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Obras de saneamento na 
Zona Sul estão aceleradas
Ontem, João Azevêdo esteve inspecionando os serviços que farão JP ter mais de 80% de esgotamento sanitário. Página 3
Foto: Secom-PB

Exames revelam: paciente 
tinha um simples resfriado

Mangabeira, o bairro 
mais populoso da capital

Testes para Coronavírus deram negativos para parai-
bano de 59 anos que visitou a Itália e está internado 
no hospital Clementino Fraga, em JP. Página 5

Ele tem um dos maiores polos de comércio da cidade, 
com aluguéis que podem custar até R$ 10 mil por mês 
e pontos bastante disputados. Página 8

Paraíba
Foto: Ortílio Antônio

Foto: Arquivo A União

Música, cinema e teatro 
para celebrar 8 de Março
Show com Duda Beat integra programação 
do Governo do Estado que vai celebrar o Dia 
Internacional da Mulher. Página 9

Cultura

Decreto que cria 
PB Saúde sai hoje 
no Diário Oficial 
do Estado

Paraibano: 
vagas podem 
ser decididas 
no “tapetão”

Decreto regulamenta o estatuto e o 
funcionamento da Fundação Paraibana 
de Gestão em Saúde, que vai gerenciar as 
unidades de saúde do Estado. Página 4

Denúncias de irregularidades com atletas de 
quatro clubes, como Nagueba, do CSP (foto), 
movimentam outro tipo de disputa: a das 
ações junto ao TJDF/PB. Página 21

Azevêdo autoriza 
execução do Agrovila 
Águas de Acauã

Moradores cobram 
conclusão das obras 
na Br-230

Projeto vai beneficiar 100 famílias 
que foram prejudicadas pelas cheias 
do Rio Paraíba com novas moradias e 
infraestrutura. Página 18

Trabalhos, que estão paralisados desde 
janeiro, têm provocado queda no 
comércio às margens da rodovia, além 
de outros transtornos. Página 7

Caso Aleph: polícia 
convoca vigilantes 

da UFPB
Ministério Público Federal 
recebeu dossiê com as denúncias 
apresentadas pelo estudante 

Clayton de Souza. Página 6
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado



Se em um determinado país 
latino-americano em desenvolvi-
mento fosse de importância capi-
tal mobilizar, organizar e capacitar 
politicamente o povo, com vistas a 
uma intervenção no processo his-
tórico, quais deveriam ser os objeti-
vos maiores desta convocação? De-
fender a permanência no poder de 
mandatários declaradamente des-
compromissados com os interesses 
das classes menos favorecidas, ou 
radicalizar as lutas pelo fim das de-
sigualdades sociais?

No Brasil, por exemplo, as ma-
nifestações populares de dimensão 
nacional também encontram justi-
ficativa quando direcionadas para 
pressionar os Poderes constituídos 
a cumprirem as missões que funda-
mentam sua existência. No caso das 
democracias representativas, não 
há ou não deveria haver responsa-
bilidade maior, no que diz respeito 
às incumbências do Estado, do que a 
salvaguarda dos direitos fundamen-
tais dos cidadãos e cidadãs.

O aperfeiçoamento das institui-
ções, pela via de uma forte partici-
pação popular, também é legítimo. 
O que são, em última análise, as elei-
ções diretas para o Executivo e o 
Legislativo, por meio do voto livre e 
secreto, senão tentativas constantes 
de se depurar o quadro de dirigentes, 
subtraindo o poder dos falsos repre-
sentantes do povo. Investir na educa-
ção política do povo, ou seja, na cons-
ciência crítica nacional, é primordial 
para a transformação social.

Incorre em erro o povo, ou uma 
parcela dele, que se propõe, por von-
tade própria ou controlada, a inves-
tir contra os Poderes constituídos 
sem uma “carta de princípios” que, 
de forma clara e inequívoca, ampa-
re o protesto. É preciso ter “a cer-
teza na frente/a história na mão”, 
como disse o poeta. Isso porque é 
considerada uma das piores formas 
de retrocesso político um povo que 
exercita sua força em defesa do sis-
tema que o mantém subjugado. 

