundo, ter-
ceiro, quarto planos, em que governos 
a colocam, como se estivéssemos entre 
os anos 60 e 90 do século passado.

É social, economicamente urgen-
te que o Governo Federal, os Governos 
Estaduais, as Prefeituras, os grandes 
empresários, a imprensa, tratem a 
produção artística com perspectivas 
de mercado. Todos lucrarão de várias 
formas. Afinal, eles não dialogam com 
os investidores nos setores de turis-
mo, industriais, etc.? E a cultura, não é 
mercado também? Não gira dinheiro 
em torno da produção de filmes, de 
shows, de peças, das edições de livros 
e discos, etc.? Vamos sair da vanguar-
da do atraso. 
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Sexta fase da ‘Luz na Infância’ cumpriu 94 mandados de busca em 12 estados brasileiros e mais 18 em quatro países

A 6ª fase da Operação 
Luz na Infância, deflagrada 
ontem para identificar au-
tores de crimes de abuso 
e exploração sexual contra 
crianças e adolescentes, con-
tabiliza 38 prisões. São 94 
mandados de busca sendo 
cumpridos por 579 agentes 
em 12 estados. Outros 18 
mandados estão sendo cum-
pridos em quatro países: Co-
lômbia, Estados Unidos, Pa-
raguai e Panamá.

No Brasil, 14 prisões em 
flagrante foram feitas em São 
Paulo; nove em Santa Cata-
rina; seis no Paraná; quatro 
em Mato Grosso do Sul; duas 
no Ceará e uma em cada um 
dos estados de Mato Grosso, 
Goiás e Rio Grande do Sul.

De acordo com o coor-
denador do Laboratório de 
Operações Cibernéticas da 
Secretaria de Operações In-
tegradas do Ministério da 
Justiça, Alessandro Barre-
to, o perfil dos criminosos 
abrange “pessoas acima de 
qualquer suspeita”, das “mais 
diversas classes sociais” e 
com idade que vai dos 17 a 
mais de 80 anos.

Segundo ele, é mui-
to comum a ocorrência de 
pessoas reincidentes nessa 
prática criminosa. “Um dos 
presos de hoje já tinha, in-
clusive, mandado de prisão 
por abuso e exploração se-
xual”. Ele disse também ser 
comum encontrar pessoas 
que produzem esse tipo de 
conteúdo.

“Em todas as fases [da 
Operação Luz da Infância] 
conseguimos prender abu-
sadores e produtores. Nessa 
fase não será diferente. Cer-
tamente terá produtores e, 
nesse caso, a pena é ainda 
mais severa”, informou.

Pedro Peduzzi 
Da Agência Brasil

Operação prende 38 por 
exploração sexual infantil

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Cecília Noronha

Denúncias
Barreto fez um apelo para 

que a população use os canais 
de denúncia para relatar ca-
sos suspeitos desse tipo de 
prática criminosa. “As denún-
cias são muito importantes 
para as investigações ficarem 
mais robustas”, argumentou.

A população pode pro-
curar a delegacia de polícia 
mais próxima ou ligar para 
o Disque 100, que recebe de-
núncias anônimas sobre vio-
lações de direitos humanos. 
A ligação é gratuita e o ser-

viço está disponível 24 horas 
por dia, incluindo sábados, 
domingos e feriados.

Barreto também desta-
cou a importância de os pais 
estarem sempre atentos ao 
que os filhos consomem na 
internet.

“É muito comum aos pais 
instruírem seus filhos a não 
falarem com estranhos na 
rua. No entanto, esquecem de 
fazer o mesmo com relação à 
internet, que é um ambien-
te onde criminosos se fazem 
passar por crianças e acabam 

captando informações e da-
dos”, explica o investigador.

Para evitar problemas 
desse tipo, ele sugere que os 
pais estabeleçam o contro-
le parental tanto na internet 
como nos aplicativos de men-
sagens, redes sociais e jogos 
online utilizados pelas crian-
ças e adolescentes.

“Os criminosos aprovei-
tam todo e qualquer espaço 
onde haja crianças e adoles-
centes, para tentar atrair, pe-
gar informações e obter ima-
gens [íntimas]. É importante 

que os pais estejam sempre 
atentos para saber com quem 
o filho está falando e o tipo de 
serviço que o filho faz uso”, 
acrescentou.

De acordo com o coorde-
nador da Secretaria de Ope-
rações Integradas, os riscos 
são menores quando os pais 
orientam os filhos sobre os 
riscos que correm nesse tipo 
de ambiente. “A cybereduca-
ção é muito importante para 
mitigarmos os efeitos dano-
sos do abuso e da exploração 
sexual infantil”, completou.

De acordo com o Ministério da Justiça, 579 agentes participaram da ação, que conseguiu prender suspeitos de crimes em oito estados brasileiros

A Prefeitura Munici-
pal de Monteiro terá que, 
obrigatoriamente, forne-
cer cadeiras de rodas, ór-
teses e próteses às pessoas 
portadoras de deficiência, 
devidamente comprovada 
por laudo médico do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 
Este foi o entendimento da 
Terceira Câmara Especiali-
zada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba ao des-
prover, por unanimidade, 
a Apelação Cível e Remes-
sa Necessária, mantendo, 
desta forma, a sentença do 
Juízo da Comarca de Mon-
teiro. A relatora foi desem-
bargadora Maria das Gra-
ças Morais Guedes.

O recurso foi inter-
posto pela edilidade, ata-
cando sentença prolatada 
pelo Juízo da Comarca, nos 
autos da Ação Civil Públi-
ca movida pelo Ministério 
Público estadual, que jul-
gou procedente em parte 
o pedido do MP. O órgão 
ministerial acionou a Justi-
ça, alegando a omissão do 
Município na prestação de 
serviço público de saúde, 
ao deixar de atender, em 
tempo razoável, as deman-
das referentes ao forneci-
mento dos equipamentos.

Além disso, ainda se-
gundo os autos, a Prefeitu-
ra, ao cumprir a decisão, o 
fará como Política Pública, 
inclusive incrementada 
pela Portaria do Ministério 
da Saúde nº 2.381/2008, 
bem como, realizará traba-
lho de reabilitação.

Prefeitura 
tem que dar 
assistência a 
deficientes

Mais duas entidades, 
que atuam na área social, 
foram beneficiadas com a 
doação da quantia de R$ 
27.850,00. O valor foi divi-
dido entre a Secretaria de 
Desenvolvimento Humano 
do Estado da Paraíba, que 
recebeu R$ 20 mil, para a 
implementação do Escritó-
rio Social em João Pessoa, 
e o restante foi para a Pas-
toral da Igreja de São Gon-
çalo. Os recursos foram 
repassados pelo juiz titular 
da Vara de Execuções de 
Penas Alternativas da Co-
marca (Vepa) da capital, 
José Geraldo Pontes.

Conforme explicou 
Geraldo Pontes, a destina-
ção para a Secretaria será  
aplicada no Escritório So-
cial, que tem por objetivo 
assistir aos egressos do 
sistema prisional. O magis-
trado explicou, ainda, que 
o dinheiro será utilizado 
na aquisição de material, 
visando a reforma do pré-
dio onde será instalado o 
equipamento, que funcio-
nará na Rua Souto Maior, 

nº 144, Centro. O alvará 
para a liberação do valor 
foi entregue à secretária 
Gilvaneide Nunes da Sil-
va, estando presente a re-
presentante do programa 
Justiça Presente do CNJ, no 
âmbito no Judiciário esta-
dual, Ana Pereira.

Já a Pastoral da Igreja 
São Gonçalo, que recebeu a 
doação em nome da Paró-
quia Santa Júlia, utilizará o 
dinheiro para aquisição de 
um fogão, um bebedouro, 
um freezer, um microon-
das e um notebook. O al-
vará foi entregue ao Padre 
Luiz Alípio de Sousa Neto, 
na presença do promotor 
de Justiça  da Vara, Ricardo 
José de Medeiros e Silva.

“Os recursos, prove-
nientes da Pena Restritiva 
de Direitos, na modalidade 
de Prestação Pecuniária, 
são destinados a beneficiar 
entidades com caráter assis-
tencial e, de preferência, que 
recebem reeducandos para 
prestar serviços gratuitos 
à comunidade”, ressaltou o 
magistrado Pontes.

Entidades recebem 
doação de R$ 27 mil

Educação

‘Ouse Criar’ inicia maratonas para 
estudantes da rede estadual na PB

A Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia divulgou o edi-
tal da Primeira Fase do Pro-
grama de Educação para 
Inovação e Empreendedo-
rismo ‘Ouse Criar’. O objeti-
vo é selecionar estudantes 
da 1ª série do Ensino Médio 
da Rede Pública Estadual, 
para participarem do pro-
grama por meio de marato-
nas (hackathons). A primei-
ra fase do programa será 
dividida em três etapas: 
Escola, Regional e Estadual. 

A partir de amanhã 
já começa a etapa ‘Escola’, 
com as maratonas aconte-
cendo dentro das escolas 
da Rede Estadual até o dia 
30 de março para a forma-
ção de equipes. Será uma 
equipe por escola, formada 
por cinco estudantes e um 
professor mentor. Eles re-
ceberão uma situação-pro-
blema e tentarão solucio-

nar com ideias e criações. 
As equipes formadas 

terão que se inscrever para 
a etapa ‘Regional’, que vai 
acontecer por meio das tri-
lhas de inovação tecnológi-
ca em cada Gerência Regio-
nal de Educação (GRE). As 
trilhas darão início no mês 
de abril e serão realizadas 
em datas diferentes em 
cada Gerência durante dois 
dias, com base em quatro 
eixos temáticos: ‘Soluções 
governamentais’; ‘Inova-
ção e desenvolvimento 
regional’; ‘Tecnologias so-
ciais’ e ‘Tecnologias educa-
cionais’. 

As maratonas terão 
caráter classificatório e 
formativo, e nelas ocorre-
rão hackathons e palestras, 
para fortalecer o processo 
de ideia dos estudantes e 
mentores.

Nas trilhas, serão sele-
cionadas sete equipes por 

Foto: Agência Brasil

Gerência que participarão 
da última etapa: ‘Estadual’, 
que vai acontecer em outu-
bro, na Maratona da Cam-
pus Academy, com 98 equi-
pes, um total de 450 alunos 
que irão apresentar ideias 
inovadoras de produtos ou 
processos, criarão startups 
mediante o reconhecimen-
to e a potencialização em 
solucionar os problemas 
reais apontados e inseridos 
em suas vivências. 

No Campus Academy 
serão selecionadas 20 
equipes para ingressarem 
na segunda fase do Progra-
ma Ouse Criar, que aconte-
cerá em 2021.

Mais informações es-
tão disponíveis na pági-
na 18 do Diário Oficial do 
Estado https://auniao.
pb.gov.br/servicos/ar-
quivo-digital/doe/janei-
ro/fevereiro/diario-ofi-
cial-15-02-2020.pdf.

O PROgRama

Criado em 2019, o Programa de Educação para 
Inovação e Empreendedorismo ‘Ouse Criar’ tem o 
objetivo de estimular o desenvolvimento de jovens 
empreendedores por meio do fomento, sistema-
tização e implementação de ações educacionais 
que promovam, a partir de soluções para proble-
mas contextualizados, tanto a criação ou melhoria 
contínua de produtos ou processos, como o surgi-
mento de novos empreendimentos.
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Valor é referente a 2019 e chega a ser 6,7% maior que o do ano anterior, quando somadas exportações e vendas internas

O faturamento da indús-
tria brasileira de alimentos 
e bebidas em 2019 foi de R$ 
699,9 bilhões, valor 6,7% su-
perior ao registrado no ano 
anterior, somadas exporta-
ções e vendas para consu-
mo interno. As informações 
constam de relatório divul-
gado ontem pela Associação 
Brasileira da Indústria de 
Alimentos (Abia).

De acordo com a enti-
dade, a quantia representa 
9,7% do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma de todos 
os bens e serviços produ-
zidos no país). O desempe-
nho do setor em termos de 
vendas reais registrou um 
aumento de 2,3%, a melhor 
taxa desde 2013, quando o 
resultado foi 4,2%.

Em 2019, sobressai-se a 
intensificação no consumo de 
carnes; derivados de cereais, 
chá e café; desidratados e su-
pergelados (pratos prontos 
e semiprontos congelados e 
alimentos desidratados); e do 
grupo de diversos (molhos, 
temperos condimentos, sorve-
tes e salgadinhos). Respectiva-
mente, os aumentos foram de 
11,1%, 5,6%, 4,9% e 3,4%. 

Por outro lado, verifi-
ca-se uma queda de alguns 
itens, como açúcar, 10,8%; 
óleos e gorduras, 4,7%; e de-
rivados e frutas e vegetais, 
4,1%. A indústria alimentí-
cia, segundo a Abia, criou 16 
mil empregos diretos, 3 mil a 
mais do que em 2018. O le-
vantamento demonstra que 
o setor responde por quase 
um quarto dos postos gera-
dos pela indústria de trans-
formação do país, que equi-

Por Letycia Bond 
Agência Brasil

Indústria de alimentos e
bebidas fatura R$ 700 bi

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Cecília Noronha

vale a 1,6 milhão.
Conforme ressaltou o 

presidente executivo da Abia, 
João Dornellas, as vendas do 
mercado interno, que abran-
gem varejo e food service 
(alimentação preparada fora 
do lar), tiveram alta de 6,2%, 
superando o índice de 4,3%, 
de 2018. O food service, que, 
segundo ele, tem se expandi-
do de maneira mais acelera-
da, cresceu 6,9%, e o merca-
do varejista, 5,9%.

Segundo Dornellas, os 
empresários do segmento es-

tão confiantes, mas esperam 
que a retomada da econo-
mia seja “ainda mais rápida”. 
“O Brasil continua sendo um 
mercado interno muito pu-
jante. O Brasil exporta produ-
tos industrializados alimentí-
cios para mais de 180 países. 
Isso, por si só, significa uma 
chancela muito grande para 
a qualidade do produto bra-
sileiro. Chegar a 180 países 
do mundo consumindo nos-
so produto fala muito bem 
da indústria de alimentos do 
Brasil”, disse. 

Exportações
A China é, atualmente, 

o país que mais importa ali-
mentos industrializados do 
Brasil. Somente no ano pas-
sado, o país asiático adquiriu 
248,8 mil toneladas, volume 
avaliado em US$ 5,327 bi-
lhões. Em 2018, foram US$ 
3,304 bilhões. O que explica 
o salto de um ano para o ou-
tro, segundo a Abia, foi uma 
maior demanda por carne 
suína. Na lista de principais 
mercados para o Brasil es-
tão também a Holanda, Hong 

Kong, Estados Unidos e Ará-
bia Saudita.

“Qual a nossa expecta-
tiva para este ano? Temos 
duas variáveis importantes. 
Primeiro, mantida essa taxa 
esperada pelo governo brasi-
leiro de crescimento da eco-
nomia e mantida a safra agrí-
cola, pelo menos repetindo a 
safra que nós obtivemos em 
2019, acreditamos fortemen-
te que vamos crescer entre 
2,5% e 3,5% em vendas reais. 
Nós temos motivo para acre-
ditar nisso”, disse Dornellas.

Quanto a um possível 
impacto do coronavírus nas 
negociações, Dornellas dis-
se que observa uma “maior 
dependência” da China de 
produtos brasileiros do que 
antes da epidemia. 

“Porque, de modo geral, 
e a gente viu nas notícias, 
deu uma parada no campo, 
na produção, as pessoas fi-
caram em casa, o governo 
estimulou as pessoas a ficar 
em casa. Então, a demanda 
tem sido ainda mais cres-
cente”, explicou.

As vendas no mercado nacional, abrangendo tanto o varejo quanto o food service (alimentação preparada fora do lar, que está em expansão no Brasil) tiveram uma alta de 6,2%

Foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil

Ajuste de aluguel

Índice fica estável no 2o 
decêndio de fevereiro

O Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M), medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
não registrou variação no se-
gundo período de dez dias de 
fevereiro. A tomada de preços 
foi feita entre 21 de janeiro e 
10 de fevereiro e comparada 
com a coleta feita entre 21 de 
dezembro e 20 de janeiro. No 
período anterior,  a taxa havia 
subido 0,57%. O índice, que re-
ajusta os contratos de aluguel, 
foi divulgado ontem pela FGV.

Entre os componentes 
do IGP-M, o Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA) teve 
variação negativa, passando 
de 0,67% para -0,15%. Por 
estágios de processamento, os 
bens finais caíram 1,18% no 
segundo decêndio de feverei-
ro, depois de subir 0,70% no 
segundo períoido de 10 dias de 
janeiro. A principal contribui-
ção foi do subgrupo alimentos 
processados, com a taxa pas-
sando de 1,28% para -3,29%.

Os bens intermediários 
variaram -0,12%, depois de su-
bir 1,24% no período anterior, 

Ritmo de recuperação da 
economia continua lento

A economia brasileira mos-
tra sinais tímidos de recuperação 
gradual. Essa é a conclusão do 
Banco Central (BC), que divulgou 
ontem o Boletim Regional – pu-
blicação trimestral cujo objetivo 
é trazer uma visão das regiões do 
país a partir de dados e indicado-
res econômicos. “Regionalmente, 
observa-se ritmo mais sustenta-
do de crescimento da economia 
em todas as regiões do país, refle-
tido na maior disseminação das 
taxas de expansão das diversas 
atividades econômicas e do mer-
cado de trabalho”, diz o boletim.

Norte
O boletim destaca que “a 

evolução recente da economia 
do Norte foi beneficiada, no tri-
mestre encerrado em novem-
bro, pelo aumento das vendas 
no varejo, pela continuidade da 
recuperação no setor de serviços 
e pela produção agrícola recor-
de”. “Esses fatores mitigaram os 
efeitos da retração da produção 
industrial, resultado da combina-
ção de queda na atividade extra-
tiva (com participação relevante 
na região) e aumento na trans-
formação, destacando impressão 
e reprodução de gravações, no 
Amazonas, e metalurgia no Pará”.

Nordeste
O Nordeste segue em me-

nor ritmo de expansão na com-
paração com as demais regiões. 
“Esse desempenho ocorre em 
cenário de recuperação gradu-
al do mercado de trabalho, com 
geração de postos formais, em 
especial, no setor de serviços e na 
construção civil. Adicionalmente, 
houve recuperação da indústria 
na margem, após quatro trimes-
tres de retração, com destaque 
para a fabricação de derivados 
de petróleo e vestuário e aces-
sórios”, diz o BC.

Centro-Oeste
No Centro-Oeste, “a ativi-

dade econômica arrefeceu no 
trimestre encerrado em no-
vembro, após crescimento no 
trimestre anterior quando foi 
impulsionada pela colheita re-
corde da safra de inverno e seus 
desdobramentos nas atividades 
relacionadas à cadeia produti-
va do agronegócio”. “Houve 
menor dinamismo da atividade 
[econômica] nos segmentos de 
agricultura, transporte e setor 
público, cujos impactos foram 
parcialmente neutralizados 
pelo desempenho favorável da 
indústria de transformação, 
construção civil e comércio. As 
perspectivas seguem positivas 
para a região, com aumento 
esperado na safra de soja e nas 
exportações de carne”.

Sudeste
Segundo o BC, dados eco-

nômicos da região Sudeste 
indicaram aceleração da ativi-
dade recentemente. “A econo-
mia da região foi estimulada 
pela retomada consistente da 
produção industrial e do setor 
de serviços, enquanto os mer-
cados de trabalho e de crédi-
to continuaram em expansão 
gradual. No setor de serviços, 
observou-se retomada mais vi-
gorosa no trimestre encerrado 
em novembro, acompanhando 
o ambiente de maior confian-
ça e movimento de gradual e 
persistente de recuperação do 
consumo das famílias”.

Sul
No Sul, o Boletim Regional 

também destaca o processo len-
to de recuperação. “A atividade 
econômica no Sul manteve pro-
cesso de recuperação gradual 
ao final de 2019, refletindo, em 
parte, resultados positivos no 
setor de comércio e serviços 
cujos efeitos se sobrepuseram 
aos da diminuição na produ-
ção fabril e da apropriação de 
colheita menos favorável nas 
lavouras de inverno. O mercado 
de trabalho formal segue em 
trajetória de expansão, com 
melhora na geração de postos 
em todos os setores.”

Akemi Nitahara
Agência Brasil

com destaque para o subgrupo 
combustíveis e lubrificantes 
para a produção, cuja taxa foi 
de 4,70% para -2,77%. Para o 
grupo matérias-primas bru-
tas, a taxa ficou em 0,92% em 
fevereiro, frente ao 0,03% de 
janeiro. Os destaques no grupo 
foram os itens minério de ferro 
(0,24% para 3,80%), bovinos 
(-5,39% para -2,23%) e man-
dioca (-3,59% para 5,49%). As 
maiores quedas foram regis-
tradas nos itens soja em grão 
(-1,38% para -3,34%), café em 
grão (0,03% para -7,33%) e su-
ínos (3,58% para-7,42%).

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) subiu 0,25% no 
segundo decêndio de fevereiro, 

ante 0,45% da coleta anterior, 
com cinco das oito classes de 
despesa apresentando decrés-
cimo. Alimentação passou de 
1,22% para 0,25%, transportes 
foram de 0,89% para 0,15%, 
vestuário passou de 0,44% 
para -0,31%, Despesas diversas 
foram de 0,30% para 0,16% e 
comunicação passou de 0,16% 
para 0,04%.

As maiores baixas foram 
registradas nas carnes bovi-
nas (2,74% para -4,38%), na 
gasolina (2,52% para -0,42%), 
nas roupas (0,32% para 
-0,35%), nos serviços ban-
cários (0,33% para 0,10%) e 
na TV por assinatura (1,02% 
para 0,13%).

No período anterior, a taxa havia subido 0,57%, segundo a FGV

Foto: Tomaz Silva Agêncoia Brasil
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Saúde capacita profissionais 
de saúde sobre coronavírus
Encontro promovido pela Governo do Estado tem o objetivo de apresentar o fluxo mediante suspeita de casos 

Foto:  Divulgação

Os profissionais de 
saúde da rede de assistên-
cia pública e privada da 
Paraíba participam de uma 
capacitação sobre manejo 
clínico do coronavírus (CO-
VID-19), nesta quarta-feira 
(19), às 13h30, no auditó-
rio de Terapia Ocupacional 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). O encontro, 
promovido pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
tem o objetivo de apresentar 
o fluxo mediante suspeita de 
casos da doença na Paraíba, 
bem como hospitais de refe-
rência, e a utilização correta 
dos equipamentos de prote-
ção individuais (EPIs).

Desde o primeiro aler-
ta para coronavírus emitido 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), em 31 de 
dezembro, as autoridades 
mundiais iniciaram as provi-
dências para a contenção do 
vírus. No Brasil, o Ministério 
da Saúde criou o Centro de 
Operações de Emergência 
(COE). De acordo com a ge-
rente da Vigilância em Saú-
de, Talita Tavares, a SES já 
realizou a definição de flu-
xos e protocolos determina-
dos pelo COE. “Este encon-
tro com os profissionais de 
saúde é uma das iniciativas 
da vigilância para manter 
o fluxo de prevenção e iso-
lamento, caso exista algum 
quadro suspeito do vírus no 
Estado”, explica a gerente.

COVID-19
O último boletim do Mi-

nistério da Saúde informa 
que há cinco casos suspeitos 
de COVID-19 no Brasil. Os 
casos suspeitos estão con-
centrados nas regiões Su-
deste e Sul, com quatro in-
vestigações no estado de São 
Paulo e uma no Rio Grande 
do Sul. Até agora, 45 casos já 
foram descartados em todo 
o Brasil, que permanece 
sem registro da doença. De 
acordo com o médico infec-
tologista, Fernando Chagas, 
por se tratar de uma trans-
missão respiratória e de 
propagação pelo contato é 
preciso que os profissionais 
estejam atentos para saber 
como agir frente a um caso 
suspeito, ou de confirmação 
do coronavírus.

“É no intuito de orien-
tar os profissionais da rede 
hospitalar que estaremos fa-
zendo esta capacitação, para 
compartilhar as informações 
mais recentes e o mais im-
portante reforçar o fluxo de 
atendimento e abordagem 
em caso de síndrome gripal 
que pode ser o COVID-19”, 
ressalta o infectologista. 
Participarão da palestra e 
dos debates cerca de 200 
profissionais, entre médi-
cos, técnicos e enfermeiros 
da rede pública e do serviço 
privado.

Programa de 

Residências

divulgou os 

resultados 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio do 
Centro Formador de Recur-
sos Humanos (Cefor-PB), da 
Comissão da Residência Mé-
dica (Coreme), da Comissão 
da Residência Multiprofis-
sional (Coremu) e da Co-
missão do Processo Seletivo, 
divulgou, nessa terça-feira 
(18), o resultado final do 
Processo Seletivo dos Pro-
gramas de Residências em 
Saúde. Candidatos aprova-
dos têm até sexta-feira (21) 
para realizarem a matrícula. 

Este ano, foram oferta-
das 60 vagas entre as áreas 
de saúde coletiva,  da crian-
ça, cirurgia e traumatologia 
bucomaxilofacial, anestesio-
logia, medicina intensiva, 
área básica de cirurgia, pe-
diatria, ortopedia e trauma-
tologia, medicina de família 
e comunidade, ginecologia 
e obstetrícia, cardiologia, 
neurologia, clínica médica 
e enfermagem obstétrica.  

O período de matrícu-
la é de 19 a 21 de fevereiro, 
no horário das 9h às 12h 
e 14h às 16h, no Cefor-PB, 
localizado na Avenida Dom 
Pedro II – Torre, João Pessoa. 
Excepcionalmente na quinta, 
dia 20, as matrículas serão 
feitas no turno da tarde, das 
14h às 16h. Candidatos dos 
programas de Residências 
Médica em Medicina de 
Família e Comunidade e 
Multiprofissional em Saúde 
Coletiva poderão efetuar a 
matrícula na Coordenação 
de Pós-Graduação da Facul-
dade Santa Maria, localizada 
na BR-230, km 504, bairro 
Cristo Rei, Cajazeiras.

Os Programas de Resi-
dências em Saúde da SES es-
tão disponível no site oficial 
do governo, no link https://
paraiba.pb.gov.br/diretas/
saude/editais-e-licitacoes/
arquivos/resultado-final_co-
reme_coremu_2020.pdf. 

Seja um doador

Entenda como funciona o processo 
de transplante de órgãos no Brasil

O transplante de órgãos é 
um procedimento cirúrgico de 
reposição de um órgão (como 
coração, fígado, pâncreas, pul-
mão e rim) ou tecido (medula 
óssea, ossos e córneas) de uma 
pessoa doente por outro órgão 
ou tecido normal de um doador, 
que pode estar vivo ou morto.

Um indivíduo vivo pode 
doar um dos rins, parte do 
fígado, parte do pulmão ou 
ainda parte da medula óssea. 
Pela legislação, parentes até o 
quarto grau e cônjuges podem 
ser doadores. Aqueles que não 
são parentes só podem fazer 
a doação com autorização ju-
dicial. Já no caso de órgãos de 
pessoas mortas, são dois os 
tipos de doadores: o primeiro 
é o doador falecido após morte 
cerebral, constatada segundo 
critérios definidos pela legis-
lação e que não tenha sofrido 
parada cardiorrespiratória. 
Neste caso, ele pode doar cora-
ção, pulmões, fígado, pâncreas, 
intestino, rins, córnea, vasos, 
pele, ossos e tendões.

O segundo tipo é o doador 
que teve parada cardiorrespi-
ratória, cuja morte foi consta-
tada por critérios cardiorres-
piratórios, ou seja, o coração 
parou de bater. Este doador 
pode doar apenas tecidos 
para transplante: córnea, va-
sos, pele, ossos e tendões. Em 
ambos os casos, a morte ence-
fálica precisa ser confirmada.

A Lei 9.434 estabelece 
que doação de órgãos após a 
morte pode ser feita somente 
quando a morte encefálica for 
constatada.

Autorização 
De acordo com o Ministé-

rio da Saúde, um dos principais 
fatores que restringe a doação 

De acordo com o 
infectologista, Fernando 
Chagas, é preciso que 

os profissionais estejam 
atentos para saber como 

agir frente a um caso 
suspeito

Camila Boehm
Da Agência Brasil

de órgãos é a baixa taxa de au-
torização da família do doador. 
Dados da pasta mostram que 
cerca de metade das famílias 
entrevistadas não concorda 
que sejam retirados os órgãos 
e tecidos do parente falecido 
para doação.

Por isso, para ser um 
doador, o Ministério da Saú-
de orienta que o interessado 
converse com sua família sobre 
o desejo de ser doador e deixe 
claro para que seus familiares 
autorizem a doação de órgãos 
após sua morte. No Brasil, a do-
ação de órgãos só será feita de-
pois da autorização da família.

Não podem ser doado-
res pessoas que não tenham 

documentação, indigentes ou 
menores de 18 anos sem a 
autorização dos responsáveis.

Transplantes
Na doação em vida, é pos-

sível escolher o receptor dos 
órgãos. Já para a doação após 
a morte, nem o doador nem a 
família podem escolher quem 
vai receber o órgão. O receptor 
será então o próximo da lista 
única de espera de cada órgão 
ou tecido, definida pela Central 
de Transplantes da Secretaria 
de Saúde de cada estado e con-
trolada pelo Sistema Nacional 
de Transplantes (SNT).

A posição na lista é de-
terminada por critérios como 

tempo de espera e urgência do 
procedimento. Para determi-
nar a compatibilidade entre 
doador e receptores, são feitos 
exames laboratoriais.

Depois de confirmada a 
morte encefálica, a família au-
torizar a doação e um receptor 
compatível ter sido localizado, 
a retirada dos órgãos para o 
transplante é feita em um cen-
tro cirúrgico, como em qual-
quer outra cirurgia, por equipe 
de cirurgiões autorizada pelo 
Ministério da Saúde e que se-
jam treinados para esse proce-
dimento. Na sequência, o corpo 
é recomposto e liberado para 
a família para realização de 
velório, se for o caso.

De acordo com a gerente da Vigilância em Saúde, Talita Tavares, a Secretaria de Estado da Saúde já realizou a definição de fluxos e protocolos determinados pelo Centro de Operações de Emergência
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Times se enfrentam hoje no estádio Amigão, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paraibano

O Botafogo fará nesta 
quarta-feira o seu primei-
ro clássico no Campeonato 
Paraibano. O Belo vai até 
Campina Grande enfrentar 
o Campinense, às 20h15, no 
estádio Amigão. A partida 
é válida pela terceira roda-
da da fase de classificação. 
O Botafogo está na quarta 
posição do grupo A, com 6 
pontos, e dois jogos a menos 
do que os demais. Já o Cam-
pinense é o líder do grupo 
B, com 7 pontos, e um jogo a 
menos. O árbitro central da 
partida será Marcelo Apare-
cido de Souza, auxiliado por 
Ruan Neres Souza e Gleyd-
son Francisco. José Ferreira 
será o quarto árbitro.

Após o empate com o 
maior rival o Treze, no últi-
mo domingo, o Campinen-
se é só motivação para esta 
partida. A diretoria acredita 
que um grande público com-
parecerá ao Amigão, nesta 
quarta-feira. Os ingressos 
começaram a ser vendidos 
de forma antecipada no 
Renatão e a partir das 18 
horas só nas bilheterias do 
Amigão. Os preços são os 
seguintes: na geral R$20,00 
inteira e R$ 10,00 a meia 
entrada. Na arquibancada 
principal, R$ 40,00 inteira 
e R$ 20,00 meia entrada. 
Os ingressos das cadeiras 
custam R$ 60,00 inteira e 
R$ 30,00 a meia entrada. A 
torcida visitante ficará na 
arquibancada principal, iso-
lada, para evitar conflitos. 
As mulheres pagam apenas 
R$ 10,00 em qualquer ar-
quibancada e crianças até 
10 anos, acompanhada dos 
pais, não pagarão.

No Botafogo, a expecta-
tiva é que o técnico Evaristo 
Piza promova algumas pou-

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Raposa e Belo prometem
clássico emocionante em CG

Mais uma decisão
Três dias após conquistar a Supercopa Brasil, o Flamengo 
começa a decidir, nesta quarta-feira, outro título, o da Recopa 
Sul-Americana, no Equador Página 24
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cas mudanças no time titu-
lar, em relação ao que come-
çou jogando contra o CSA, 
no último domingo, pela 
Copa do Nordeste. Alguns 
jogadores já mostram des-
gaste físico com a maratona 
de jogos nas 3 competições 
que o clube disputa no mo-
mento. O próprio treinador 
admite que alguns preci-
sam ser poupados, mas não 
adianta quais.

Evaristo Piza só divul-

gará o time momentos antes 
de entrar em campo. Uma 
mudança já está confirma-
da, o retorno do lateral Léo 
Moura no lugar de Neilson. 
Especula-se que Cássio Ga-
briel, Dico e o atacante Lu-
cas Simón podem começar 
jogando, ou entrarem no 
decorrer da partida. Os dois 
primeiros foram muito bem 
em Maceió e o terceiro po-
derá finalmente fazer a sua 
estreia no lugar de Lohan, 

que não fez uma boa partida 
domingo.

“Há a possibilidade de 
mudanças, porque estamos 
com jogadores no limite e 
com possibilidade de sofre-
rem alguma lesão. São mui-
tos jogos e viagens seguidas. 
Mas temos um elenco muito 
qualificado e aqueles que es-
tiverem em melhores condi-
ções serão escalados. É mais 
uma decisão em que o Bo-
tafogo precisa vencer para 

continuar na briga pela pri-
meira colocação no grupo”, 
disse o treinador.

No Campinense, o téc-
nico Oliveira Canindé já tem 
dois desfalques confirmados, 
o meia Romário teve um es-
tiramento muscular contra o 
Treze e está em tratamento 
no departamento médico. Já 
o volante Vargas foi expulso 
no clássico dos maiorais e vai 
cumprir suspensão. Assim 
como Piza no Botafogo, Olivei-

ra também não revela qual o 
time que começará a partida.

“Estou satisfeito com o 
rendimento da equipe nos 
jogos contra o Atlético Mi-
neiro e contra o Treze. Em 
ambos merecíamos ganhar. 
Quero apenas que os jogado-
res repitam o mesmo empe-
nho contra o Botafogo, para 
que tenhamos chances de 
sair de campo com uma vitó-
ria”, afirmou o treinador da 
Raposa.

Trovão Azul

Atlético cada vez mais líder do Estadual

O Campeonato Paraiba-
no de 2020 está chegando 
na metade da primeira fase 
e, até o momento, o trio de 
ferro, formado por Bota-
fogo, Campinense e Treze, 
ainda não mostrou o futebol 
esperado para os três maio-
res campeões do estado. 
Na realidade, o melhor de-
sempenho dentro de campo 
,e também na tabela, é do 
Atlético de Cajazeiras, que 
no, ano passado, bateu na 
trave e por muito pouco não 
chegou às finais do estadual 
,e nessa edição do estadual 
lidera o grupo A com treze 
pontos somados na tabela 
de classificação.

O Trovão Azul soma em 
cinco partidas disputadas 
quatro vitórias e um empa-
te, com isso, segue invicto na 
disputa já tendo vencido o 
Campinense, um dos princi-
pais favoritos ao título, além 
do Sousa, seu maior rival 
,batido por 3 a 1 no clássico 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Nem Botafogo, nem Campinense e nem Treze: a sensação do Campeonato Paraibano é o Atlético de Cajazeiras

Foto: Ascom/Atlético

do sertão. Com jogo veloz e 
ofensivo, o Atlético assumiu 
a liderança do grupo A, o 
mais complicado da disputa 
,e abriu três pontos de van-
tagem para o Treze, que está 
na segunda colocação.

Como o Botafogo tem 
três jogos a menos, a equipe 
ainda pode superar o time 
cajazeirense na tabela ao fe-
char essa primeira parte da 
fase de grupos, no entanto, 
o caso do Treze é mais com-
plicado e o Galo já passa a 

fazer contas e torcer para 
que o desempenho atleti-
cano caia nas próximas ro-
dadas, especialmente pelo 
fato da equipe cajazeirense, 
nos jogos da volta, ter mais 
confrontos fora de casa do 
que teve nos primeiro cinco 
confrontos do estadual des-
te ano.

Para o treinador Eder-
son Araújo, que mais uma 
vez faz bom trabalho no co-
mando técnico do Atlético 
de Cajazeiras, a principal 

característica que tem tra-
zido êxito para a sua equipe 
é o jogo ofensivo. Segundo 
ele, o compromisso da equi-
pe em buscar o gol o tempo 
todo durante os jogos tem 
sido a fórmula para o time 
encontrar as vitórias. Con-
tudo, ele ressalta que nos 
jogos de volta o time, por 
conta dos confrontos fora 
de casa e por já ser conhe-
cida pelos adversários, pre-
cisará buscar variações para 
não se tornar previsível e 

não sofrer com a queda de 
rendimento.

“Nosso time joga para 
frente, gostamos de manter 
a posse de bola, marcamos 
com agressividade, e nosso 
foco é sempre criar oportu-
nidades de gol e assim segui-
remos jogando. Contudo, já 
temos percebido que nossos 
adversários estão buscando 
formas de nos atrapalhar, e 
nos jogos de volta dessa fase 
de grupos isso será cada vez 
mais presente. Nesse senti-
do, essa pausa será boa para 
que possamos treinar varia-
ções e seguir dificultando a 
vida de nossos adversários”, 
comentou. 

A equipe agora aprovei-
ta a pausa do carnaval – se-
rão treze dias de descanso 
- para aprimorar seu tra-
balho técnico e tático, além 
de recuperar a parte física 
de seus atletas. O próximo 
confronto do time será em 
Patos para enfrentar o Na-
cional no estádio José Caval-
canti às 17h, no próximo dia 
1 de março.

Botafogo e Campinense prometem 
fazer um clássico digno da tradição 
das duas equipes, apontadas como 
favoritas ao título paraibano
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Sem jogo no meio de semana, Galo só volta às atividades nesta quinta-feira, já de olho na próxima rodada

O Treze, segundo coloca-
do do grupo A do Campeona-
to Paraibano, deu folga para 
o seu elenco até amanhã. A 
opção foi do treinador Celso 
Teixeira, que resolveu conce-
der descanso extra aos atletas 
após o Clássico dos Maiorais 
,terminado em 1 a 1, no últi-
mo domingo. Com uma pausa 
de duas semanas, o time terá 
tempo para digerir o empate 
com o Campinense em um 
jogo onde o Galo saiu de cam-
po sentindo no empate, uma 
espécie de derrota.

 Ter vencido o Campi-
nense teria sido fundamental 
para as pretensões do Treze 
na competição. O time que 
perdeu para o Sousa na ter-
ceira rodada, teria a chance 
de reduzir sua desvantagem 
em relação ao Atlético para 
apenas um ponto, no entan-
to, após estar vencendo e jo-
gando melhor na maior parte 
do confronto, o Galo deixou o 
seu rival empatar em uma co-
brança de penalidade.