O povo brasileiro, por exemplo, 
precisa sim estar permanentemen-
te organizado e mobilizado para 
lutar por níveis mais satisfatórios 
de educação, saúde, segurança, 
habitação, esportes, cultura, lazer 
etc., que contemplem a população 
de modo geral. Unido para comba-
ter a exploração irracional dos re-
cursos naturais. Coeso para defen-
der a soberania nacional. Coligado 
para construir, enfim, uma socie-
dade pautada pela liberdade com 
justiça social. 

O norte, portanto, é uma civili-
zação da prosperidade, da igualda-
de, da tolerância e da paz. Perde-se 
o rumo quando se aposta em líde-
res que fazem a apologia da violên-
cia. Que açulam o preconceito. Que 
não têm um projeto consistente de 
governo, para dizer o mínimo. Sub-
metida a tais circunstâncias, uma 
nação perde força, e o seu enfraque-
cimento só interessa àqueles que a 
querem debilitada, desunida e alie-
nada, para melhor manipulá-la. 
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De caso pensado

Antes de fixar mo-
rada em João Pessoa, 
retivera-a em dois re-
lances. Primeiro com 
meus pais, nos anos 
quarenta, numa pro-
messa que vieram pa-
gar na Penha. Resta 
desse primeiro contato 
apanhado, já anoitecen-
do, uma penumbra de 
copas e de sombras que 
anulava ainda mais as  
tochinhas de luz nevoenta sumidas 
ao longo da praça Pedro Américo. 
O prédio imenso de  janelões impe-
riais, ao lado, apenas se insinuava, a 
iluminação da rua só deixando que 
o apreciasse a toda altura na tarde 
seguinte.

 A pensão, descendo para a Es-
tação, era um  corredor de quartos, 
num dos quais nos acomodamos. 
Dormi sem problema. A janta não foi 
pior que a do nosso sítio. Era para ir 
ao santuário a pé, mas a erisipela de 
meu pai repontou  e fomos de car-
ro de aluguel. Sonhava em ver a Ca-
pital  e só via mato, capoeira braba 
até descobrir o mar, visto de cima, 
as salsas ondas vindo lamber as ca-
sinhas de palha, só de palha, ao sopé 
da barreira. 

Da vez seguinte vim sozinho, 
pensando em matricular-me na Es-
cola de Artífices, depois Escola In-
dustrial. Subi a ladeira da chegada, 
entrei no burburinho do Ponto de 
Cem Réis, vi a praça dos poderes 
onde reinava Oswaldo Trigueiro e lá 
me ensinaram como chegar à tal es-
cola. Tomei o bonde, senti-me trans-
formado, mas ao chegar no destino 
a conversa não me agradou, voltei 
ao que era. Não consegui me decidir 
por nenhum curso. De manhã era um 
misto de ginásio e escola comercial; 
à tarde, o aprendizado do ofício, en-
tre os quais o de gráfico, único pelo 
qual senti simpatia.

E me esgueirei, descobrindo na 
frente da escola  uma varanda sem 
fim, com pracinha e busto de pre-
sidente, destampando até longe um 

vale ainda não explo-
rado como gravura 
de folhinha do ano. 
Nunca uma paisagem 
de verdade ou de es-
tampa me pegara com 
aquela intensidade, já 
que me habituara à 
mais impressionante 
das vistas brejeiras, 
a subida da Serra da 
Onça de Areia. Aquela 
da Balaustrada exis-

tia mesmo ou era pura visão?   
Pois bem, só agora, mexendo 

com o monte de imagens  sucumbi-
das no álbum  de toda uma existên-
cia, aparece o pedaço que faltava na-
quela minha estreia da balaustrada 
das Trincheiras. Abro um livrinho 
de título suspeito, “Pulha”, reunindo 
impressões de infância ao modo de 
contos, de Antônio Figueiredo  (em-
presário que não consta em nenhu-
ma antologia das literárias ou das 
histórias infantis), e lá vem, setenta 
anos depois, o retalho de imagem 
que cola com a minha antiga sur-
presa, trazendo o vale da balaustra-
da agora pelos passos e os olhos da 
aventura infantil, da pulha, que era 
o desafio das brincadeiras da crian-
çada do Jaguaribe. Carlos Pereira, 
Martinho Moreira Franco e doutor 
Geninho não falam dessa brincadei-
ra. 