Com isso, o Treze per-
deu mais dois pontos na ta-
bela e passou a correr sérios 
riscos de não se classificar 
para a próxima fase, já que 
está três pontos atrás do 
Atlético e pode ficar a cinco 
do Botafogo, quando o time 
de João Pessoa completar os 
seus jogos que estão atrasa-
dos. Isso tudo, sem que haja 
confrontos diretos para que 
o Galo possa reduzir a dis-
tância, condição que deixa 
a equipe na dependência de 
outros resultados, que não 
os seus, além de jogar pres-
são para que a equipe vença 
todos os seus jogos daqui em 
diante.

“Para a gente, o resultado 
contra o Campinense foi uma 
derrota, pois a minha equipe 
dominou o jogo quase todo e 
acabamos levando o gol em 
mais uma das tentativas de 
jogada deles forçando a bola 
esticada, algo que controla-
mos durante toda a partida, 
mas em um lance específico 
cometemos um pênalti infan-
til”, comentou Celso Teixeira.

O próximo confronto 
do Treze ocorrerá apenas na 
segunda-feira, 2 de março, 
quando o time enfrentará o 
CSP no estádio Almeidão, às 
20h15. Até lá, o time que vol-
ta aos treinamentos amanhã 
terá tempo hábil para corrigir 
seus erros e voltar com mais 
força para os jogos decisivos 
da volta da fase de grupos 
do Campeonato Paraibano 
desse ano, torneio que o Galo 
não vence desde 2011. Para 
o goleiro Jefferson, a equipe 
está em processo de evolu-
ção, mas precisa fortalecer o 
ritmo de trabalho e ter foco, 
objetivando a classificação.

“Nossa equipe está evo-
luindo, vamos seguir tra-
balhando em busca desse 
primeiro objetivo, que é a 
classificação. Temos um gru-
po qualificado, mas sabemos 
que é preciso treinar forte e 
jogar em grande nível, pois 
estamos em um grupo mui-
to competitivo. Sabemos da 
grandeza do Treze nesse es-
tado e por isso temos que ter 
foco para conseguir os objeti-
vos que o clube almeja, temos 
totais condições de classifica-
ção e vamos lutar muito por 
isso”, afirmou Jefferson. 

Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

Treze resolve dar folga aos 
atletas para maior descanso

Foto: PBEsportes

Depois do clássico contra o 
Campinense, os jogadores do Galo 
ganharam uma folga especial

Mudança

Sport quer antecipar jogo com Raposa

O Sport Lagoa Seca 
solicitou, na última terça-
feira (17), a alteração na 
data marcada pela Federa-
ção Paraibana de Futebol 
(FPF) para o jogo válido 
pela sexta rodada do Cam-
peonato Paraibano contra 
o Campinense. A partida 
que tem mando do Sport, 
está prevista para ocorrer 
no dia dois de março, uma 
segunda-feira. O clube 
pede que o jogo seja an-
tecipado para o domingo, 
alegando que não existem 
partidas marcadas nessa 

data na cidade de Campina 
Grande, além da mudança 
fortalecer a presença de 
público no jogo. O “Carnei-
ro” é o último colocado do 
Grupo A, enquanto a Rapo-
sa lidera a chave B.

No dia, não há nenhum 
jogo marcado para a cidade 
de Campina Grande, nesse 
sentido, existe uma expec-
tativa que, com a partida 
ocorrendo no domingo, a 
partida possa contar com 
bom público no estádio, 
inclusive de torcedores do 
Campinense, que mesmo 
na condição de visitante, 
deverão se sentir estimula-

dos a acompanhar a parti-
da que terá mando do Sport 
Lagoa Seca. 

Diante disso, o time 
recém promovido, e cam-
peão da segunda divisão 
,também visualiza no jogo 
uma oportunidade de arre-
cadar recursos através do 
público pagante da partida, 
que será, dentro de campo, 
extremamente importante 
para os dois times. No caso 
do Campinense, a briga é 
pela primeira colocação 
do grupo B. Já o Sport, ten-
tará voltar a pontuar para 
melhorar suas chances de 
escapar do provável re-

baixamento no grupo A da 
competição.

Segundo Arthur Fer-
reira, diretor executivo do 
Sport Lagoa Seca, a equipe 
espera que a solicitação 
seja acatada pela Federa-
ção Paraibana de Futebol 
(FPF). Para o dirigente, o 
jogo é uma oportunidade 
única para a equipe con-
tar com uma arrecadação 
financeira positiva e não 
existem razões que impe-
çam a partida de ocorrer no 
domingo (1). 

“A data inicial para 
essa partida era o dia 1 de 
março, porém a FPF remar-

cou para o dia 2, o que fi-
zemos foi pedir que o jogo 
volte a ser marcado para a 
data inicial. Acredito que 
a solicitação será acatada, 
pois foi feita  em tempo 
hábil e já tivemos uma mo-
dificação como essa em fa-
vor do Treze nessa mesma 
edição do campeonato. So-
mos uma equipe pequena 
e essa renda é importante 
para nosso planejamento 
dentro da competição, e 
esse é justamente o jogo 
onde temos um apelo 
maior de público entre os 
nossos adversários nessa 
primeira fase”, explicou.

Da Redação

Destaques

Paraibanos brilham no Jungle Fight 

Com apoio do Governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria de Estado da Juven-
tude, Esporte e Lazer (Sejel), 
três paraibanos foram cam-
peões do “Jungle Fight” de 
MMA realizado no último sá-
bado (15), no Rio de Janeiro. 
Givanildo Guedes foi o me-
lhor na categoria peso pena 
- até 61 kg - e Eduardo Neves 
foi campeão no peso pesado 
- até 120 kg , enquanto Eris-
son Silva ficou com o título 
na categoria peso mosca – 
até 57 kg -. Eles integram a 
equipe da Academia Eduar-
do Machado Team. Partici-
param do evento, lutadores 
da Argentina, Chile e Bolívia, 
além dos demais estados 
brasileiros. 

Para Eduardo Macha-
do, treinador dos atletas, o 
resultado foi extremamen-
te positivo para o MMA da 

Da Redação

O Paraibano Givanildo Guedes foi o grande campeão na categoria para atletas do peso pena, até 61 quilos

Foto: Divulgação

Paraíba, por se tratar de um 
evento internacional e que 
reúne atletas de alto nível. 
Ele também reforçou a im-
portância do apoio do exe-
cutivo estadual através da 
Sejel, reforçando que sem 
esse suporte, os atletas não 
teriam conseguido partici-

par da competição.
“A equipe paraibana só 

tem de agradecer o apoio do 
Governo do Estado e a Sejel, 
que nos deu toda a atenção 
e viabilizou as condições 
para que nossos atletas pu-
dessem ir ao Rio de Janeiro 
disputar essa competição 

de extrema importância”, 
disse Eduardo Machado, 
responsável pela equipe.

Para Hervázio Bezerra, 
secretário da Sejel, a Paraí-
ba vem se destacando nos 
esportes de luta e o Gover-
no do Estado contribuiu 
para grandes resultados. “O 

Governo fez parte de mais 
uma grande conquista, pois 
contribuiu para que nossos 
lutadores de MMA conse-
guissem destaque em um 
evento internacional. Para-
béns aos nossos guerreiros 
que representaram o estado 
nesse evento tão importan-
te que é o Jungle Figth”, fri-
sou o secretário.

O gestor ainda lembrou 
o sucesso obtido Paraíba Fi-
gth realizado na Vila Olím-
pica Parahyba, e projetou 
mais uma edição em 2020. 
“No ano passado o ginásio 
principal da Vila ficou lota-
do com o “Paraíba Fight” de 
MMA e o público paraibano 
mostrou que está adepto à 
modalidade. Neste ano de 
2020, a Sejel também de-
verá estar apoiando mais 
um evento de grande porte 
para movimentar as artes 
marciais aqui no estado”, 
concluiu.
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Partida contra o Guarani, no Allianz Parque, será muito especial para o atacante e artilheiro do Verdão

Dudu vai completar amanhã 
300 jogos pelo Palmeiras

Da Redação

Nesta terça-feira, os titu-
lares do Palmeiras voltaram a 
treinar forte com o restante do 
grupo. Após a vitória de 3 a 1 
sobre o Mirassol, no domingo, 
o foco agora é a partida contra 
o Guarani, nesta quinta-feira, 
também no Allianz Parque. A 
principal novidade nesta par-
tida é que Dudu completará 
300 partidas com a camisa do 
Verdão.

Desde 2015 no clube, o 
Baixinho soma em 299 jogos 
69 gols, além dos títulos da 
Copa do Brasil de 2015 e dos 
Brasileiros de 2016 e 2018. 
O último palmeirense que al-
cançou a marca de 300 duelos 
foi o ex-goleiro Sérgio – com-
pletou no dia 11 de setembro 
de 2005, na vitória por 3 a 1 
sobre o Paraná (o ex-jogador 
encerrou a carreira com 333 
embates).

Dudu, no entanto, é o 
primeiro atleta de linha a al-
cançar a marca neste século 
– o último foi o meio-campista 
Cesar Sampaio, que chegou a 
300 jogos em 16/05/2000; 
já o também volante Gale-
ano alcançou a marca de 
400 jogos meses depois, em 
19/11/2000.

A estreia do camisa 7 
pelo Verdão ocorreu no dia 
25/01/2015, em amistoso 
vencido por 3 a 2 sobre o Red 
Bull Brasil, no Allianz Parque 
(entrou no segundo tempo no 
lugar do meia Allione). Com a 
marca de 299 jogos alcança-
da no último dia 8, contra a 
Ponte Preta, ele aumentou o 
saldo como jogador de linha 
que mais entrou em campo 
pelo Palmeiras no século 21 
– está atrás apenas do goleiro 
Marcos, com 392 disputados 
desde 2001.

Em toda a história pa-
lestrina, Dudu ocupa a 33ª 

posição na lista dos que mais 
jogaram pelo clube, logo atrás 
de Carnera, ídolo das déca-
das de 30 e 40, e Rosemiro, 
destaque dos anos 70 e 80, 
ambos com 302 partidas – o 
líder do ranking é Ademir da 
Guia, com 902 partidas. Entre 
os atacantes, ele é o 5º, atrás 
de César Maluco, craque dos 
anos 60 e 70, com 327 – o lí-
der é o ponta-esquerda Nei, 
com 490 jogos nos anos 70.

Campeão da Copa do 
Brasil em 2015 (fez os dois 
gols na final contra o Santos) 
e também dos Brasileiros de 
2016 (foi o líder de assistên-
cias do time com 10) e 2018 
(também líder de assistências 
com 14), Dudu é o jogador de 
linha que mais venceu pelo 
Verdão no século 21: 171 vi-
tórias, atrás apenas do goleiro 
Marcos, com 182. No geral, 
figura na 30ª posição dos jo-
gadores com mais vitórias na 
história do clube ao lado de 
César Maluco – o ranking é 
liderado por Ademir da Guia, 
com 514 triunfos. Conside-
rando só atacantes, ele é o 5º 
colocado – Nei é o líder com 
255 vitórias.

Quando o assunto é bola 
na rede, Dudu segue se des-
tacando. Com 69 gols (o mais 
recente anotado contra o Red 
Bull Bragantino, no último dia 
2), ele é o artilheiro palmei-
rense no século 21, seguido 
de Vágner Love (54) e Willian 
Bigode (44). No geral da his-
tória palestrina, ocupa a 32ª 
colocação, logo atrás de Nei, 
com 71 gols – o líder neste 
quesito é Heitor, com 317.

Dudu é também o 2º 
maior artilheiro da história do 
Palmeiras em Campeonatos 
Brasileiros com 41 gols, atrás 
apenas de César Maluco, com 
61, além de ser o 9º palmei-
rense com mais partidas pelo 
torneio (154) e o 7º com mais 

vitórias (85, ao lado de Mar-
cos). Na Libertadores, Dudu 
é o 4º jogador com mais vitó-
rias na história do Palmeiras 
(19, atrás apenas de Ademir 
da Guia e Alex, com 20, e do lí-
der Marcos, com 27), o 4º com 
mais jogos (32) e o 9º com 
mais gols (5). Com 17 gols só 
em Campeonatos Paulistas, o 
camisa 7 é o 4º no ranking de 
artilheiros alviverdes no sécu-
lo 21 – apenas dois tentos se-
param o atacante do primeiro 
colocado, Valdivia, com 19 
gols (entre os dois estão Die-
go Souza e Edmundo, ambos 
com 18).

Além disso, o jogador do-
mina os números no Allianz 
Parque desde a inauguração 
da arena, em 2014. Ele é quem 
mais jogou no estádio (124 
vezes), mais venceu (88 triun-
fos), mais fez gols (balançou as 
redes 32 vezes) e mais serviu 
seus companheiros (concedeu 
33 assistências), além de ser o 
maior artilheiro do Gol Norte 
(com 12 tentos) e do Gol Sul 
(com 20 bolas na rede).

Na temporada passada, 
Dudu foi o palmeirense com 
mais jogos (65), mais gols (13, 
ao lado de Gustavo Scarpa) e 
mais assistências (18).

Neste Campeonato Pau-
lista de 2020, Dudu lidera a 
lista de maiores dribladores 
com 12 fintas sobre seus mar-
cadores mesmo sem ter joga-
do pela 3ª rodada, diante do 
Oeste (poupado), e pela 6ª ro-
dada, diante do Mirassol (sus-
penso). O camisa 7 está ao 
lado de Thomaz, da Inter de 
Limeira. Em dribles certos (ou 
seja, quando a bola continua 
sob posse do jogador após a 
finta), Dudu segue como pri-
meiro colocado, também ao 
lado de Thomaz: 10 dribles 
cada. Os dados são do Foots-
tats e estão atualizados até o 
encerramento da 6ª rodada.

Foto: Ascom/Palmeiras

Desde 2015 no clube, o Baixinho 
soma em 299 jogos 69 gols, além dos 
títulos da Copa do Brasil de 2015 e 
dos Brasileiros de 2016 e 2018

Choro de alegria

Reinier se emociona ao se   
apresentar ao Real Madrid

Mais uma promessa 
do futebol brasileiro foi 
apresentado nessa terça-
feira pelo Real Madrid. 
Depois de Vinicius Junior, 
que começou no Flamen-
go, e Rodrygo, do Santos, 
o clube espanhol deu as 
boas-vindas a Reinier, de 
18 anos, outra cria das ca-
tegorias de base do clube 
rubro-negro carioca. Emo-
cionado, o atacante foi às 
lágrimas no salão nobre 
do estádio Santiago Ber-
nabéu, em Madri.

“Boa tarde a todos! 
Hoje (terça-feira) é um dia 
muito feliz para mim. Um 
dia que realizo um sonho 
de infância! Muito obriga-
do presidente e diretoria e 
a minha família, que sem-
pre esteve comigo e acre-
ditaram que seria possível 
chegar até aqui. Quero fa-
zer parte da história desse 
clube. Hala Madrid!”, afir-
mou Reinier, que se esfor-
çou para fazer o pronun-

ciamento em espanhol.
Antes da apresenta-

ção oficial, o ex-jogador 
do Flamengo assinou um 
contrato até 2026 e po-
sou para fotos ao lado do 
presidente Florentino Pé-
rez. Depois do evento no 
salão nobre, Reinier foi ao 
gramado do Santiago Ber-
nabéu para saudar os tor-
cedores presentes e fazer 
as tradicionais embaixa-
dinhas e jogar bolas para 
arquibancada.

Flamengo e Real Ma-
drid acertaram no final 
do ano passado a venda 
de Reinier por 30 milhões 
de euros (cerca de R$ 136 
milhões), valor referente 
à multa rescisória. O clu-
be rubro-negro ficará com 
80% do valor (aproxima-
damente R$ 109 milhões) 
e os outros 20% perten-
cem ao jogador e seus re-
presentantes. O anúncio 
oficial da contratação só 
aconteceu em janeiro, 
quando o atacante com-
pletou 18 anos.

Em um primeiro mo-
mento, Reinier ficará à 
disposição do ex-atacante 
espanhol Raúl González 
no Real Madrid Castilla, 
o time B merengue, que 
disputa a terceira divisão 
espanhola. Vinicius Junior 
e Rodrygo fizeram o mes-
mo caminho antes de ga-
nharem chances na equipe 
principal com o técnico 
francês Zinedine Zidane.

“Uma das obsessões 
desse clube é a busca pelo 
talento onde ele está. Por 
isso vamos incorporando 
jovens jogadores que pos-
sam ser as grandes figuras 
do futuro”, ressaltou Flo-
rentino Pérez durante a 
apresentação de Reinier.

Antes de se apresen-
tar ao novo clube, o ata-
cante campeão do Cam-
peonato Brasileiro e da 
Copa Libertadores pelo 
Flamengo em 2019 esteve 
na disputa do Pré-Olímpi-
co com o Brasil, na Colôm-
bia, e garantiu a vaga nos 
Jogos de Tóquio-2020.

Foto: Reuters

O garoto Reinier 
não aguentou a 
emoção de realizar 
o sonho de jogar 
no Real Madrid da 
Espanha

Da Redação
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Após conquistar a Supercopa Brasil, o Rubro-Negro começa a decidir hoje o título da Recopa Sul-Americana

Flamengo encara a altitude 
de Quito e o Independiente

Da Redação

O Flamengo venceu o 
Athletico-PR por 3 a 0, no 
último domingo (16), e se 
sagrou campeão da Super-
copa do Brasil. Porém, o 
Rubro-Negro não teve mui-
to tempo para comemorar. 
Isso porque, o time cario-
ca embarcou para o Equa-
dor na segunda-feira (17), 
visando o confronto com 
o Independiente Del Val-
le, nesta quarta, às 22h30 
(de Brasília), no Estádio 
Atahualpa, o mesmo onde a 
seleção do Equador manda 
jogos, em Quito. A partida 
será a primeira da decisão 
da Recopa Sul-Americana, 
entre o campeão da Liber-
tadores e o da Sul-Ameri-
cana. A finalíssima aconte-
ce dia 26, no Maracanã, às 
21h30 (de Brasília).

Para esta partida, o Fla-
mengo não poderá contar 
com Léo Pereira e Gabriel 
Barbosa, que após o título 
da Supercopa retornaram 
para o Rio de Janeiro. O za-
gueiro se recupera de uma 
lesão na coxa esquerda, en-
quanto o atacante cumpre 
suspensão devido a expul-
são na final da Libertado-
res, ainda em 2019.

Além do Independiente 
Del Valle, o Flamengo tem 
uma outra preocupação, 
que costuma fazer a dife-
rença nos jogos disputa-
dos em Quito, a altitude de 
2.850 metros. O duelo desta 
quarta-feira contra o Inde-
pendiente Del Valle reser-
va um raríssimo momento 
de ineditismo nas décadas 
de carreira do Mister Jorge 
Jesus no futebol. Os 2.850 
metros de altitude de Quito 
fizeram com que JJ pedisse 
“socorro” e colocasse a pre-
paração nas mãos do chefe 
do departamento médico, 
Márcio Tanure.

“Sempre ouvi dizer 
da complicação de jogar 
com essas equipes com 
altitude em relação ao ní-
vel do mar. Não tenho ex-
periência nenhuma disso. 
Assim, vou fazer aquilo 
que a equipe médica e fi-
siológica do Flamengo tem 
de experiência. Já estamos 
agindo em cima disso. Du-
rante a semana, o Dr. Ta-
nure esteve trabalhando, 
mas minha experiência é 
zero”, disse o treinador.