“A balaustrada (...) era para nós 
como um portal de Alice no País das 
Maravilhas que nos levava do urba-
no para o meio rural num passe de 
mágica: saíamos do paralelepípedo 
para a terra nua e lá percorríamos, 
em instantes, estâncias com vaca-
rias, pocilgas, galinhas, perus, pa-
tos, guinés, gansos, pavões, cavalos, 
ovelhas, bodes, muita vegetação, 
água e os animais nativos (...). “

E o que se vê, agora?! Vai lá, Fi-
gueiredo!

São páginas de um comerciante 
discreto, algumas lembrando Ra-
mon Jimenez, do “Platero e eu”. Lido 
há cinco anos, recuso-me agora a in-
cluí-lo nos livros destinados a doar.       

Portal de Alice
Pois bem, só agora, 

mexendo com o monte de 
imagens  sucumbidas no 

álbum  de toda uma 
existência, aparece o pedaço 
que faltava naquela minha 

estreia da balaustrada  
das Trincheiras   

 Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com
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UN Informe

A crítica mais direta de Veneziano se des-
tina ao PT, cuja direção estadual declarou 
que não apoiará a postulação do Pode-
mos, em Campina Grande. “Quando nós 
apoiamos a candidatura de Haddad, fomos 
muito bem recebidos. Agora, quando pedi-
mos apoio a uma postulação legítima, não 
pode?”, questionou.  

Secretário estadual de Saúde, 
Geraldo Medeiros admitiu, mais 
de uma vez, que aceitaria dis-
putar a prefeitura de Campina 
Grande contra o candidato a 
ser indicado pelo grupo político 
do prefeito Romero Rodrigues 
(PSD). Nascido em Esperança, 
o médico tem cidadania campi-
nense. Detalhe: quem propôs a 
entrega da honraria, à época, foi 
o próprio Romero, quando ainda 
era vereador da cidade.

‘O senhor pretende sair do PSB?’, indagou-se ao 
senador Veneziano Vital do Rêgo. “Não há razões 
para que nos precipitemos. Sinto-me à vontade com 
aquilo que o PSB professa [em termos ideológicos]”, 
afirmou o parlamentar. E revelou que tem mais 
identificação com a legenda socialista do que com o 
MDB, partido no qual militou por mais de dez anos. 

Sem precipitação

tempoS atráS

Julian nega rompimento com BolSonaro

eStratégia nova licença

FomoS SegregadoS, diz veneziano SoBre Fórum pró-campina

O senador Veneziano Vital do 
Rêgo identifica uma estratégia 
política por parte do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem parti-
do) para manter-se no poder: 
estimular, deliberadamente, a 
polarização entre esquerda e 
direita. Para o parlamentar, 
Bolsonaro se beneficia dessa 
situação: “Para o propósito de 
uma reeleição, é fundamental 
alimentar essa rixa entre di-
reita e esquerda”, avalia. 

Zenóbio Tosscano (PSDB) não 
voltará ao cargo de prefeito de 
Guarabira. É que a Câmara Mu-
nicipal aprovou novo pedido de 
licença para o gestor, por mais 
dois meses. Desde junho do 
ano passado ele está afastado 
do cargo por motivos de saúde 
– sofreu um Acidente Vascular 
Cerebral Isquêmico, em 2019. 
Assim, o vice-prefeito, Marcos 
Diogo, continuará interinamen-
te no comando da prefeitura.    