Continente mais ex-
tenso do mundo, a Europa 
não conta com países nes-
tas condições. A medicina 
aponta que a altitude passa 
a fazer efeitos que interfe-
rem na prática esportiva 
a partir de 2.000m acima 
do nível do mar. E não é de 
hoje que a realização de 
partidas neste cenário gera 
debate na América Latina. 
Ao longo da história, o Fla-
mengo entrou em campo 
na altitude 19 vezes: são 
sete vitórias, três empates 
e nove derrotas.

“Trabalhamos para 
aumentar a capacidade de 
oxigênio toda vez que res-
piram e terem a sensação 
de jogar em hipóxia com 
essa dificuldade. Há ainda 
acompanhamento médico 

Edição: Ivo Marques Editoração: Luciano Honorato

Copa do Brasil

Náutico e Botafogo carioca nos Aflitos

Náutico e Botafogo 
decidem nesta quarta-fei-
ra uma vaga para a tercei-
ra fase da Copa do Brasil. 
O jogo será às 21h30, no 
Estádio dos Aflitos, em 
Recife. As duas equipes ti-
veram uma performance 
diferente nos jogos da pri-
meira fase da competição. 
A classificação do timbu de 
Pernambuco foi tranquila, 
passando pelo Toledo por 
2 a 0, mesmo jogando no 
Paraná. Já o Botafogo con-
seguiu passar pelo Caxias 
por causa do regulamento. 
O jogo terminou empatado 
em 1 a 1, mas como o Alvi-
negro carioca jogava pelo 
empate, seguiu na compe-
tição.

No Náutico, o clube 
vem embalado após uma 
vitória sobre o Sport no 
Campeonato Pernambuca-
no. Para o jogo desta quar-
ta contra o Botafogo, a no-
vidade poder ser a volta do 
atacante Kieza. A chance 
é pequena, mas existe. O 
atacante Kieza, que teve 
há 16 dias uma ruptura de 

Da Redação

O artilheiro Kieza, que está afastado da equipe há muitos dias, pode retornar ao Náutico hoje, diante do Botafogo

Foto: Ilustração

ligamento no tornozelo es-
querdo, pode ser relacio-
nado para o jogo. 

Outros dois jogadores 
que devem ser relaciona-
dos são o lateral-esquerdo 
Wilian Simões e o atacan-
te Matheus Carvalho. Eles 
não atuaram na vitória 
de 2 a 0 sobre o Sport, no 
último sábado, porque es-
tavam com desgaste mus-
cular.

“Há uma probabilida-
de muito grande dos dois 

participarem. E existe uma 
pequena chance de Kieza 
participar desse jogo. Está 
evoluindo bem, fazendo 
trabalho intensivo e é im-
pressionante o espírito e a 
identificação que ele tem 
com esse clube. Está se de-
dicando ao máximo na re-
cuperação e contagiando 
todos nós. Até temos que 
frear ele um pouco”, disse 
Dal Pozzo, técnico do Náu-
tico.

Kieza não joga desde 

a vitória de 2 a 0 sobre o 
Freipaulistano-SE, pela 
Copa do Nordeste, no dia 
1º de fevereiro. Nesta par-
tida, ele sofreu uma entra-
da forte do volante Rama-
lho e rompeu o ligamento 
do tornozelo esquerdo. O 
tempo estimado de recu-
peração era de até seis se-
manas. Ele iniciou, nesta 
segunda-feira, a transição 
física.

Para o Náutico, este 
é o jogo mais importante 

do ano, porque garante 
ao vencedor uma cota de 
R$ 1,5 milhão. O Alvirru-
bro tem uma folha sala-
rial estimada em R$ 500 
mil, então significa quase 
3 folhas de pagamento 
garantidas.

O Botafogo tem um 
desfalque para o jogo con-
tra o Náutico, pela segun-
da fase da Copa do Brasil. 
Titular no comando de 
ataque alvinegro, Pedro 
Raul foi ausência nas ativi-
dades com Paulo Autuori e 
não estar na delegação que 
veio para Recife.

O jogador se recupera 
de uma lesão na coxa di-
reita desde a derrota para 
o Fluminense. Pedro Raul 
não foi a campo nos trei-
nos desta semana A ex-
pectativa é que ele comece 
a fase de transição para o 
gramado em breve.

O camisa 9 é o arti-
lheiro do Botafogo na tem-
porada, com três gols em 
quatro jogos oficiais dis-
putados. Foi dele o da clas-
sificação na Copa do Brasil 
no empate em 1 a 1 com o 
Caxias, no Sul.

e nutricional. Usamos me-
dicamentos e suplementos 
que fazem com que aumen-
te a capacidade de ligação 
do oxigênio na hemoglobi-
na, visto que o ar rarefeito 
tem menos moléculas de 
oxigênio”, detalhou o médi-
co Márcio Tanure.

Por fim, o chefe do de-

partamento médico do Fla-
mengo avisou: “ São medidas 
para minimizar os efeitos 
que nunca vamos conseguir 
neutralizar. Aí, só morando 
lá ou treinando por um pe-
ríodo mais longo. Mas temos 
obtido sucesso com essas 
intervenções para melhorar 
o máximo dentro da nossa 

limitação a performance”, 
concluiu.

Alheio ao problema da 
altitude, o técnico Jorge 
Jesus tratou de cuidar da 
parte técnica e praticamen-
te já escalou o time para o 
confronto, levando em con-
ta o que tem de melhor e os 
desfalques. O comandan-

te deve escalar: Diego Al-
ves; Rafinha, Rodrigo Caio, 
Gustavo Henrique e Filipe 
Luís; Arão e Gerson; Ever-
ton Ribeiro, De Arrascaeta 
e Bruno Henrique; Pedro. 
Porém, caso algum atleta 
titular sinta-se desgastado, 
é possível que haja mudan-
ça no time.

O Flamengo terá 
dificuldades no 
Equador com a 

altitude, que em Quito 
chega a 2.850 metros

Uma cena que já virou comum: os jogadores do Flamengo comemorando gols e títulos; nesta quarta-feira, eles começam a decidir mais uma taça, a da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Dell Valle

Foto: CBF
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Le Van desenterrou sua amada e colocou os ossos dentro de uma estrutura de gesso no formato e tamanho de uma mulher

Homem dorme com os restos 
mortais da esposa há 16 anos

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

Conteúdo - contatos: (83) 98854-1491

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

Durante os últimos 16 anos, 
um homem residente no Vietnã tem 
dormido ao lado dos ossos da espo-
sa. Devastado e inconformado, Le 
Van desenterrou os restos mortais 
de sua amada e os colocou dentro de 
uma estrutura de gesso no formato e 
tamanho de uma mulher adulta.

Segundo informações concedi-
das ao Net News Vietnam, Le Van 
faz maquiagem e troca diariamente 
as roupas da escultura. Ele afirmou 
à rede de notícias: “Quando minha 
esposa estava viva, ela nunca usava 
um vestido bonito, então agora eu 
tenho que fazer muitas roupas boni-
tas para ela”. Le Van ainda acrescen-
tou acreditar que sua falecida espo-
sa está sempre presente em sua vida 
e, por isso, não há dúvidas de que irá 
dormir com seu corpo, ou o que res-
tou dele, até sua morte.

Após quase 30 anos de casados 
e sete filhos criados, a esposa de Le 
Van morreu inesperadamente em 
2003. A partir de então, ele passou 
a maior parte do seu tempo ao lado 
do túmulo em que ela havia sido 
enterrada, inclusive dormindo ao 
seu lado.

Entretanto, após seus filhos te-
rem descoberto o que o pai fazia, 
preocupados, eles o proibiram de 
passar as noites no cemitério. Foi en-
tão que Le Van teve a ideia de levar 
para casa os restos de sua esposa.

Apesar de os filhos e vizinhos 
terem sido totalmente relutantes à 
ideia de ter o que sobrou do corpo 
dentro de casa, além das várias ten-
tativas da polícia de fazer com que 
Le Van voltasse a enterrar os restos 
mortais de sua esposa, ele se mante-
ve firme e permanece até hoje dor-
mindo ao lado de sua amada.

Aforismo
“Não há nada feio quanto à morte; mas 
o homem, por medo, fez até a palavra 

morte feia e impronunciável. As pessoas 
não gostam de falar sobre ela. Elas nem 

mesmo ouvem a palavra morte.”

(Osho)

1916 — Afonso Arinos de Melo Franco,
jornalista, escritor e jurista brasileiro
1980 — Bon Scott, vocalista britânico
1983 — Jardel Filho, ator brasileiro
1993 — Carlos Augusto Strazzer, ator
brasileiro
1997 — Deng Xiaoping, político chinês
2003 — Jair Santana (Boca Quente),
radialista e jornalista (Paraíba)
2016 — Umberto Eco, escritor italiano

Mortes na História

Obituário

Feminicídio

Elza Betânia
Porto de Moura
16/2/2020 – Aos 59 anos, em 
Natal (RN), de câncer. Assis-
tente social da Maternidade 
de Patos (PB). Foi candidata 
a vereadora em 2012 em Pa-
tos, não conseguindo se eleger, mas obteve uma 
expressiva votação. Era cunhada de Alcione, ex-
jogador do Nacional.

Norma Célia
11/2/2020 – Aos 47 anos, 
em Teixeira de Freitas (BA). 
Encontrada morta embaixo 
da própria cama. O compa-
nheiro confessou ter ma-
tado Norma asfixiada por 
causa de ciúmes, após uma discussão. O caso é 
investigado pela Delegacia Especial de Atendi-
mento a Mulher (Deam).

Sansão Ribeiro de Souza
16/2/2020 – Aos 82 anos, em 
Rio Branco (AC), por compli-
cações após um AVC. Profes-
sor que foi reitor da Univer-
sidade Federal do Acre (Ufac) 
de 1988 a 1992. Era o pai da 
ex-chefe da Casa Civil do Estado do Acre, Márcia 
Regina, que ficou conhecida como a “Dama de 
Ferro” na última gestão do Partido dos Trabalha-
dores (PT). Foi professor do Departamento de 
Economia. Como reitor, sua gestão foi notabiliza-
da pela ênfase na interiorização da Ufac, com ex-
pansão de cursos para os principais municípios 
do estado.

Foto: Patos Online
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Foto: Reprodução
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Graeme Allwright
16/2/2020 – Aos 93 anos, 
em Seine-et-Marne, na Fran-
ça. Cantor francês de origem 
neozelandesa, conhecido por 
ter adaptado várias músicas 
de artistas folk norte-ameri-
canos e franceses. Cantor engajado pela justiça 
social, um pouco hippie, à margem do show bu-
siness, que rejeitava a televisão. Nascido na Nova 
Zelândia em 1926, iniciou a carreira como ator 
na Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial, 
antes de se estabelecer na França em 1948. Ele 
se lançou na música aos 40 anos de idade, com 
um primeiro disco em francês em 1965 chamado 
‘Le trimardeur’, adaptado do “cantor de protesto” 
Pete Seeger. Seu repertório contestador, antimi-
litarista e profundamente humanista ressoa com 
as aspirações da juventude francesa da época.

Tozé Martinho
16/2/2020 – Aos 72 anos, em 
Cascais, Portugal, de parada 
cardiorrespiratória. Ator, ar-
gumentista e um dos primei-
ros galãs da história da tele-
novela portuguesa. Foi um 
dos protagonistas da primeira telenovela produ-
zida em Portugal, ‘Vila Faia’ (1982). Ao longo da 
carreira, participou de inúmeras séries, primeiro 
na RTP e mais recentemente na TVI.

Foto: NIT
Ubiracy Bezerra de Sabóia
17/2/2020 – Aos 46 anos, em 
Teresina (PI), de câncer. Jorna-
lista formado em Jornalismo 
na Universidade Federal do 
Piauí (UFPI). Atuava na área 
política, com passagem pela 
TV Cidade Verde, afiliada do SBT no Piauí, e por 
último criou o Blog do Bira, que não foi mais atua-
lizado desde outubro do ano passado. Foi o pri-
meiro blog focado na política piauiense.

Ana Alves Godoy
17/2/2020 – Aos 81 anos. 
Ex-vereadora de Porto Alegre 
(RS). Nascida em 1939, em 
Veranópolis (RS), foi a pri-
meira vereadora do Partido 
dos Trabalhadores (PT) na 
capital gaúcha, ocupando uma cadeira na Câma-
ra entre 1983 e 1988. Foi doméstica, cozinheira, 
comerciária, morou em diferentes bairros da ci-
dade como Restinga, Vila Cruzeiro, Auxiliadora, 
Cidade Baixa, Lomba do Pinheiro, Sarandi, Par-
que dos Mayas, Rubem Berta, muitas vezes em 
condições precárias. Ajudou a fundar várias as-
sociações de moradores.

Cheryl Wheeler
12/2/2020 – Aos 59 anos, 
no Condado de Greene, em 
Ohio, Estados Unidos. Uma 
das principais dublês de 
Hollywood, foi assassinada 
a tiros pelo ex-marido, o nu-
tricionista de celebridades Lindsey Duncan. 
Ela era uma das dublês mais requisitadas e ex-
perientes do cinema norte-americano, tendo 
atuado em grandes produções, dublando atri-
zes como Sharon Stone, Brooke Shields e Jessi-
ca Alba. Seu atual marido, Robert Sanders, de 
56 anos, também foi morto.

Andressa Brito
de Souza Lima
14/2/2020 – Aos 26 anos, 
em Cascavel (PR). Estu-
prada e morta a facadas 
dentro de sua casa. Seu 
bebê, de dez meses, tam-
bém foi ferido. O assassino 
teria tentado sufocar a criança. A mulher 
estava sozinha em casa com o bebê, o mari-
do estava trabalhando.

Emília de Oliveira
14/2/2020 – Aos 52 anos, 
em Hortolândia (SP). Mor-
ta a facadas pelo compa-
nheiro, José Aparecido Ba-
rissa, de 65 anos. O casal 
estava junto há 20 anos e 
as brigas eram constantes. 
O caso foi registrado como feminicídio.

Amie Harwick
15/2/2020 – Aos 41 anos, 
em Hollywood, Los Ange-
les, Estados Unidos. Uma 
das terapeutas sexuais mais 
conhecidas da meca do sho-
wbiz foi assassinada pelo 
ex-namorado depois de uma briga com ele 
na mansão onde morava. Ela foi estrangulada 
por Gareth Pursehouse, com quem terminou 
uma relação semanas atrás. A vítima era au-
tora do best-seller ‘The New Sex Bible for Wo-
men’ (‘A Nova Bíblia do Sexo Para Mulheres’). 
Amie namorou durante anos o comediante 
Drew Carey.

Foto: Radar 86 News
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Kellye Nakahara
16/2/2020 – Aos 72 anos, em 
Pasadena, na Califórnia, Esta-
dos Unidos, de câncer. Atriz que 
interpretou a enfermeira Kellye 
em ‘M*A*S*H’. Nasceu na ilha de 
Oahu, no Havaí, mas se mudou 
para São Francisco ainda quando jovem. O seu pri-
meiro trabalho foi em ‘M*A*S*H’, série de comédia 
exibida pela rede de tevê norte-americana CBS, en-
tre os anos de 1970 e 1983, inspirada no filme ho-
mônimo. Também participou de outros trabalhos, 
como os filmes ‘Clue’ e ‘Black Day Blue Night’.

Foto: Divulgação

Mário da Graça Machungo
17/2/2020 – Em Lisboa, Por-
tugal, de câncer. Nascido em 
1º de dezembro de 1940, foi 
um combatente da Luta de Li-
bertação Nacional (LLN) que 
culminou com a independência 
de Moçambique, em 1975. Ocupou vários cargos mi-
nisteriais, destacando-se o de primeiro-ministro da 
República de Moçambique, de 17 de julho de 1986 a 
16 de dezembro de 1994. Em 1995, tornou-se presi-
dente do Conselho Consultivo do Banco Internacio-
nal de Moçambique.

Osmídio da Silva Gomes
17/2/2020 – Aos 69 anos, em 
João Pessoa (PB), de câncer no 
intestino. Ex-vereador de Ca-
jazeiras (PB). Nascido no Sítio 
Cantinho, na zona rural de Ca-
jazeiras, foi vereador pelo Mo-
vimento Democrático Brasileito (MDB) de 1973 a 
1982, nos governos municipais de Antônio Quirino 
de Moura e Francisco Mathias Rolim. Também era 
agente fiscal da Receita do Estado e atuou em vários 
municípios do Sertão paraibano.

Tadeu Nascimento
17/2/2020 – Aos 74 anos, em 
Fortaleza (CE). Jornalista e 
apresentador de televisão, es-
tava internado em decorrência 
de um acidente de carro no dia 
22 de novembro do ano passa-
do, ao sofre um AVC enquanto dirigia o veículo. Foi o 
primeiro jornalista apresentador do ‘Barra Pesada’, 
na TV Jangadeiro, e do ‘Rota 22’, da TV Diário.

Jason Davis
17/2/2020 – Aos 35 anos, em 
Los Angeles, Estados Unidos, 
de causa não divulgada. Ex-ator 
mirim da Disney. Participou de 
filmes como ‘Hora do Rush’ e 
‘Um Ninja da Pesada’, nos anos 
de 1990. Ficou conhecido por dar a voz para o per-
sonagem Mikey Blumberg na série animada ‘Hora 
do Recreio’. Seu último trabalho foi na série ‘The Ba-
throom Diaries’, que foi exibida em 2014.

Foto: The Business Year

Foto: Arquivo Pessoal
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Andrew Weatherall
17/2/2020 – Aos 56 anos, 
em Londres, Inglaterra, de-
vido a uma embolia pulmo-
nar. Músico, produtor e DJ 
britânico que ajudou a tra-
zer os sons de acid house ao 
público de massa. Nasceu em Windsor, perto 
de Londres, e começou sua carreira como DJ 
em um clube noturno. Em seguida, fundou a 
gravadora Boy’s Own Recordings e o proje-
to de produção Bocca Juniors. Era respeita-
do por seus remixes de músicas de artistas 
como Happy Mondays e New Order, além de 
produzir o icônico álbum do Primal Scream 
Screamadelica, em 1991. Colocou várias ca-
madas no som da banda de rock, além de um 
toque de dança que resultou em um dos ál-
buns britânicos mais aclamados e celebrados 
dos anos de 1990.

Foto: Instagram

A Prefeitura de Patos, na região do 
Sertão paraibano, iniciou na última se-
gunda-feira o recadastramento de con-
cessionários do Cemitério Público do 
Distrito de Santa Gertrudes. O prazo vai 
até esta sexta-feira (21). A convocação 
para o recadastramento envolve os pro-
prietários de jazigos, túmulos, terrenos 
e gavetas, desocupados ou não.

Ao término do prazo do recadas-
tramento, os proprietários ou respon-
sáveis das sepulturas, desocupadas 
ou não, que apresentarem “estado de 
abandono ou ruína”, deverão proceder 
as melhorias necessárias nesses jazigos, 
pagando a taxa de autorização.

Os concessionários dos túmulos 
deverão comparecer ao cemitério, que 
fica situado no Distrito de Santa Ger-
trudes, munido de cópia dos seguintes 
documentos: termo de concessão, se 
houver; CPF; Carteira de Identidade; 
comprovante de residência do titular 
ou responsável; e cópia das certidões de 
óbito de pessoas sepultadas, se houver.

Caso o concessionário não possua 
o termo de concessão, deverá apresen-
tar a “Declaração de Posse do Túmulo” 
assinada por duas testemunhas.

Túmulos serão 
recadastrados

Le Van e a estrutura de gesso, “sua mulher”

Foto: Divulgação



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE AR NOVOS DE 1ª LINHA, GARANTIA DE FÁBRICA, 
DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS 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 Federal nº 3555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991242633. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaira - PB, 18 de Fevereiro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

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 PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA 
FROTA MUNICIPAL; ADJUDICO o seu objeto a: GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO 
DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 245.243,60; O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS 
LTDA - R$ 235.415,23.

Algodão de Jandaira - PB, 11 de Fevereiro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRANPECAS 
- COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 245.243,60; O CEARENSE 
DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 235.415,23.

Algodão de Jandaira - PB, 12 de Fevereiro de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: SERVIÇOS DE 
CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADOS AS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DE TODAS 
AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: JOSE HUMBERTO FERREIRA 
DA SILVA 03377100407 - R$ 44.000,00.

Algodão de Jandaira - PB, 12 de Fevereiro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: SERVIÇOS DE 
CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADOS AS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DE TODAS 
AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA 03377100407 - R$ 44.000,00.

Algodão de Jandaira - PB, 13 de Fevereiro de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADOS AS DIVULGAÇÕES DAS 

ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaira: 02.010 
GABINETE DO PREFEITO 04.122.1001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GABINETE 
DO PREFEITO 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2003 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02020.06.181.1003.2005 - ENCARGOS COM O POLICIA-
MENTO CIVIL 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.122.1005.2008 MANUTENÇÃO DO DEPT. 
DE FINANÇAS E TESOURARIA 02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
12.361.1006.2018 MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 12.361.2002.2016 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% 02.050 SE-
CRETARIA DE SAÚDE 10.301.1007.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE 02.060 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1008.2054 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.070 SECRETARIA DE INFRA-
-ESTRUTURA E ECONOMIA 15.122.1009.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE 
INFRA-ESTRUTURA 02.090-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.2006.2037 MANUTENÇÃO 
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 339039.0000 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00018/2020 - 13.02.20 - JOSE HUMBERTO 
FERREIRA DA SILVA 03377100407 - R$ 44.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00004/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2020, 
que objetiva: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO 
EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ESPEDITO PEREIRA - R$ 36.000,00; 
JOSÉ CLEANTO CESAR FILGUEIRA - R$ 36.000,00.

Algodão de Jandaira - PB, 04 de Fevereiro de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0004/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
PROCESSO ADMINÍSTRATIVO Nº 200128PP00004

Objeto REGISTRAR OS PREÇOS para eventual AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 
NOVOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL – todo o pro-
cedimento realizado, que decidiu pela classificação pelo menor preço as empresas: GRANPECAS 
- COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER, referente aos itens: 1 - 3 - 5 - 7 - 8 
- 10 - 12; - no valor de R$ 245.243,60 (Duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três 
reais e sessenta centavos); O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, referente aos itens 
2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - no valor de R$ 235.415,23 (Duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos 
e quinze reais e vinte e três centavos). 

Ata completa encontra-se no site da prefeitura do algodão de Jandaíra, nos informes de 2020.
Algodão de Jandaira - PB, 12 de Fevereiro de 2020

MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00004/2020. OBJETO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA 
URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Infraestrutura. RATIFICAÇÃO: 
Prefeita, em 04/02/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO 

EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Algodão de Jandaira: 31.105.08.244.5003.1476.0287 - 3340.41 FONTE DE RECURSOS: 158. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00007/2020 - 04.02.20 - ESPEDITO PEREIRA - R$ 
36.000,00; CT Nº 00008/2020 - 04.02.20 - JOSÉ CLEANTO CESAR FILGUEIRA - R$ 36.000,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2020. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 

POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a empresa LL CONSTRUÇÕES DO BRASIL para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados 
da data desta publicação, apresentar Planilha Orçamentária comprovando a existência dos itens 
exigidos em edital 6.7.2, conforme comprovação de CAT Nº 01271 apresentada em envelope de 
Habilitação.INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de 
Jandaíra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 991242633.

Algodão de Jandaíra - PB, 18 de Fevereiro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Março de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Pavimentação em Paralelepípedos 
Felipe Santiago Chianca - Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@
gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 19 de Fevereiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Março de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de Calção com Quiosques 
- Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: 
WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 19 de Fevereiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de pneus, câmara de ar, protetor e pitos para atender as necessidades da 
frota da Prefeitura Municipal - Areia/Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00115/2020 - 18.02.20 - CJ 

PNEUS (CHARLES JOSÉ AGUIAR DA SILVA - R$ 119.406,00; CT Nº 00116/2020 - 18.02.20 - CAYO 
CESAR CONSERVA ALVES - R$ 16.900,74; CT Nº 00117/2020 - 18.02.20 - MARY SOARES & 
ALTAIR LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AU - R$ 27.732,00; CT Nº 00118/2020 - 
18.02.20 - NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 95.056,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00145/2019 decorrente daDISPENSA DE 
VALOR 00015/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e MARLENE SALES ALVES, CPF 
nº 873.358.834-15. OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, 
II, b, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista 
de Albuquerque e Marlene Sales Alves. DATA DA ASSINATURA:18/02/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 02 ao Contrato 00146/2018 decorrente do PREGÃO 
PRESENCIAL 00023/2018. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e PUBLICSoftware Infor-
mática Ltda – ME, CNPJ nº 07.553.129/0001-76. OBJETO: Alteração de Prazo contratual. FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57. II, § 2º e suas alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista 
de Albuquerque e PUBLICSoftware Informática Ltda – ME. DATA DA ASSINATURA: 18/02/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 13:30 horas do dia 05 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em tecnologia da informação para prestação de serviço de implantação do prontuário eletrônico 
cidadão e-SUS AB PEC, CDS, e-SUS AB Território como forma de suprir as necessidades de um 
prontuário eletrônico, oferecendo treinamento/reciclagem dos profissionais para este software, e 
locação de software web sincronizado/integrado ao e-SUS de gestão de saúde pública e incluindo 
comodato para todos equipamentos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@
gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 19 de Fevereiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 07:30 horas do dia 05 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa juridica para 
aquisição de equipamentos de ginástica para a Prefeitura Municipal de Areia-Pb. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou 
www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 19 de Fevereiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 07:30 horas do dia 06 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para realizar serviços de confecção de prótese dentária - Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. 
E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 19 de Fevereiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 13:30 horas do dia 06 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de coberturas manipuladas 
para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa - Secretaria Municipal de Saúde do 
Município - Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 
Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 19 de Fevereiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00009/2020
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 DV00009/2020, 
que objetiva: Contratação de pessoa fisica ou juridica para Confecção de Rouparias para o Centro 
Cirúrgico do Hospital Dr. Hercílio Rodrigues - Areia/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA - R$ 4.670,00.

Areia - PB, 18 de Fevereiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00010/2020, para o dia 21 
de Fevereiro de 2020 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 
681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99308-7720. 

Baia da Traição - PB, 18 de Fevereiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2020

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020, 
que objetiva: Contratação dos Serviços de advogado para acompanhamento de Processos Admi-
nistrativos e Judiciais, Consultoria e Assessoria Jurídica, acompanhamento de Processos Junto 
ao Poder Judiciário Estadual (1º e 2º Grau) Poder Judiciário Federal e suas instâncias e Tribunal 
de Contas Estadual, para atender às necessidades da Administração da Câmara Municipal de 
BOM JESUS. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SANTANA 
& SANTANA ASSOCIADOS - R$ 38.400,00.

Bom Jesus - PB, 20 de Janeiro de 2020.
EDINEI PEREIRA DE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2020

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 007/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS EM DE 07 RUAS. Data de abertura: 11/03/2020 às 10h00min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 17/02/2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Presidente-CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 013/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de Gás de Cozinha. 
Data de abertura: 04/03/2020 às 11h30min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 18 de fevereiro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 014/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Contratação de serviços de internet. 
Data de abertura: 04/03/2020 às 13h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 18 de fevereiro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 015/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de Materiais de Constru-
ção. Data de abertura: 05/03/2020 às 10h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 18 de fevereiro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender 
ao Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, FARMÁCIA BÁSICA, PAB 
FIXO, MAC e FUS: 3.3.90.30.01 Material de Consumo 3.3.90.30.09 Medicamentos 3.3.90.32.01 
Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 00006/2020 - 14.02.20 - ENDO-
MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 57.374,25; 
CT Nº 00007/2020 - 14.02.20 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTD - R$ 24.690,50; CT Nº 00008/2020 - 14.02.20 - M & R COMERCIO EIRELI 
- R$ 7.840,00; CT Nº 00009/2020 - 14.02.20 - MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS HOSPITALAR LT - R$ 57.755,50; CT Nº 00010/2020 - 14.02.20 - SO SAUDE PRODU-
TOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 35.193,50; CT Nº 00011/2020 - 14.02.20 - VITAMED COMÉRCIO 
E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME - R$ 84.347,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
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: Aquisições parceladas 
de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as 
Unidades de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 
57.374,25; FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTD - 
R$ 24.690,50; M & R COMERCIO EIRELI - R$ 7.840,00; MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LT - R$ 57.755,50; SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR 
EIRELI - R$ 35.193,50; VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 
- ME - R$ 84.347,00.

Borborema - PB, 13 de Fevereiro de 2020.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: Contratação de Serviços 
de Confecção de Próteses Dentárias de acordo com as especificações da Portaria nº 1.825/GM/MS 
de 24 de agosto de 2012, destinadas à população carente desta cidade; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME - R$ 46.475,00.

Borborema - PB, 13 de Fevereiro de 2020.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Serviços de Confecção de Próteses Dentárias de acordo com as es-
pecificações da Portaria nº 1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2012, destinadas à população carente 
desta cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos: 
FUS, FMAS, PMAQ: 3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Borborema e: CT Nº 00005/2020 - 14.02.20 - FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME - R$ 46.475,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00017/2020, que 
ocorreria no dia 20 de fevereiro de 2020, ás 11:00 horas, cujo objeto é Locação de Som para SETUR, 
FICA CANCELADO por razões de interesse público.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 17 de Fevereiro 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.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.059/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.059/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - ME. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMPRESSORAS XEROGRÁFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEM-
BRO DE 2020. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.032/2020/CSL/SEMAS/
PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:  08.243.1029.2126/ 
08.244.1018.2127/ 04.122.2001.2128 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 
1001/1311 SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E GIOVANNI DOS SANTOS MAIA. VALOR GLOBAL: 
R$ 12.100,00 (DOZE MIL E CEM REAIS). DATA DE ASSINATURA: 18/02/2020.

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.032/2020/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.032/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: GIOVANNI DOS SANTOS MAIA – ME  dos serviços de locação de impres-
soras xerográficas, para atender as necessidades das diversas unidades da secretaria municipal 
de assistência social – até 31 de dezembro de 2020, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 
8.666/93, alterada, no valor total de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), cujas despesas correrão 
á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1029.2126/ 08.244.1018.2127/ 
04.122.2001.2128. Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 1001/1311.

Campina Grande, 17 de fevereiro  de  2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ESTIVAS, CEREAIS E PROTEÍNAS 
DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

O Município de Capim, representado por seu Prefeito Constitucional, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o art. 49 e seus parágrafos da lei 8.666/93, considerando o inte-
resse da Administração Pública, considerando a necessidade de alteração do edital para melhor 
adequação técnica.Decide.

REVOGAR o edital de licitaçãoPREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2019
Capim, 11 de Fevereiro de 2020.

TIAGO ROBERTO LISBOA
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, no uso de suas atribuições, CONVOCA as empresas: 

DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 16.682.179/0001-
44; M&R COMERCIO EIRELI - CNPJ: 17.290.835/0001-26; SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR 
- CNPJ: 29.775.313/0001-01 vencedores do Pregão Presencial n.º 001/2020 para assinatura da 
ata de registro de preços no prazo máximo de 5 dias úteis contados a partir da publicação deste 
termo no DOE. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará decadência do Direito de 
Contratar com a Prefeitura de Capim. Maiores informações na CPL situado a Av. São Sebastião, 
S/N, Centro – Capim – PB –no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Capim -PB, 12 de Fevereiro de 2020.
Antônio José da Silva

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - R$ 65.671,00; 
M&R COMERCIO EIRELI - R$ 152.165,00; SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR - R$ 83.314,00.

Capim - PB, 12 de Fevereiro de 2020
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Vieira, 57 - Centro - Carrapateira - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA 
PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CARRAPATEI-
RA - PB, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO COM O 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Nº 884302/2019. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 35531003. E-mail: prefeitura@carrapateira.pb.gov.br. Edital: http://www.carrapateira.pb.gov.
br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Carrapateira - PB, 18 de Fevereiro de 2020
YARLEY PEREIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Conceição - PB, TORNA PÚBLI-

CO, para fins de efeitos no disposto no § 3º do Atr. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
que a empresa CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CONSTRUTORA TRIUNFO, interpôs recurso 
administrativo contra o julgamento de habilitação da Tomada de Preços nº 00001/2020, ficando as 
demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, 
APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do Art. 
109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados da forma do Art. 110 do mesmo diploma 
legal, a partir da presente publicação, ficando aos autos dos recursos e do procedimento licitatório 
com vista franqueada aos interessados. Comunica aos interessados que a sessão marcada para o dia 
19 de fevereiro de 2020, ás 09:30 horas, fica cancelada devido a interposição de recurso da empresa.

Conceição - PB, 18 de Fevereiro de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00001/2020, que objetiva: Aquisição de quentinhas tamanho M e lanches para atender as 
necessidades desta SEMEC na realização de formações continuada aos professores da Rede 
Municipal; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: EDNALVA ALVES DE SOUSA 
67605222491 - R$ 52.314,80.

Conde - PB, 18 de Fevereiro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de quentinhas tamanho M e lanches para atender as necessidades desta 

SEMEC na realização de formações continuada aos professores da Rede Municipal. FUNDAMENTO 
LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2020 - Ata de Registro de Preços nº 00040/2019, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00040/2019, realizado pela 
Secretaria Municipal de Saude de Conde. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 
Reserva Orçamentária 153 no valor de 52.314,80 (Cinquenta e dois mil, trezentos e quatorze reais 
e oitenta centavos) na seguinte dotação: Órgão: 21400 Secretaria Municipal de Educação Função: 
12 Educação Subfunção: 361 Ensino Fundamental Programa: 0025 Cidade Unida por Nós - MDE 
Ação: 2029 Manutenção das Atividades do Ensin. Fundamental Nat. da Despesa: 3390300000 
Material de Consumo Fonte: 111 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 
Código Reduzido: 000176. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00062/2020 - 18.02.20 - EDNALVA ALVES 
DE SOUSA 67605222491 - R$ 52.314,80.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
O Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste 

tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020, com o seu Aquisição de Combustíveis Óleo Diesel, 
Diesel S10, Gasolina e Etanol, para o Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho-PB. Conforme 
especificação do edital. Com os licitantes classificados em todas as fases deste certame a pessoa 
Jurídica DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - Valor: R$ 206.250,00 (Duzentos e seis mil, 
duzentos e cinquenta reais).

Curral Velho - PB, 18 de Fevereiro de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00002/2020
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na Tomada de 

Preços Nº. 00002/2020, do tipo Menor Preço Global, objetivando: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIA 
PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONGO- PB (CONTRATO DE REPASSE Nº 1052938-
84). Data de Abertura: 10 de Março de 2020 às 09h00min. O Edital pode ser obtido na sede da 
Prefeitura de Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores 
informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08h00min às 12h00min. Edital: 
www.congo.pb.gov.br, ou www.tce.pb.gov.br.

Congo, 18 de fevereiro de 2020.
JOSÉ IVANILSON PEREIRA GUENES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109,§ 1º da Lei nº 8.666/93, torna-se público que a empresa-

TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEfoi considerada HABILITADApara participar da 
licitação em epígrafe e a empresa CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME foi considerada 
INABILITADA, tendo em vista os itens 6.4.3.1 e 6.5.2.1 do Edital.Caso não haja interposição de 
recurso, fica marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 03 de março de 
2020, as 09h00min (horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese 
de não haver expediente na referida data, na sala da Comissão de Licitação.

Congo – PB, 18 de fevereiro de 2020.
JOSÉ IVANILSON PEREIRA GUENES

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00004/2020

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00004/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL DESTE 
MUNICÍPIO. Data de Abertura: 09 de março de 2020às 09h00min. O Edital pode ser obtido na 
sede da Prefeitura de Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00. Edital: 
www.congo.pb.gov.br, ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 18 de fevereiro de 2020.
ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
A Prefeitura Municipal de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00001/2020, com o seu objeto Aquisição de Combustíveis Óleo Diesel, Diesel S10 
e Gasolina, atendendo solicitação das Secretarias de Educação, Cultura e Esportes, Infraestrutura, 
Administração e Gestão Pública, Agricultura, Ação Social e Gabinete. Conforme especificação do 
edital. Com os licitantes classificados em todas as fases deste certame a pessoa Jurídica COMERCIO 
DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA - Valor: R$ 192.500,00(cento 
noventa e dois mil e quinhentos reais) e a pessoa Jurídica DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI 
- Valor: R$ 281.000,00(Duzentos oitenta e um mil reais).

Curral Velho - PB, 18 de fevereiro de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2020, para o dia 04 
de Março de 2020 às 07:40 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3377-1058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 18 de Fevereiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de peças 
para o Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 
as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 18 de Fevereiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Março de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma Empresa 
Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global: Cobertura 
de Quadra Poliesportiva Municipal Francisco dos Santos, localizada neste Município. 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) 3265-1030. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: www.duasestradas.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Duas Estradas - PB, 14 de Fevereiro de 2020
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de pneus e correlatos diversos, destinados aos veícu-

los e Máquinas Pesadas deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos : 01.00 - 04.22.2001.2004-0010000.01-3.3.90.30.O1 04.00 
-12.361.2003.2012-1250000.02-3.3.90.30.01 04.00 -12.361.2003.2014-1230000.01-3.3.90.30.01 
07.00 -10.301.2002.2020-2540000.06-3.3.00.30.01 07.00 - 10.301.2002.2030-211000.01 
-3.3.90.30.01 08.00 -15.451.2001.2096-0010000.01-33.90.30.01 08.00 -15.452.2007.2037-
0010000.01-3.3.90.30.01 09.00 - 24.782.2001.2039-0010000.01-3.3.90.30.01 10.00 - 
08.244.2010.2040-0010000.01-3.3.90.30.01 10.00 - 08.244.2010.2041-0010000.01-3.3.90.30.01 
12.00 - 20.606.2001.2049-0010000.01-3.3.90.30.01 12.00 - 20.006.2012.2050-0010000.01-
3.3.90.30.01. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 00022/2020 - 17.02.20 - ALISAUTO ALINHAMENTO 
E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - R$ 72.110,00; CT Nº 00023/2020 - 17.02.20 - ANTONIO 
MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA - R$ 127.125,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO 

E REFORMA DA EMEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE LAGOA DE PEDRA, 
MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2019. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto - Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00221/2019 - Matrix Construtora Ltda - EPP - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 26.931,93; e prorroga o 
prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 14.02.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 

DAS RUAS ALFREDO MALAQUIAS, TRAVESSA ALFREDO MALAQUIAS, TRAVESSA ALFREDO 
MALAQUIAS II, CICERO MARIANO, TRAVESSA JOÃO PAULO II, MARIA SALUSTIANO E JOA-
QUIM GARCIA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00003/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00172/2018 - Mg & Mp 
Serviços e Construções - 5º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 18.02.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 

DAS RUAS GILVAN ROSA CRISTOVAM E JOSÉ LOURENÇO NETO NESTE MUNICIPIO DE 
ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2018. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e: CT Nº 00173/2018 - Mg & Mp Serviços e Construções - 5º Aditivo - prorroga o prazo 
por mais 4 meses. ASSINATURA: 18.02.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 

DAS RUAS LUIZ BELARMINO FERREIRA, REGINA CEZÁRIA, ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO, 
BERNADETE COSTA RODRIGUES (TRECHO), MIGUEL SOUZA MARIBONDO (TRECHO), JOSÉ 
DE ANDREDE (TRECHO) E JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS (TRECHO II) NESTE MUNICIPIO 
DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2018. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Esperança e: CT Nº 00174/2018 - Cp2 Construcoes, Servicos e Locacoes Eireli - 8º Aditivo - 
prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 18.02.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais diversos para atendimento das Secretaria da 
Administração Municipal para o exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00017/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00105/2020 - 17.02.20 - EDSON BARBOSA GUEDES - R$ 121.020,00; CT Nº 
00106/2020 - 17.02.20 - JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 6.858,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais diversos para atendimento das Secretaria da Administração Municipal para o exercício 
de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDSON BARBOSA 
GUEDES - R$ 121.020,00; JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 6.858,00.