O deputado federal Julian Lemos (PSL) negou que esteja rompido, politicamente, com o presidente Jair Bolsona-
ro, que deixou o PSL e tenta criar um novo partido, o Aliança pelo Brasil. “Jamais faria isso”, disse, numa emissora 
de TV, “o que me aproxima dele são as pautas, porque sou um conservador. E isso independe se o presidente 
aperta ou não a minha mão”. Ele minimiza o fato de não mais conviver com Bolsonaro, sobretudo por causa dos 
desentendimentos com os filhos do presidente: “Essas questões familiares não afetam o meu mandato”.    

crítica ao pt

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Foto: Divulgação
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“Nós fomos segregados de uma forma deselegante, para não dizer intransigente”. A declaração do senador 
Veneziano Vital do Rêgo (foto), do PSB, tem endereço certo: os representantes dos partidos políticos – PT, 
PDT, PCdoB, PSB e PSOL – que lançaram o fórum Pró-Campina, no dia 17 de fevereiro, mas não convida-
ram nem o senador nem sua esposa, Ana Cláudia Vital, que é pré-candidata do Podemos a prefeita. “Não 
entendo porque vereadores [de oposição] não foram chamados, nem Ana Cláudia, uma mulher que tem 
serviços prestados à Campina Grande”, disse. O fórum Pró-Campina, de acordo com representantes parti-
dários, foi criado para “apresentar um projeto estruturante” para a cidade e para definir uma candidatura 
única das legendas que fazem oposição ao prefeito Romero Rodrigues (PSD). O senador afirmou que a 
candidatura de Ana Cláudia está mantida e cravou: “Vai estar no segundo turno”. Ana Cláudia tem o apoio 
do PTB e, de acordo com o parlamentar, outros dois partidos deverão anunciar adesão à candidatura do 
Podemos. “Esse trabalho de convencimento, nós estamos fazendo”, disse.
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Segunda etapa tem investimento de mais de R$ 30 milhões, fazendo com que a capital chegue a mais de 80% de cobertura

O governador João Aze-
vêdo visitou, na tarde dessa 
sexta-feira (28), obras de 
esgotamento sanitário que 
estão em execução nos bair-
ros Colibris, José Américo e 
Valentina Figueiredo, todos 
na Zona Sul de João Pessoa. 
Nesta segunda etapa, estão 
sendo investidos mais de R$ 
30 milhões, fazendo com que 
a capital chegue a mais de 
80% de cobertura de esgota-
mento sanitário.

As obras incluem cinco 
estações elevatórias: duas do 
sistema de esgotamento sani-
tário do José Américo, bene-
ficiando também Água Fria, 
Cidade dos Colibris e adjacên-
cias; uma estação elevatória 
no bairro do Valentina Figuei-
redo; e mais duas do sistema 
de esgotamento sanitário que 
vai beneficiar as praias do 
Seixas e Penha.

 Durante a visita técni-
ca, o governador João Aze-
vêdo falou da importância 
das obras de esgotamento 
sanitário para a qualidade 
de vida da população de João 
Pessoa. “A conclusão dessas 
obras fará com que João Pes-
soa ultrapasse 80% de sua 
população beneficiada com 
sistema de esgotamento sa-
nitário. Um esgoto que é co-
letado, tratado em estações 
adequadas, que não é lança-
do em rios, nem nós temos 
interceptor marinho. É uma 
cidade que tem uma preo-
cupação muito grande com 
esgotamento sanitário, e que 
temos mantido isso”, afir-

João Azevêdo inspeciona obras 
de esgotamento em João Pessoa

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

mou, destacando que bairros 
como José Américo e Laran-
jeiras ficarão com 100% do 
sistema de esgotamento sa-
nitário concluído.

 A obra compreende, ain-
da, a implantação de mais de 
41 km de rede coletora, além 
de 2,2 mil km de emissários 
e 3,5 km de receptores. Esse 
conjunto de equipamentos 
possibilitará cerca de 9 mil 

ligações, beneficiando uma 
média de 40 mil pessoas.