Guarabira - PB, 17 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais para melhoria da infraestrutura urbana e rural. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo 4.4.90.52.01 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00094/2020 - 14.02.20 - ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS - R$ 464.000,00; CT Nº 00095/2020 
- 14.02.20 - CECIDA CERAMISA SANTA CECÍLIA LTDA EPP - R$ 117.500,00; CT Nº 00096/2020 
- 14.02.20 - LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME - R$ 740.000,00; CT Nº 00097/2020 - 
14.02.20 - SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE AREIA ANDRADE E LEOBINO LTDA - R$ 234.000,00; 
CT Nº 00098/2020 - 14.02.20 - TARCISIO COPPI BORGES - R$ 761.500,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais diversos para melhor atendimento e funcionamento das atividades realizadas pela 
Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
EDSON BARBOSA GUEDES - R$ 225.923,00; JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 
44.791,00; 94.810,00; PAULO PONTES DA SILVA - R$ 335.043,00. Após o parecer da Secretaria de 
Saúde quanto aos itens das fraldas, conforme constava no edital, teve alterações nos preços finais, 
observando que o item de nº 68 foi fracassado devido as marcas cotadas não atender. Ficam desde 
já as empresas convocadas para assinatura dos contratos nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 14 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que objetiva: Aquisições de Livros 
Didáticos para distribuição com os alunos da Rede Infantil do Município de Guarabira; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MUNDIAL EDIÇÕES E REPRESENTAÇÕES 
EIRELLI - R$ 145.950,00. Fica a empresa convocada para assinatura do contrato dos termos do 
instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 18 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que objetiva: Aquisições de Livros 
Didáticos para distribuição com os alunos da Rede Infantil do Município de Guarabira; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MUNDIAL EDIÇÕES E REPRESENTAÇÕES 
EIRELLI - R$ 145.950,00. Fica a empresa convocada para assinatura do contrato dos termos do 
instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 18 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00001/2020, para aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes 
ao município, aos locados ou a disposição deste município e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: 
POSTO PARAÍSO LTDA, vencedora com o valor global de R$ 545.750,00 (quinhentos e quarenta 
e cinco mil setecentos e cinqüenta reais), conforme analise e julgamento da proposta de preços.  

Ibiara - PB, 14 de Fevereiro de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL nº 00006/2020
Objeto: Contratação de empresa para locação de estrutura para os eventos a serem realizados 

no município de Ibiara durante o exercício de 2020, com datas a serem divulgadas posteriormente.  

Folha Linha Onde se lê Leia-se

26 19 08:00 do dia 20/02/2020 08:30 do dia 19/02/2020

26 20 08:00 do dia 20/02/2020 08:30 do dia 19/02/2020

Ibiara-PB, 14 de Fevereiro de 2020
JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA 

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Décimo Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00076/2014, em 20.08.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de Quadra escolar coberta. 
OBJETO DO ADITIVO: De Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

OBS: REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00007/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de material de 
expediente, destinados a todas as secretarias do municipio, cuja abertura será no dia 04.03.2020, 
às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  
26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interes-
sados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone 
(0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 17 de Fevereiro de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00008/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de pneus 
e câmaras de ar, destinados a frota que pertence a prefeitura e veículos locados, cuja abertura 
será no dia 04.03.2020, às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito 
Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 17 de Fevereiro de 2020.
 

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00009/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de empresa 
do ramo pertinente para implantação de Sistema de Gestão de Cadastro Domiciliar e Individual 
na atenção Primária á Saúde, incluindo o treinamento dos usuários e consultoria de implantação 
e controle de frequência dos profissionais e/ou trabalho externo por georeferenciamento, com o 
fornecimento de 17 licenças mensais para o software, cuja abertura será no dia 04.03.2020, às 13:00 
horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro 
– Ibiara - PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no ende-
reço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 17 de Fevereiro de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00004/2020, para a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria 
de Educação e Fundo de Ação Social, Fundo de Saúde e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: 
JOANA DARC COSTA AFREU – ME, declarada vencedora em vários itens com o valor global de 
R$ 553.217,50 (quinhentos e cinqüenta e três mil duzentos e dezessete reais e cinqüenta centa-
vos) e a empresa FRANCISCO DA SILVA PEREIRA – ME, declarada vencedora de vários itens 
no valor global de R$ 87.620,00 (oitenta e sete mil seiscentos e vinte reais), conforme julgamento 
das propostas de preços.  

Ibiara - PB, 11 de Fevereiro de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00005/2020, para a aquisição de material de limpeza de uso domestico e de higiene 
pessoal, para distribuição em várias secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Assistência 
Social a medida de suas necessidades e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: JOANA DARC 
COSTA AFREU, declarada vencedora em vários itens com o valor global de R$ 112.607.00 (cento 
e doze mil, seiscentos e sete reais) conforme julgamento da proposta de preços.  

Ibiara - PB, 11 de fevereiro de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00010/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a locação de veículos 
tipo caçamba e caminhão aberto, cuja abertura será no dia 04.03.2020, às 15:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O 
edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 17 de Fevereiro de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços, de acordo com o processo Inexigibilidade 
nº 00002/2020. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: JOÃO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO – ME
OBJETO: Contratação do grupo musical: Banda João André, para animar o carnaval em Ibiara-

-PB, no dia 22 de Fevereiro de 2020.

VALOR GLOBAL R$: 15.000,00 (quinze mil reais).
PRAZO: 31.12.2020.

Ibiara  - PB, 12 de Fevereiro de  2020
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços, de acordo com o processo Inexigibilidade 
nº 00003/2020. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: RANIERI NOBREGA FERREIRA
OBJETO: Contratação do grupo musical: Banda Sanara Show, para animar o carnaval em 

Ibiara-PB, no dia 25 de Fevereiro de 2020.
VALOR GLOBAL R$: 10.000,00 (dez mil reais).
PRAZO: 31.12.2020.

Ibiara  - PB, 12 de Fevereiro de  2020
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços, de acordo com o processo Inexigibilidade 
nº 00004/2020. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: ALISON DE SOUZA LEITE
OBJETO: Contratação do grupo musical: Banda Alissin Vieira, para animar o carnaval em Ibiara-

-PB, no dia 22, 23 e 24 de Fevereiro de 2020.
VALOR GLOBAL R$: 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
PRAZO: 31.12.2020.

Ibiara  - PB, 12 de Fevereiro de  2020
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços, de acordo com o processo Inexigibilidade 
nº 00005/2020. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA
OBJETO: Contratação do grupo musical: Banda Bora Bora, para animar o carnaval em Ibiara-

-PB, no dia 25 de Fevereiro de 2020.
VALOR GLOBAL R$: 7.000,00 (sete mil reais).
PRAZO: 31.12.2020.

Ibiara  - PB, 12 de Fevereiro de  2020
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Tablets, para utilização dos ACS do Município de Igaracy - PB. FUN-

DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2025 INCREMENTO 
DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, 127 4490.52 00 214 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN-
TE;. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Igaracy e: CT Nº 00006/2020 - 18.02.20 - JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA 
01828529460 - R$ 16.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2020

O Prefeito Municipal de Ingá, Estado da Paraíba, usando as atribuições que lhe confere a Lei, 
resolve REVOGAR a licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00005/2020, cujo objeto é a aquisi-
ção de carne bovina e frango, para atender as necessidades do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, do Programa Mais Educação, do Programa Brasil Alfabetizado, do Programa de Educação 
de Jovens e Adultos, das Creches e da Secretaria de Saúde do Município de Ingá, em razão das 
quantidades dos produtos objeto da licitação estarem incorretas.

Ingá(PB), 18 de fevereiro de 2020.
MANOEL BATISTA CHAVES FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2020, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de curativos biológicos, para atender as necessidades 
das  Unidades Básicas de Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ingá, no 
dia 04/03/2020 às 13:45 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 
160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 03/03/2020.

Ingá(PB), 12 de fevereiro de 2020.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO Nº. 22.558/2019 CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.007/2019

INEXIGIBILIDADE Nº 10.012/2019
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TRANSPLANTES DE MEDULA ÒSSEA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.

DATA DA 1ª SESSÃO: 06/03/2020, ÀS 09:00HS
DATA DA 2ª SESSÃO: 11/03/2020, ÀS 09:00HS
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão Se-

torial de Licitação, Sra. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o Chamamento Público 
com intuito de credenciar entidades para atender o objeto em referência. As entidades deverão 
apresentar toda a documentação e proposta nos dias e horários acima epigrafados, no Auditório da 
SMS, localizado na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício 
financeiro de 2020: TABELA SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO de 08h:00 às 
12h:00 e de 13h:00 às 17h:00, no Fone: (83) 3214-7937, no site https://transparenica.joãopessoa.
pb.gov.br/#licitacoes, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2020.
Juliana Pereira de Lima

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO Nº. 00.293/2020 CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.001/2020

INEXIGIBILIDADE Nº 10.001/2020
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS TRANSPLANTES DE CORAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.

DATA DA 1ª SESSÃO: 05/03/2020, ÀS 09:00HS
DATA DA 2ª SESSÃO: 10/03/2020, ÀS 09:00HS
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão Se-

torial de Licitação, Sra. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o Chamamento Público 
com intuito de credenciar entidades para atender o objeto em referência. As entidades deverão 
apresentar toda a documentação e proposta nos dias e horários acima epigrafados, no Auditório da 
SMS, localizado na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício 
financeiro de 2020: TABELA SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO de 08h:00 às 
12h:00 e de 13h:00 às 17h:00, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2020.
Juliana Pereira de Lima

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.004/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMEN-
TAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/ 145142.
Data da sessão: 05/03/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001; 1122; 1124; 1214; 1290; 1090; 1312; 1311).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
FUNJOPE – FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 001/2020

Processo nº 4032/2019
Com base nas informações constantes no Processo em referência, através de Adesão à Ata de 

Registro de Preços n°0143/2019 – Secretaria de Estado da  Administração Central de Compras, 
oriunda do Pregão Presencial n° 205/2019.de acordo com o Relatório emitido pela Comissão de 
Licitação, abalizado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, 
Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO e ADJUDICO a 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 001/2020 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CAMARIM E COQUETEL PARA OS EVENTOS DA FUNJOPE, em favor da empresa: 
CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES CNPJ nº 06.103.305/0001-05, pelo Valor de 
R$ 67.324,50 (SESSENTA E SETE MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS), fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, em consequência, fica 
convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, oriundo da Adesão à Ata de 
Registro de Preços da Secretaria de Estado da  Administração Central de Compras, nos termos do 
Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 18 de Fevereiro de 2020.

Maurício Navarro Burity
Diretor Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.005/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BARBEARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA – SEMUSB, CONFORME 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/ 095119.
Data da sessão: 06/03/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta
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Além de aulas de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio, edital prevê realização de concurso de redação

Projeto “Se Liga no Enem” vai 
oferecer este ano 5,4 mil vagas

Os editais do Se Liga no 
Enem PB 2020 foram divul-
gados nesta terça-feira (18) 
no Diário Oficial do Estado. 
Além da segunda edição do 
Concurso de Redação Se Liga 
no Enem PB, o edital ain-
da estabelece o Se Liga no 
Enem PB Revisão, que vai 
oferecer 5,4 mil vagas para 
estudantes egressos e con-
cluintes das escolas da Rede 
Estadual de Ensino, que vão 
ter aulas de revisão para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). O programa 
é desenvolvido pela Secre-
taria Estadual da Educação 
e da Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (SEECT/PB) e visa 
a preparação dos alunos da 
Rede Estadual para o Enem. 

 O concurso de redação 
será realizado em quatro 
etapas, com um tema por bi-
mestre, voltado para os alu-
nos que irão prestar o Enem. 
Os vencedores do concurso 
ganharão medalhas e cer-
tificados. Já as escolas vão 
ser premiadas com troféus. 
A competição será destina-
da a todos os estudantes da 
3ª série do Ensino Médio da 
Rede Estadual de Ensino, e 
visa valorizar e estimular a 
criatividade, o raciocínio, a 
leitura e o desenvolvimento 
da linguagem escrita em Lín-
gua Portuguesa. 

As inscrições para a 2ª 
edição do Concurso de Reda-
ção serão efetivadas bimes-
tralmente, no site da Secreta-
ria de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia, por 
meio do endereço: http://
see.pb.gov.br/seliganoenem.

As redações deverão ser 
escritas à caneta tinta pre-
ta, em folha modelo próprio 
da secretaria, disponível no 

site: http://see.pb.gov.br/se-
liganoenem, atendendo aos 
critérios exigidos pelo Enem. 
As escolas deverão desenvol-
ver o tema em sala de aula e 
aplicar a prova de redação 
durante a semana definida 
no edital. Após a correção, a 
escola deverá enviar a me-
lhor redação para o Núcleo 
de Redação de sua Gerência 
Regional de Ensino, o qual 
irá proceder nova avaliação, 
com o nome completo do 
aluno e do orientador. 

A Gerência Regional de 
Educação deverá enviar as 
três redações mais bem ava-
liadas para o Núcleo de Reda-
ção da SEECT/PB, conforme 
prazos definidos anterior-
mente. A SEECT/PB irá cor-
rigir e definir as 10 redações 
finalistas. Para a 1ª etapa do 
Concurso, será considerado 
o tema “Os desafios para o 
desenvolvimento econômico 
no Brasil contemporâneo”.

 
Revisão
O Processo Seletivo para 

o Se Liga No Enem PB Revisão 
tem como objetivo a formação 
de turmas de alunos egressos 
e concluintes da rede esta-
dual para o curso de revisão 
dos conteúdos para o Enem 
2020. Ao todo, serão ofereci-
das 5,4 mil vagas nos 45 polos 
das 14 Gerências Regionais 
de Ensino. As aulas reforçam 
e ampliam os conhecimentos 
dos alunos egressos e con-
cluintes que pretendam con-
correr às vagas dos cursos de 
graduação ou licenciatura por 
meio do Enem, utilizando o 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) ou de outros processos 
seletivos.

As aulas vão acontecer 
de segunda a quinta-feira, 

das 19h às 22h, e aos sába-
dos, das 8h às 12h, conforme 
calendário a ser divulgado 
no início das aulas, na moda-
lidade presencial e, concomi-
tantemente, na modalidade 
assistida por tecnologia por 
meio do site: http://see.pb.
gov.br/seliganoenem.

 
Requisitos para inscrição
Os alunos que queiram 

participar das aulas de revi-
são precisam ser egressos ou 
concluintes da Rede Estadual 
de Ensino. Além disso, após 
terem se matriculado, os es-
tudantes precisam ter pelo 
menos 75% de presença nas 
aulas e estarem inscritos no 
Enem e no Concurso de Reda-
ção do Se Liga no Enem PB.

 
O programa
O Se Liga No Enem é 

um programa do Governo 
do Estado da Paraíba criado 
em 2018 que atua em vários 
formatos. O ‘Se Liga No Enem 
Festival’ promove eventos de 
revisão festivos aos sábados 
em todas as 14 Gerências 
Regionais de Ensino. Já o ‘Se 
Liga No Enem na Escola’ con-
ta com 64 polos presenciais 
de aulas para escolas regula-
res e integrais; o ‘Se Liga No 
Enem Egressos’ disponibiliza 
aulas de cursinho, presencial 
e à distância, para alunos que 
concluíram o ensino médio 
na rede estadual. O progra-
ma ainda conta com o ‘Nú-
cleo de Redação’, com produ-
ção de uma redação por mês 
simultaneamente em todo o 
estado, além dos ‘Simulados’, 
com realização de dois simu-
lados por ano, um em maio e 
outro em agosto, dentro das 
competências e habilidades 
do Enem.

Salão do Artesanato

Entidades recebem mais de 
três toneladas de alimentos

O Salão do Artesana-
to Paraibano, realizado 
de 10 de janeiro a 2 de 
fevereiro na orla do Cabo 
Branco, em João Pessoa, 
arrecadou 3.402 kg de 
alimentos não perecíveis. 
As doações oriundas do 
público que prestigiou o 
evento foram entregues 
pela primeira-dama Ana 
Maria Lins e pela gestora 
do Programado Artesana-
to da Paraíba (PAP), Ma-
rielza Rodriguez, ontem 
(18), para 20 entidades 
carentes da Grande João 
Pessoa, durante uma sole-
nidade no Espaço Cultural 
José Lins do Rego.

A 31ª edição do Salão 
do Artesanato contou com 
a participação de cerca de 
300 expositores que repre-
sentaram mais de 3.800 
artesãos de 46 municípios. 

Este ano, o evento recebeu 
101.024 visitantes e o vo-
lume de negócios gerados 
superou as expectativas, 
chegando a mais de R$ 1,6 
milhão, o que representa 
um aumento de mais de 
100% em relação ao ano 
anterior.

Para a primeira-da-
ma Ana Maria Lins, além 
do Salão do Artesanato 
ter sido um grande suces-
so de vendas e geração de 
negócios, o evento ainda 
se tornou maior por fazer 
esta ação solidária e poder 
ajudar pessoas carentes 
da Grande João Pessoa. “O 
Governo do Estado dá todo 
o apoio para o artesanato 
paraibano e parabeniza a 
todos que prestigiaram o 
Salão do Artesanato e leva-
ram os alimentos para se-
rem doados. Essa ação de 

solidariedade que arreca-
dou mais de três toneladas 
de alimentos vai contribuir 
para dar mais qualidade de 
vida para aqueles que ne-
cessitam”, falou.  

A gestora do PAP, Ma-
rielza Rodriguez, enfati-
zou que todos os projetos 
que o PAP trabalha têm 
uma ação social e uma 
ação ecológica. “Temos um 
projeto economicamente 
viável que traga retorno, 
trabalhamos a questão 
ecológica, com a proibi-
ção do uso de canudos e 
sacolas de plástico e olha-
mos também para o social 
com essa arrecadação de 
alimentos, estimulando as 
pessoas a doarem. Foi um 
lindo evento com uma ex-
celente repercussão e que 
vai ajudar muitas entida-
des”, observou.

Foto: Alberi Pontes/Secom-PB

Festa de carnaval anima os
pacientes do Juliano Moreira

O “Juli-
folia”, carna-
val do Julia-
no Moreira, 
a c o n t e c e u 
ontem (18) 
à tarde, no 
Espaço de 
Convivência 
Nise da Sil-

veira (alagoana reconheci-
da mundialmente, por sua 
contribuição à psiquiatria, 
revolucionou o tratamento 
mental no Brasil). Reunir 
pacientes, familiares e fun-
cionários para brincar o car-
naval é o reflexo dessa luta 
para oferecer tratamento 
de forma humanizada, leve 
e oferecendo possibilidades.