Já o secretário de Estado 
da Infraestrutura, dos Recur-
sos Hídricos e Meio Ambiente, 
Deusdete Queiroga, destacou 
a importância social das obras 
de esgotamento sanitário nos 
bairros da Zona Sul de João 
Pessoa. “Depois de um certo 
tempo, a população sequer vai 
perceber, porque os tubos fi-

cam enterrados. Mas, eviden-
temente, tem um valor muito 
grande: saúde da população e 
também para o meio ambien-
te. Ter um município do por-
te de João Pessoa alcançando 
mais de 80% de cobertura de 
esgotamento sanitário é moti-
vo de muita alegria para nós 
que fazemos parte do Gover-
no do Estado”, disse.

O presidente da Com-

panhia de Águas e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa), Mar-
cos Vinícius, ressaltou que 
o esgotamento sanitário 
demonstra o compromis-
so do Governo do Estado 
com a população de João 
Pessoa, explicando de que 
modo ocorrerá a integração 
dos sistemas: “A obra atinge 
essas três frentes: a conclu-
são das bacias C e D do José 

Américo; No Valentina, a ba-
cia A e também a bacia C, que 
vão se integrar aos sistemas 
já existentes, complementan-
do o José Américo, que vai 
ficar com 100% de cobertu-
ra de esgotamento sanitário, 
carreando esses esgotos, de 
forma adequada, para a esta-
ção de tratamento de Manga-
beira, onde estamos fazendo 
mais um módulo”, concluiu.

Foto: Francisco França

As obras incluem cinco estações elevatórias: duas do 
sistema de esgotamento sanitário do José Américo, 

beneficiando também Água Fria, Cidade dos Colibris e 
adjacências; uma estação elevatória no bairro do Valentina 

Figueiredo, e mais duas do sistema de esgotamento 
sanitário que vai beneficiar as praias do Seixas e Penha

Em março

16a Semana da Justiça pela 
Paz em Casa começa dia 9

A 16ª etapa da Sema-
na da Justiça pela Paz em 
Casa, que será promovida 
de 9 a 13 de março em to-
dos os Tribunais de Justiça 
do país, terá nesta edição, 
no âmbito do TJPB, foco na 
promoção de ações mul-
tidisciplinares, conforme 
previsão na Resolução nº 
254/2018 do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). Du-
rante a abertura do evento, 
serão assinados quatro 
convênios junto a diversos 
órgãos, com a finalidade de 
ampliar iniciativas de com-
bate à violência contra a 
mulher na capital.

Conforme explicou a 
coordenadora da Mulher 
em Situação de Violên-
cia Doméstica e Familiar 
do TJPB, juíza Graziela 
Queiroga, a Resolução nº 
254/2018 do CNJ traz, em 
seu artigo 5º, os objetivos 
do Programa Nacional Jus-
tiça pela Paz em Casa. “São 
dois objetivos. Além de tor-
nar mais célere a prestação 
jurisdicional por meio de 
esforços concentrados de 
julgamento, temos, tam-
bém, de promover ações 
multidisciplinares de com-
bate à violência contra as 
mulheres. O esforço con-

centrado se relaciona aos 
processos decorrentes des-
ta temática que se acumu-
laram, porém, em 2019, o 
TJPB, por ocasião do cum-
primento da Meta 8 do CNJ, 
reduziu bastante o acervo”, 
afirmou.

A Meta 8, em 2019, 
determinava que os tri-
bunais estaduais identi-
ficassem e julgassem, até 
31 de dezembro do ano 
passado, 50% dos casos 
pendentes de julgamento 
relacionados ao feminicí-
dio distribuídos até 31 de 
dezembro de 2018 e 50% 
dos casos pendentes de 
julgamento relacionados 
à violência doméstica e 
familiar contra a mulher 
distribuídos no mesmo 
período.