O local da folia estava 
todo colorido e alegre com es-

tandartes, máscaras e enfeites 
para o cabelo, tudo produzido 
pelos pacientes nas oficinas 
de artes. “Socialização, huma-
nização e dignidade humana 
é o que temos num momento 
como esse que, na verdade, é 
uma explosão de sentimen-
tos, pois, até chegar a este mo-
mento, vem sendo feito um 
belo trabalho nas oficinas. O 
que estão hoje aqui vão levar 
tudo isso pro resto da vida”, 
disse a diretora geral, Andre-
zza Ribeiro. 

Papa Macêdo é arte-e-
ducador de teatro, música e 
dança, no Juliano Moreira. “Eu 
uso a arte como um dispara-
dor de emoções, pois durante 
as aulas é resgatada a memó-
ria afetiva, por meio das artes, 
daí começam a falar de senti-

mentos, contam de suas afli-
ções e o motivo de estarem 
na unidade”, falou.  

José Humberto, de 53 
anos, era o folião mais anima-
do. Está há seis dias no Julia-
no e já foi interno 13 vezes. 
“Carnaval é a melhor coisa 
do mundo, mas só aqui den-
tro, porque lá fora tá muito 
violento e também não te-
nho essa amizade que tenho 
aqui”, declarou. 

Já Ana Maria Ferreira, de 
27 anos, que está no Juliano 
há 11 dias, estava mais des-
filando do que dançando. O 
motivo era a roupa doada por 
uma escola de samba cario-
ca. “Amo o carnaval porque 
reúne amigos, a gente brinca, 
conversa, lancha e ainda pos-
so usar essa roupa bonita”, 
brincou.

Uma frase de Millôr Fer-
nandes foi o tema do “Julifo-
lia” - “A única diferença entre 
a loucura e a saúde mental é 
que a primeira é muito mais 
comum”. Em meio a muito 
frevo tocado pelos professo-
res do Projeto de Gerência de 
Bandas, coloridos, alegrias, 
esta frase dividiu o espaço 
com outras num estandarte 
produzido pelos pacientes, 
a exemplo de “o que cura é a 
alegria; o que cura é a falta de 
preconceito”.Decoração e adereços utilizados na festa foram confeccionados pelos pacientes

Doações foram entregues a 20 entidades carentes pela primeira-dama Ana Maria Lins (esquerda)

Foto: Ricardo Puppe/Secom-PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Renata Ferreira

Evento em Campina Grande
A gestora ainda aproveitou a 

oportunidade para revelar a tipo-
logia que será homenageada no 
32º Salão do Artesanato que vai 
acontecer em Campina Grande. 
“Já escolhemos o tema. Resolve-
mos junto com o governador e a 
primeira-dama Ana Lins homena-
gear um material genuinamente 
paraibano: as pedras. Entramos 
em contato com artesãos de Pi-
cuí, Pedra Lavrada, Juazeirinho 
e outras cidades do Estado que 
trabalham com esse material. En-
tão vamos mostrar na entrada do 
Salão de Campina Grande todo 
o processo produtivo desde a ex-
tração mineral até a lapidação de 
joias. Enfim, a 32ª edição do Salão 
do Artesanato vai homenagear as 
pedras da Paraíba”, adiantou.

O secretário de Desenvolvi-
mento Humano, Tibério Limeira, 
enalteceu a iniciativa da reali-
zação desta ação social dentro 
do Salão do Artesanato. “Essa 
parceria da secretaria com o Sa-
lão do Artesanato faz com que 
o Governo caminhe integrado 
buscando ações que promovam 
o bem da sociedade. A Secretaria 
de Desenvolvimento Humano fez 
a ponte com as entidades que 

hoje estão sendo contempladas 
com esses alimentos e aproveito 
para parabenizar o trabalho do 
PAP por este olhar sensível para 
as questões sociais”, falou.

Elaine Araújo é representante 
da AIMA (Associação Integrada 
Mães de Autistas), que é composta 
por 30 famílias com crianças com 
autismo, todas vulneráveis social-
mente. “Grande parte das famílias 
vive apenas do Benefício de Presta-
ção Continuada, então para uma 
criança típica já é difícil, imagina 
para uma criança com autismo que 
necessita de medicação, fraldas, 
atendimento diferenciado, ou seja, 
é bem mais complicado. Essa ajuda 
vinda do Salão do Artesanato será 
maravilhosa, porque nós vamos 
doar esses alimentos para estas 
famílias carentes”, explicou. 

“Essa contribuição vai ser 
muito bem-vinda para os projetos 
sociais que a gente realiza. Nós já 
temos um trabalho de servir re-
feições a pessoas carentes, então 
esses alimentos já serão utilizados 
no dia-a-dia da instituição para 
atender a demanda das ações de-
senvolvidas”, falou a representan-
te da Ação Social Arquidiocesana, 
Juliana Gomes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09016/2020 

PROCESSO ADM. Nº. 2019/025481
CHAVE Nº 804812

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, 
DESTINADAS AO SETOR DE MANUTENÇÃO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉ-
DIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 20/02/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
09/03/2020, às 10h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 20 de fevereiro de 2020.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 001/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 
(RETROESCAVADEIRA), PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, CONFORME CONVÊNIO 
Nº 884312/2019. DATA DA ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2020, ÀS 08H30MIN (HORÁRIO LO-
CAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.
tce.pb.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 18 de Fevereiro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 003/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM 
DUAS CAÇAMBAS METÁLICAS BASCULANTES PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA SECA – PB, 
CONFORME CONVÊNIO Nº 887210/2019. DATA DA ABERTURA: 05 DE MARÇO DE 2020, ÀS 
09H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@
gmail.com ou www.tce.pb.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 18 de Fevereiro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 005/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA PARA 
O MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 884309/2019. DATA DA ABER-
TURA: 05 DE MARÇO DE 2020, ÀS 11H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 
08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.
licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 18 de Fevereiro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 004/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA O MUNI-
CÍPIO DE LAGOA SECA - PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 887233/2019. DATA DA ABERTURA: 
05 DE MARÇO DE 2020, ÀS 10H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 
12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@
gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 18 de Fevereiro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE TERMO  FOMENTO 001/2020.

Termo de Fomento que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE/PB e 
FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE. Identificação do objeto: Desenvolver atividades extensionistas no 
campo de planejamento urbano e regional e consultoria em arquitetura e urbanismo no Município de 
Monte Horebe/PB. O presente Termo terá vigência de 1 (UM) ano a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos seguintes casos e condições previstos no art. 55 da Lei nº 13.019, de 
2014, e art. 21 do Decreto nº 8.726, de 2016. Data da Assinatura: 05/02/2020. Signatários: Marcos 
Eron Nogueira – Prefeito do Município – Monte Horebe - PB, CPF nº 918.345.544-20 e André Pedro 
Fernandes Neto – Responsável, CPF nº 673.067.214-53,0

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00013/2019. Assunto: RENOVAÇÃO DO CONTRATO. 

OBJETO: Aquisição de Material de Expediente, Papelaria e Magazine Destinados a Atender as 
Necessidades do Município de Monte Horebe, Conforme Solicitação. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a seguinte empresa 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: Maria do Socorro Costa Alves 03218050464 - CNPJ 
30.559.723/0001-96. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pedro Gondim, 220 - Centro - Monte 
Horebe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3492-1032.

Monte Horebe - PB, 18 de Fevereiro de 2020
MARCOS ERON NOGUEIRA

Prefeito

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Março de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa, do 
ramo de engenharia, para prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo de diversas 
ruas do Município de Natuba/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. E-mail: licinatubapb@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br ou www.natuba.pb.gov.br. 

Natuba - PB, 14 de Fevereiro de 2020.
DAIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2020, para o dia 
03 de Março de 2020 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Cândido de 
Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 

Paulista - PB, 18 de Fevereiro de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020
Torna público que fará realizar através da Secretaria Municipal de Educação, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Março de 2020, 
chamada pública para: COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 
CONFORME LEI 11.947/2009 DE 16 DE JULHO DE 2009, E A RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38/2009 
e 26/2013 e demais secretarias do município. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Paulista - PB, 18 de fevereiro de 2020
SILMARA FERREIRA DUTRA 

Secretaria de Educação 
VALMAR ARRUDA DE OLIVEIRA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público por intermédio de sua Comissão de Licita-

ção, realizará licitação na modalidade Chamada Publica 00001/2020 às 10:30 horas do dia 05 de 
Março de 2020, para o objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar. O edital 
está disponível em: www.pedrabranca.pb.gov.br

Pedra Branca - PB, 16 de fevereiro de 2020
Severino Luiz de Caldas 

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00015/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00015/2020, por 

menor preços unitário, com objeto, objeto serviços de exames por imagem. Abertura dia 3/02/2020 
às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: 
www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 17 de Fevereiro de 2020
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00016/2020, por 

menor preços unitário, com objeto, objeto aquisição de material médico. Abertura dia 04/03/2020 
às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: 
www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 18 de Fevereiro de 2020
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA – PB

CNPJ: 08.889.826/0001-65
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

AO CONTRATO Nº 00009/2020
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB. 
CONTRATADA:  A empresa JOANA DARC COSTA AFREU - ME, inscrita no CNPJ sob o 

n°13.207.326/0001-36. 
INSTRUMENTO VINCULANTE:  Pregão Presencial n° 00002/2020.
OBJETIVO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Ação Social e Ci-

dadania e outras. 
FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8° da Lei Federal n° 8.666/9, alteração na cláusula quinta 

da Dotação Orçamentária.
CONTRATANTE DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, 

não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.
Pedra Branca (PB), 17 de Fevereiro de 2020 

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA – PB

CNPJ: 08.889.826/0001-65
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

AO CONTRATO Nº 00011/2020
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB. 
CONTRATADA:  A empresa AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ sob o 

n°26.606.245/0001-50. 
INSTRUMENTO VINCULANTE:  Pregão Presencial n° 00002/2020.
OBJETIVO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Ação Social e Ci-

dadania e outras. 
FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8° da Lei Federal n° 8.666/9, alteração na cláusula quinta 

da Dotação Orçamentária.
CONTRATANTE DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, 

não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.
Pedra Branca (PB), 17 de Fevereiro de 2020 

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

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 11 de 
Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA. 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, 18 de Fevereiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 13h30min 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: Aquisições Parceladas de Gêneros Alimentícios 
Diversos, destinados aos atendimentos da Merenda Escolar, Programas Federais, Cestas Básicas, 
Sopão Comunitário e demais setores da Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2010. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 18 de Fevereiro de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 08h30min 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: Aquisições parceladas de materiais de expedientes e didáticos, 
para atender as necessidades das secretarias deste Município e aos Programas Federais. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 004/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 17 de Fevereiro de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB - PB, às 08h10min, do dia 12 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Frutas e Verduras diversas para melhor atender as necessidades da Administração Municipal 
no exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: administracao@piloezinhos.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3627 1040.

Pilõezinhos – PB, 18 de Fevereiro de 2020.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB - PB, às 16h00min, do dia 11 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
Materiais de Expediente e Didáticos para atendimento das demandas da Administração Municipal 
até dezembro de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: administracao@piloezinhos.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3627 1040.

Pilõezinhos – PB, 18 de Fevereiro de 2020.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB - PB, às 14h30min, do dia 10 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Gêneros Alimentícios diversos para melhor atender as necessidades da Merenda Escolar como 
também das demandas da Administração Municipal até dezembro de 2020. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
administracao@piloezinhos.pb.gov.br. Telefone: (083) 3627 1040.

Pilõezinhos – PB, 18 de Fevereiro de 2020.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

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 03 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fretamento de veículos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente 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, 18 de Fevereiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

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 10:30 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: Aquisição de materiais de expediente. Recursos: pre-
vistos 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 Federal nº 7892/13; 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, 18 de Fevereiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00002/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2020, 
que objetiva: Contratação de Carros Pipa para atendimento emergêncial da população da Zona 
Urbana atingida pela estiagem, através do Programa de Abastecimento D’Água; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MANOEL TALYSOM TRINDADE DA 
COSTA - R$ 36.000,00; MARCIO VICTOR OLIVEIRA DE LIRA - R$ 36.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 17 de Fevereiro de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Carros Pipa para atendimento emergêncial da população da Zona Urba-

na atingida pela estiagem, através do Programa de Abastecimento D’Água. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho 
de Santo Antônio: 02050.20.608.2001.2004 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA 3.3.90.36.00.00 
- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física CONVÊNIO Nº 034/2020 SECRETARIA DE ESTA-
DO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE - SEIRHMA 
GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL. VIGÊNCIA: até 16/06/2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00013/2020 - 17.02.20 - MARCIO 
VICTOR OLIVEIRA DE LIRA - R$ 36.000,00; CT Nº 00014/2020 - 17.02.20 - MANOEL TALYSOM 
TRINDADE DA COSTA - R$ 36.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico para atender as necessidades das Secretarias 
mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 2020.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 06/03/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

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

Santa Luzia - PB, 18 de fevereiro de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Chamada Pública nº 002/2020

Processo nº 022/2020
O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 

interessados que às 09:30 do dia 17 de março de 2020, realizará a Chamada Pública em epígrafe, 
paraCredenciamento,visando aContratação de empresa especializada para Procedimentos de 
Exames CitopatológicosCérvico-Vaginal/Microflora, nos valores da Tabela de procedimentos do 
SUS, destinados aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita, PB. O Edital poderá 
ser retirado na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, 
PB, Praça Getúlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou 
através do link http://licitacoes.santarita. pb.gov.br/category/ editais/.

Santa Rita, 18 de fevereiro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Santa Rita - PB, 18 de fevereiro de 2020.
 O PREFEITO, O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preço nº 008/2019, que objetiva: 

Contratação de Serviços Técnicos Especializados, para a execução de serviços de assessoria 
contábil para a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponentevencedor:

 - JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA
CNPJ: 16.899.347/0001-58
Valor: R$ 328.200,00

Publique-se e cumpra-se.
EMERSON FERNANDES A. PANTA

Prefeito 
LUCIANO CORREIA CARNEIRO
Secretário Municipal de Saúde 

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
PROCESSO N° 023/2020

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que às 09:30 do dia 5de março de 2020, realizará o Pregão Presencial n° 004/2020, 
visando aCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE REFEI-
ÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB.O Edital poderá ser retirado na sede da Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, Praça Getúlio Vargas, n° 40B, centro, Santa 
Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do link http://licitacoes.santarita.pb.gov.br.

Santa Rita, 18 de fevereiro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de elétrico 
entre outros equipamentos destinados as diversas secretarias do Município de São José do Bonfim/
PB e do Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Federal nº. 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34751001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José do Bonfim - PB, 18 de Fevereiro de 2020
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global, por lote, para execução dos serviços de implantação 
de pavimentação em paralelepípedos..., no município de São José de Piranhas-PB. Empresas 
declaradas HABILITADAS por cumprirem todas as exigências editalícias: A.S. CONSTRUÇÕES 
TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS - CNPJ: 33.506.391/0001-70; A3T - CONSTRUCAO E IN-
CORPORACAO LTDA - CNPJ: 09.047.935/0001-06; CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CNPJ: 
18.578.731/0001-84; B2 CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 27.944.573/0001-20; AM ENGENHA-
RIA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.351.120/0001-85; PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - CNPJ: 13.777.403/0001-93. Empresas  declaradas INABILITADAS por não 
cumprirem todas as exigências editalícias: ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 
23.011.656/0001-05, do subitem 6.1.4.3, MACIEL & ROLIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
- CNPJ: 26.520.926/0001-00, subitem 6.1.4.3, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME - 
CNPJ: 07.609.311/0001-00, subitem 6.1.4.3, COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA 
E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.440.286/0001-29, subitem 6.1.4.3 eA CASA CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 20.256.412/0001-02, dos subitens6.1.4.1 e 6.1.4.3. Dos atos decor-
rentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 03/03/2020, às 13:00h, no 
mesmo local da primeira reunião. Informações junto a CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São 
José de Piranhas - PB, das 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

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

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da E.M.E.I.F. Antônio 
Lacerda Neto, no município de São José de Piranhas – PB. Empresas declaradas HABILITADAS 
por cumprirem todas as exigências editalícias: AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 
CNPJ: 13.351.120/0001-85; COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES 
EIRELI - CNPJ: 17.440.286/0001-29 E JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 
04.320.189/0001-50. E INABILITADAS por não cumprirem todas as exigências editalícias: B2 
CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 27.944.573/0001-20: A empresa não cumpriu de acordo com o 
edital os subitens 6.1.2.2, 6.1.4.2,6.1.4.3(em parte),6.1.5.4, 6.1.6 e 6.1.7 (todas) e E.O.S CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 18.852.068/0001-64: A empresa não cumpriu de 
acordo com o edital o subitem 6.1.4.3 (Concreto FCK = 25MPA -10,0 m³ e Revestimento cerâmico 
para piso - 203.5 m²). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 03/03/2020, às 15:00h, no mesmo local da primeira reunião. Informações junto a 
CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas-PB, das 07:00 às 13:00h, dias úteis. 
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

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

Presidente da CPL

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020
     A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem 

por intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00026/2020, no dia 05 de março de 2020, às 08h:30min, na Sala da CPL, prédio da Prefeitura 
Municipal deste município, Rua Inácio Lira, 363, Centro - São José de Piranhas-PB. OBJETO: 
Contratação de serviços para transporte de alunos da rede estadual e municipal de ensino e de 
professores da rede municipal de ensino deSão José de Piranhas–PB. Os interessados poderão 
retirar o editale Anexos na sede da Prefeitura Municipal, sala da CPL e/ou ainda pelos meiosvirtuais 
disponíveis.Informações pelo e-mail cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas-PB, 18 de fevereirode 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

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

ADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 04do Contrato Administrativo nº 00012/2017. PARTES:Prefeitura Municipal de 

São Sebastião de Lagoa de Roça e DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME.
OBJETO:Contratação de empresa especializada para serviço continuo, com exclusividade para ME 
e EPP para a prestação de serviços de conexão à rede mundial de computadores (internet) em 
banda larga, com entrega em fibra óptica/cabo e mediante as condições estabelecidas neste edital.
Fundamento legal: Pregão Presencial Nº 00002/2017 e art. 57.II, §2º e art. 65 I “b” § § 1º e 2º da 
Lei 8666/93 e suas alterações.DOTAÇÃO:Recursos Próprios do Município:02030.04.122.1003.2005 
- 02040.04.122.1005.2007 - 02050.12.361.1006.1004 - 

02050.12.361.2002.2015 -02050.12.361.2002.2016 - 02050.12.361.2002.2057 - 
02070.15.122.1007.2034 - 02080.20.122.1008.2038 -02090.08.122.1009.2042 - 

02110.10.301.2007.2024 - 02110.10.301.2007.2028 - 02110.10.301.2007.2080 - 
02110.10.302.2019.2079 - 02110.10.302.2019.2063 - 02110.10.302.2019.2066 

- 02110.10.302.2019.2067 - 02110.10.304.2007.2032 - 02110.10.305.2007.2033 
- 02120.08.243.2016.2049 - 02120.08.243.2017.2043 - 02120.08.244.2016.1115- 
02120.08.244.1009.2087 -02130.13.392.2006. 3390.39.0000 OBJETIVO DO ADITIVO: Refere-se 
o presente aditivo de Prorrogaçãode prazo por mais 12 (doze) meses a contar do dia 01/03/2020. 
Mantendo as demais cláusulas inalteradas. ASSINAM: Severo Luís do Nascimento Neto e Klemenson 
Leal Anacleto.18/02/2019.