“Até 2018, era uma 
meta de gestão, visando 
estruturar Varas de Vio-
lência Doméstica, coorde-
nadorias e parcerias entre 
tribunais e órgãos externos 
que compõem a rede de 
proteção. Em 2019, isso se 
manteve, mas houve a in-
clusão da parte processual. 
Deste modo, trabalhamos 
o ano inteiro em prol do 
cumprimento da meta, não 
somente durante as sema-

nas, quando os julgamen-
tos foram intensificados. 
Isso significa, em tese, que 
nossos processos de vio-
lência doméstica contra a 
mulher estão caminhando 
dentro de uma normalida-
de razoável de duração de 
processo, e que as semanas 
não terão o grande volume 
que tivemos em outras edi-
ções, pois realizamos um 
trabalho contínuo no julga-
mento desses feitos”, expli-
cou a magistrada.

Desse modo, conforme 
a juíza, os esforços concen-
trados de julgamento vão 
continuar sendo realizados 
em 2020. De acordo com 
dados da Coordenadoria 
da Mulher do TJPB, até o 
momento, mais de 30 co-
marcas já aderiram à 16ª 
semana, com cerca de 400 
audiências agendadas para 
o período. 

A abertura da 16ª Se-
mana da Justiça pela Paz 
em Casa será realizada no 
dia 9 de março, às 17h, no 
Fórum Criminal da Capital. 
Na ocasião, serão assina-
dos quatro convênios para 
a realização, neste ano, 
de iniciativas voltadas ao 
combate à violência contra 
a mulher.

Para ampliar os par-
ticipantes no ‘I Seminário 
Paraibano de Educação 
Fiscal’, a Secretaria de Es-
tado da Fazenda (Sefaz) re-
cebeu o apoio da Secretaria 
de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia. Os 
secretários das duas pas-
tas se reuniram no Centro 
Administrativo do Estado 
para detalhar as estratégias 
de divulgação nas regionais 
da Rede Estadual de ensi-
no. A reunião contou ainda 
com a presença da auditora 
fiscal Elaine César, uma das 
coordenadoras do evento.

O I Seminário Paraiba-
no de Educação Fiscal, que 
vai acontecer no dia 19 de 
março no auditório do Cen-
tro Cultural Ariano Suassu-
na, no Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (TCE
-PB), em João Pessoa, será 
realizado pela Sefaz, por 
meio da Escola de Admi-
nistração Tributária (Esat). 
O evento contará com uma 
série de palestras e apre-
sentações, no modelo talk 
shows, sobre os projetos 
de experiências bem-su-
cedidas de cidadania fiscal 
de escolas e instituições no 
Estado. As inscrições para 
o seminário já estão aber-
tas por meio do link ht-

tps://www3.sefaz.pb.gov.
br/esat/educacaofiscal/
seminario/

Parceria 
O secretário de Esta-

do da Fazenda, Marialvo 
Laureano, destacou a im-
portância da parceria com 
a Secretaria de Educação 
e com as diversas outras 
entidades para a realização 
do evento e da programa-
ção. “O seminário contará 
com palestrantes nacio-
nais e experiências locais 
bem sucedidas de escolas 
e instituições na área de 
educação fiscal. É sem-
pre importante colocar na 
agenda da sociedade e das 
instituições escolares a te-
mática de educação fiscal. 
As escolas têm um papel 
preponderante por ser um 
dos principais locus da for-
mação do cidadão. A ideia 
é conquistar os professo-
res como novos agentes 
disseminadores da edu-
cação fiscal. Todo cidadão 
precisa saber que todos 
nós pagamos tributos e 
devemos exigir a nota fis-
cal no ato da compra para 
que os recursos possam 
ser recolhidos e revertidos 
em políticas públicas para 
a sociedade nas áreas de 

educação; saúde e seguran-
ça. O seminário vai também 
buscar despertar que cada 
cidadão precisa ser um vi-
gilante e corresponsável 
pela administração tributá-
ria com reflexões teóricas e 
práticas e os projetos bem- 
sucedidos sobre a educa-
ção fiscal”, comentou.

Educação fiscal
Para o secretário de Es-

tado da Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia, Cláudio Fur-
tado, “é importante criar na 
sociedade e nas instituições 
de ensino com a participação 
de alunos e professores uma 
cultura de educação fiscal. 
Para disseminar esses princí-
pios, será importante a rea-
lização do I Seminário Pa-
raibano de Educação Fiscal, 
que contará com o apoio da 
Secretaria de Educação do 
Estado na divulgação em 
suas regionais. Sabemos da 
importância da educação 
voltada para a cidadania e 
a educação fiscal é um des-
ses aspectos, pois quando a 
temática conquista alunos 
também chega na outra 
ponta, que é a sua família, 
daí a importância da parti-
cipação de professores da 
rede estadual nesse semi-
nário”, comentou. 

Educação apoia a Sefaz no 
Seminário de Educação Fiscal
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Fundação será dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e gerencial, com quadro de pessoal próprio
Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com

DOE traz decreto de criação e 
regulamentação da PB Saúde

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Foi publicado hoje, no 
Diário Oficial do Estado 
(DOE) da Paraíba, o decreto 
n° 40.096 que cria a Funda-
ção Paraibana de Gestão em 
Saúde (PB Saúde)  e regula-
menta o seu  Estatuto e ou-
tras providências. O Projeto 
de Lei Complementar ( PLC), 
de autoria do Poder Executivo, 
foi aprovado na Assembleia Le-
gislativa na última quarta-feira 
(12), com 19 votos favoráveis, 
seis contra e uma abstenção. 
A PB Saúde será responsável 
por gerenciar as unidades de 
saúde do Governo do Estado 
da Paraíba, tendo a previsão  de 
dois meses para o início de suas 
atividades. A sede da PB Saúde 
será na Rua São Paulo, Bairro 
dos Estados, em João Pessoa.

Segundo informações 
do decreto, a PB Saúde será 
dotada de autonomia admi-
nistrativa, financeira, patrimo-
nial e gerencial, com quadro 
de pessoal próprio e estrutura 
organizacional nos termos de 
seu Estatuto. 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) e a Secretaria 
de Estado de Administração - 

SEAD terão 120 dias, desde a 
data da publicação do decre-
to, para incorporar o  Hospital 
Geral de Mamanguape ao pa-
trimônio da PB Saúde , incluin-
do o imóvel, o acervo técnico, 
documental, mobiliário e de 
equipamentos, que se dará 
mediante ato do titular da SES.

Os demais serviços serão 
incluídos a partir de um cro-
nograma apresentado pelo go-
vernador João Azevêdo duran-
te coletiva que anunciou o fim 
das Organizações Sociais e a 
criação da Fundação. Até agos-
to de 2020, serão incorporados 
os seguintes hospitais: Hospi-
tal de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena e 
Hospital Metropolitano Dom 
José Maira Pires, em João Pes-
soa, Complexo Hospitalar Re-
gional Deputado Janduhy Car-
neiro e Maternidade Peregrino 
Filho, em Patos, e Hospital de 
Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande. 

O patrimônio inicial da 
PB Saúde será constituído dos 
bens móveis e imóveis, direi-
tos e obrigações que lhe forem 
transferidos, assim como pelo 
aporte inicial de R$ 20 milhões 
de reais.

Recuperação nos níveis dos reservatórios

Bandeira tarifária segue verde em 
março e conta não terá cobrança extra

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) in-
formou ontem que manterá 
no mês de março a bandeira 
tarifária na cor verde, sem 
cobrança extra na conta do 
consumidor. A bandeira foi 
a mesma aplicada em feve-
reiro.

De acordo com a agên-
cia, a decisão de manter a 
bandeira na cor verde se deve 
a recuperação nos níveis dos 
reservatórios em virtude do 
volume razoável de chuvas 
no mês de fevereiro. 