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

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2020, para o dia 05 
de Março de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Jose Rodrigues 
Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB. Informações: no horário das 07:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@
lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 18 de Fevereiro de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, através da sua Pregoeira Oficial, torna público a 
todos os interessados que a licitação que estava agendada para o dia 19 de Fevereiro de 2020 às 
10h30min, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo Menor Preço, por item, tendo por objeto 
a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A 
FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, de forma parcelada, para atender a necessidade da prefeitura, 
Em virtude de  modificação no termo de referencia do presente edital. Fica adiada para o dia 05 
de Março de 2020, as 12h30min. 

Lagoa Seca - PB, 17 de Fevereiro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de água 
mineral - botijão 20 litros e garrafa 500 ml -, mediante requisição periódica com a entrega na sede 
do requerente na Zona Urbana deste Município - pronta entrega. 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 2051/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 18 de Fevereiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2020   29
Publicidade



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás de cozinha 
GPL - botijão de 13 kg recarga -, mediante requisição periódica - pronta entrega. 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 2051/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 18 de Fevereiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de frutas e verdu-
ras diversas - pronta entrega. 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 2051/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 18 de Fevereiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços com atendimento 
em unidade móvel para realização de exames por imagem - mamografia bilateral - em pacientes 
na Zona Urbana e Rural, 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 2051/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 18 de Fevereiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição de 
Patrulha Agrícola Mecanizada; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI - R$ 24.840,00; AGROSHOP COM. VAR. DE MED. E PROD. 
VET. EIRELI-ME - R$ 20.000,00; LS TRACTOR ASAP COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - R$ 
155.000,00; MAQTRAL MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA - R$ 44.000,00.

Serra da Raiz - PB, 17 de Fevereiro de 2020.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATOS

Objeto: Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 
00002/2020. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos doConvênio 
Nº 874937/2018 eContrato de Repasse Nº 1060731-94/2018 - Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento). Dotação Orçamentária: 02070 - 20.608.0023.1021 - 4.4.90.52.00.00. Vigência: 
até o final do exercício financeiro de 2020. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra 
da Raíz e: CT Nº 00004/2020 - 18.02.20 - AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI - R$ 24.840,00; CT 
Nº 00005/2020 - 18.02.20 - AGROSHOP COM. VAR. DE MED. E PROD. VET. EIRELI-ME - R$ 
20.000,00; CT Nº 00006/2020 - 18.02.20 - LS TRACTOR ASAP COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA 
- R$ 155.000,00; CT Nº 00007/2020 - 18.02.20 - MAQTRAL MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES 
DE ALAGOAS LTDA - R$ 44.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:30 horas do dia 05 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de veículos,  
para prestação de serviços de transportes diversos, destinados as Secretarias deste Município 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:000 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 18 de Fevereiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:15 horas do dia 05 de Março  de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados para: Aquisição parcelada de fraldas descartáveis para as 
diversas Secretaria deste Município.Recursos: previstos 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 supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 18 de Fevereiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:30 horas do dia 05 de março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de suplementos 
(leite), para atendimento às demandas judiciais deste Município. Recursos: previstos 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 supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacoasolanea@yahoo.com

Solânea - PB, 18 de Fevereiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 019/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04 de 

março de 2020 às 08h40, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua 
Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, procedimento licitatório na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços topográficos que serão utilizados na construção do sistema de tratamento 
de esgoto do município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os 
interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítiowww.
sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de 
Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em 
todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor 
de Tributos do Município.

Sousa, 18 de fevereiro de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

Processo Administrativo nº.045/2020
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 003/2020

OBJETIVO: Contratação dos serviços de execução de obras para IMPLANTAÇÃO DE PAVI-
MENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, (RUA PROJETADA – SITIO MENDES, RUA 
PROJETADA 02) conforme planilha anexo ao edital e lei 8666/93.

A reunião será no dia 05 de março de 2020 as 08:00 hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Vereador Raimundo Garcia de 

Araújo, 25 – Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, site vistaserranacpl@gmail.com - www.
tce.gov.pb,  de segunda a sexta, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, 
no horário de 8:00 as 12:00 hs de segunda a sexta. 

Vista Serrana - PB, 17 de fevereiro de 2020.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRU-
ÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME 
CONVÊNIO CV Nº. 0948/2017 (FUNASA/MUNICÍPIO). LICITANTES HABILITADOS: AQUINO DINIZ 
CONSTRUTORA LTDA; CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; JGM ENGENHARIA E 
INCORPARAÇÃO LTDA ME; SANTOS E LIMA ENGNEHARIA E ARQUITETURA; T4 ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA. LICITANTE INABILITADO: MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA 01099342157, 
por não atender ao exigido no item 6.1.3.2.3 do instrumento convocatório. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 04/03/2020, às 10:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Dom Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33994081. E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br. 

Serra Redonda - PB, 18 de Fevereiro de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
REPUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Março de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com objetivo para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE 
SAÚDE . 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, 18 de Fevereirode 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.047/2020
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020

O município de VISTA SERRANA através de seu Pregoeira, torna público, que está aberta 
licitação para Aquisição de forma parcelada medicamentos diversos destinados a farmácia básica 
do município de vista serrana conforme termo de referência anexo I do edital.

 A reunião será no dia  09 de março de 2020as 08:00hs, Informação no endereço Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, 25 – Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de segunda a 
sexta de 07 as 12;00hs.

Vista Serrana-PB, 17 de fevereiro de 2020.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial /MVS.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do Proc. 2020-001292/TEC/LO-0394, para o Conjunto 
Habitacional Popular de 128 (cento e vinte e oito) unidades habitacionais, destinado às famílias de 
baixa-renda, SISTEMA DE TRATAMENTO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS INTERLIGADO NA REDE 
EXISTENTE DA CAGEPA, RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES,no município de BAYEUX – PB. 

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do Proc. 2020-001291/TEC/LO-0393, paraos serviços de 
infraestrutura, para a implantação da rede de esgotamento sanitário, do Conjunto Habitacional 
Popular JOSEMIR MENDES, com 128 (cento e vinte e oito) unidades, que será interligada a rede 
existente a Cagepa,no município de BAYEUX – PB. 

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

DEISE MARIA VIEGAS LARA,CPF nº 455.252.266-34, torna público que requereu à SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de 
INSTALAÇÃOpara o empreendimento comercial(GALPÃO)que será construídonoLOTE 04A, da 
QUADRA 07, do LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, em CABEDELO (PB).

COMARCA DE CAMPINA GRANDE. 9A. CIVEL. EDITAL DE CITACAO. PRAZO: 30 DIAS. Processo: 
0806454-73.2017.8.15.0001. Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O MM. Juiz de Direito 
da vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele 
tiverem conhecimento, e a quem possa interessar, que por este Juízo e Cartório tramita uma Ação 
de Execução de título executivo extrajudicial, proposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
contra MARINA DE VASCONCELOS OLIVEIRA – ME pessoa jurídica de direito privado, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 08.763.741/0001-36 e seus fiadores MARIA HELENA DE VASCONCELOS 
OLIVEIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 151.367.604-00 e ONOFRE OLIVEIRA, CPF/MF sob o 
nº 045.011.283-72. Considerando que o executado ONOFRE OLIVEIRA encontra-se atualmente 
em lugar incerto e não sabido, e para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz 
expedir o presente edital, a fim de que seja CITADO para pagamento integral da dívida com juros 
e correção (no valor de R$ 46.487,12 - quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e 
doze centavos, posição em 13.01.2017), mais os honorários fixados e custas já recolhidas, em até 
03 dias, sob pena de penhora. Em caso de revelia será nomeado curador especial. Caso efetue 
o pagamento no prazo estipulado, o valor dos honorários advocatícios fica reduzido pela metade. 
Fica advertido de que pode manejar embargos do devedor, em até 15 dias, caso queira se insurgir 
contra a execução. Dado e passado nesta comarca, aos 04 de fevereiro de 2020. Eu, Yeti Jerônimo 
Rodrigues da Costa, o digitei de ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Andréa Dantas Ximenes.

HOTEL  CAIÇARA  S.ACNPJ 08.603.680/0001-40ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EM 
08.10.2018DATA, HORA E LOCAL, 08 de Outubro de 2018, as 10:00 horas, na sede social da 
empresa, situada à Av. Olinda, nº 235, Tambaú, João Pessoa, PB. CONVOCAÇÃO – Diário Oficial 
do Estado da Paraíba e Jornal A União, edições de 26, 27 e 28 de Setembro de 2018 respecti-
vamente, as folhas 36, 36, 28 e 25, 28, 26, com o seguinte teor; Ficam convidados os Senhores 
Acionistas do HOTEL CAIÇARA S.A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar 
em sua sede social, na Av. Olinda, 235- Tambaú, nesta capital, as 10:00 horas do dia 08.10.2018, 
a fim de deliberar sobre o seguinte; a) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras, relativas ao exercício findo em 31.12.2017; b) Outros assuntos de interesse social. 
PRESENÇA - INSTALAÇÃO E MESA DIRETORA - com a presença de mais de dois terços do ca-
pital social, instalou a Assembléia o senhor Tadeu Sobreira Pinto – Presidente e Rodrigo Procópio 
Pinto – Secretário. DELIBERAÇÕES - Foi aprovado por unanimidade; a) As contas da diretoria, 
o relatório da Administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31.12.2017 cujos documentos publicados no Diário Oficial do Estado da 
Paraíba e Jornal a União, edições de 30.03.2019 as folhas 39 e 28 respectivamente; b) Fixação 
da remuneração global anual dos administradores, para o exercício de 2018, na importância de 
R$ 360.000,00(trezentos e sessenta mil reais); CONSELHO FISCAL - O Conselho Fiscal não é 
permanente nem foi instalado no presente exercício. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES - Sem voto 
contrario. Suspenso os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, a qual depois 
de lida, aprovada por todos. João Pessoa, 08 de Outubro de 2018 -CONFERE COM O ORIGINAL - 
TADEU SOBREIRA PINTO – Presidente – Arquivada na JUCEP sob nº 20190362073 em 09/07/2019.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba -  QUARTA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2020    30
Publicidade

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º nº 
004/2013 e CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA Nº. 039/2018, CELEBRADO ENTRE A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP 
E A EMPRESA MABINOR MADEIRAS BIOSINTÉTICA DO 
NORDESTE LTDA. 

Aos 13 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, nesta Cidade de João Pessoa, capital do 
Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade 
de economia mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no 
CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de 
Operações, respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro 
civil, inscrito no CPF nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), 
residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, 
brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de 
identidade nº 2.197.172 (SSP/PB), residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, com base 
na legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE os Instrumentos 
Particulares de Contrato Preliminar de Promessa de Compra e Venda N.º 004/2013 e 039/2018, fir-
mado, respectivamente, em 07 de março de 2013 e 22 de agosto de 2018, com a empresa MABINOR 
MADEIRAS BIOSINTÉTICA DO NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.922.976/0001-26, 
que tem por objeto, formalmente, um terreno constituído pelos Lotes nº 04, 08, 09, da Quadra 03, 
com área total medindo 22.800,00 m² (vinte e dois mil e oitocentos metros quadrados), localizado 
no Distrito Industrial do Município do Conde/PB, apresentando os seguintes limites e confrontações: 
LOTE Nº 04 - ao NORTE, na extensão de 95,00m, com o Lote nº 03, da Quadra nº 03; ao SUL, na 
extensão de 95,00m, com o Lote nº 05 da Quadra nº 03; a LESTE, na extensão de 80,00m, com 
a Via Local 03; e a OESTE, na extensão de 80,00m, com o Lote nº 09 da Quadra nº 03; LOTE Nº 
08 - ao NORTE, na extensão de 95,00m, com o Lote nº 07 da Quadra nº 03; ao SUL, na extensão 
de 95,00m com o Lote nº 09 da Quadra nº 03; a LESTE, na extensão de 80,00m com o Lote nº 03 
da Quadra nº 03, e a OESTE na extensão de 80,00m com a Via Local 02; LOTE Nº 09 - ao NORTE, 
na extensão de 95,00m com o Lote nº 08 da Quadra nº 03; ao SUL, na extensão de 95,00m com o 
Lote nº 10 da Quadra nº 03; a LESTE, na extensão de 80,00m com o Lote nº 04 da Quadra nº 03, 
e a OESTE, na extensão de 80,00m com a Via Local 02; e um terreno medindo 7.600,00m² (sete 
mil e seiscentos metros quadrados), localizado no Distrito Industrial do Conde(PB), apresentando 
os seguintes limites e confrontações: LOTE Nº 03 ao NORTE, na extensão de 95,00m com o lote 
02 da Quadra 03; ao SUL, na extensão de 95,00m com o Lote 04 da Quadra 03; ao LESTE, na 
extensão de 80,00m com a via local 03; ao OESTE na extensão de 80,00m com o Lote 08 da Quadra 
03, operando-se tal rescisão pelos fundamentos que seguem e gerando os efeitos a seguir fixados: 
CONSIDERANDO que a empresa em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente 
as previsões contidas nas Cláusulas Sexta e Sétima, alínea “a” e “c”, do Contrato Particular de 
Promessa de Compra e Venda Nº.004/2013, principalmente as que estabelecem como cláusulas 
resolutivas a não implantação do empreendimento no prazo estipulado em contrato, bem como a  
inadimplência da Promissária Compradora perante o fisco estadual e municipal, além da inadim-
plência de pagamentos de recursos oriundos de fundos estaduais e assemelhados, não cumprindo 
a empresa com as disposições contidas no art. 30 da Resolução de Diretoria nº 045/2016 e, ainda, 
VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente as previsões contidas nas Cláusulas 
Segunda, Terceira, Sexta e Oitava, do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Nº 
039/2018, no que concerne ao valor, forma de pagamento e encargos financeiros, destinação do 
imóvel, responsabilidade pelo pagamento dos tributos decorrentes da posse direta do bem, assim 
como dar destinação diversa da contratualmente entabulada; CONSIDERANDO, ainda, o pleno 
direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE OS INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CONTRATO 
PRELIMINAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º 004/2013 E 039/2018, a COMPANHIA 
DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por decisão de seus Diretores, respectiva-
mente, Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme Resolução de Diretoria n° 047/2019, 
datada de 28 de novembro de 2019, razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das 
partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos 
do referido instrumento legal; CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, 
FICAM RESCINDIDOS DE PLENO DIREITO OS CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E 
VENDA Nº 004/2013 E 039/2018, celebrados entre a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
PARAÍBA – CINEP E A EMPRESA MABINOR MADEIRAS BIOSINTÉTICA DO NORDESTE LTDA.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2020.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

RÔMULO SOARES POLARI FILHO RICCELLY FARIAS DE LACERDA
             Diretor Presidente                     Diretor de Operações

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICU-
LAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º nº 004/2013 e 
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
Nº. 039/2018, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESEN-
VOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E A EMPRESA MABINOR 
MADEIRAS BIOSINTÉTICA DO NORDESTE LTDA. 

Aos 13 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, nesta Cidade de João Pessoa, capital do 
Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade 
de economia mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no 
CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de 
Operações, respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro 
civil, inscrito no CPF nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), 
residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, 
brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de 
identidade nº 2.197.172 (SSP/PB), residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, com base 
na legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE os Instrumentos 
Particulares de Contrato Preliminar de Promessa de Compra e Venda N.º 004/2013 e 039/2018, fir-
mado, respectivamente, em 07 de março de 2013 e 22 de agosto de 2018, com a empresa MABINOR 
MADEIRAS BIOSINTÉTICA DO NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.922.976/0001-26, 
que tem por objeto, formalmente, um terreno constituído pelos Lotes nº 04, 08, 09, da Quadra 03, 
com área total medindo 22.800,00 m² (vinte e dois mil e oitocentos metros quadrados), localizado 
no Distrito Industrial do Município do Conde/PB, apresentando os seguintes limites e confrontações: 
LOTE Nº 04 - ao NORTE, na extensão de 95,00m, com o Lote nº 03, da Quadra nº 03; ao SUL, na 
extensão de 95,00m, com o Lote nº 05 da Quadra nº 03; a LESTE, na extensão de 80,00m, com 
a Via Local 03; e a OESTE, na extensão de 80,00m, com o Lote nº 09 da Quadra nº 03; LOTE Nº 
08 - ao NORTE, na extensão de 95,00m, com o Lote nº 07 da Quadra nº 03; ao SUL, na extensão 
de 95,00m com o Lote nº 09 da Quadra nº 03; a LESTE, na extensão de 80,00m com o Lote nº 03 
da Quadra nº 03, e a OESTE na extensão de 80,00m com a Via Local 02; LOTE Nº 09 - ao NORTE, 
na extensão de 95,00m com o Lote nº 08 da Quadra nº 03; ao SUL, na extensão de 95,00m com o 
Lote nº 10 da Quadra nº 03; a LESTE, na extensão de 80,00m com o Lote nº 04 da Quadra nº 03, 
e a OESTE, na extensão de 80,00m com a Via Local 02; e um terreno medindo 7.600,00m² (sete 
mil e seiscentos metros quadrados), localizado no Distrito Industrial do Conde(PB), apresentando 
os seguintes limites e confrontações: LOTE Nº 03 ao NORTE, na extensão de 95,00m com o lote 
02 da Quadra 03; ao SUL, na extensão de 95,00m com o Lote 04 da Quadra 03; ao LESTE, na 
extensão de 80,00m com a via local 03; ao OESTE na extensão de 80,00m com o Lote 08 da Quadra 
03, operando-se tal rescisão pelos fundamentos que seguem e gerando os efeitos a seguir fixados: 
CONSIDERANDO que a empresa em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente 
as previsões contidas nas Cláusulas Sexta e Sétima, alínea “a” e “c”, do Contrato Particular de 
Promessa de Compra e Venda Nº.004/2013, principalmente as que estabelecem como cláusulas 
resolutivas a não implantação do empreendimento no prazo estipulado em contrato, bem como a  
inadimplência da Promissária Compradora perante o fisco estadual e municipal, além da inadim-
plência de pagamentos de recursos oriundos de fundos estaduais e assemelhados, não cumprindo 
a empresa com as disposições contidas no art. 30 da Resolução de Diretoria nº 045/2016 e, ainda, 
VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente as previsões contidas nas Cláusulas 
Segunda, Terceira, Sexta e Oitava, do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Nº 
039/2018, no que concerne ao valor, forma de pagamento e encargos financeiros, destinação do 
imóvel, responsabilidade pelo pagamento dos tributos decorrentes da posse direta do bem, assim 
como dar destinação diversa da contratualmente entabulada; CONSIDERANDO, ainda, o pleno 
direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE OS INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CONTRATO 
PRELIMINAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º 004/2013 E 039/2018, a COMPANHIA 
DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por decisão de seus Diretores, respectiva-
mente, Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme Resolução de Diretoria n° 047/2019, 
datada de 28 de novembro de 2019, razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das 
partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos 
do referido instrumento legal; CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, 
FICAM RESCINDIDOS DE PLENO DIREITO OS CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E 
VENDA Nº 004/2013 E 039/2018, celebrados entre a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
PARAÍBA – CINEP E A EMPRESA MABINOR MADEIRAS BIOSINTÉTICA DO NORDESTE LTDA.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2020.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

 RÔMULO SOARES POLARI FILHO RICCELLY FARIAS DE LACERDA
  Diretor Presidente Diretor de Operações
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