“Em fevereiro, os prin-
cipais reservatórios de hi-

drelétricas do Sistema In-
terligado Nacional (SIN) 
apresentaram recuperação 
de níveis em razão do volu-
me de chuvas próximo ao 
padrão histórico do mês. A 
previsão para março é de 
manutenção dessa condi-
ção hidrológica favorável, 
o que aponta para um ce-
nário com elevada partici-
pação das hidrelétricas no 
atendimento à demanda de 
energia do SIN, reduzindo a 
necessidade de acionamen-
to do parque termelétrico”, 
informou a Aneel.

Segundo a agência, o 
volume de chuvas refletiu-
-se na redução do preço da 
energia no mercado de cur-

to prazo (PLD) e dos custos 
relacionados ao risco hidro-
lógico (GSF). O PLD e o GSF 
são as duas variáveis que 
determinam a cor da ban-
deira a ser acionada.

Criado pela Aneel, o 
sistema de bandeiras tari-
fárias sinaliza o custo real 
da energia gerada, possibi-
litando aos consumidores 
o bom uso da energia elé-
trica. O funcionamento das 
bandeiras tarifárias tem 
três cores: verde, amarela 
ou vermelha (nos patama-
res 1 e 2), que indicam se 
a energia custará mais ou 
menos em função das con-
dições de geração.

“Os recursos pagos 

pelos consumidores vão 
para uma conta específica 
e depois são repassados às 
distribuidoras de energia 
para compensar o custo ex-
tra da produção de energia 
em períodos de seca, infor-
mou a Aneel.

O acréscimo cobrado 
na conta pelo acionamento 
da bandeira amarela pas-
sou é de R$ 1,34 a cada 100 
kWh consumidos. Já a ban-
deira vermelha patamar 1, 
o valor a mais cobrado é de 
R$ 4,16 a cada 100 kWh e 
no patamar 2 da bandeira 
o valor é de R$ 6,24 por 
100 kWh consumidos. A 
bandeira verde não tem 
cobrança extra.

Luciano Nascimento 
Da Agência Brasil 

Os principais reservatórios de hidrelétricas do SIN apresentaram recuperação de níveis em razão do volume de chuvas próximo ao padrão histórico do mês

Foto: Beth Santos/Secretaria Geral-PR

O Governo do Estado, 
por intermédio da Secretaria 
de Estado da Agricultura Fa-
miliar e do Desenvolvimen-
to do Semiárido (Seafds) e 
Projeto Cooperar, retoma as 
Oficinas de Fortalecimento 
dos Conselhos Municipais 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CMDRS), nesta 
terça-feira (3). As Oficinas 
estão acontecendo desde 
4 de fevereiro e vão até 18 
março.

 De acordo com a Coor-
denação do Componente 1 
(Fortalecimento Institucio-
nal) do Projeto Cooperar, 
responsável pelas reuniões 
com os conselheiros regio-
nais, serão feitas 65 Oficinas 
de Fortalecimento dos Con-

selhos Municipais de Desen-
volvimento Rural Sustentável 
(CMDRS), em 132 municípios 
paraibanos.

Os CMDRS têm um papel 
fundamental na execução do 
programa PB Rural Sustentá-
vel, na divulgação do progra-
ma no município, como na 
promoção e integração com 
outros projetos/programas 
e iniciativas locais, evitando 
duplicidade de ações; apoiar 
as associações comunitárias 
na identificação das deman-
das e preenchimento dos for-
mulários; receber e legitimar 
as demandas apresentadas 
para acesso a água e tec-
nologias (Componente 2) e 
acompanhar o andamento 
dos subprojetos.

Empresa bastante con-
ceituada na região do Alto 
Sertão nordestino, com vasta 
representatividade no Esta-
do da Paraíba, onde se desta-
ca como uma das principais 
arrecadadoras de ICMS, a 
Engarrafamento Coroa Ltda., 
sediada na cidade de Patos, 
firmou convênio com o Ins-
tituto de Estudos de Protesto 
de Títulos do Brasil, Seção 
Paraíba, para recuperação 
de crédito.

A empresa fabrica vários 
itens de distribuição de be-
bidas em nível Nordeste e já 
começa a adentrar em outras 
regiões do mercado, gerando 
forte impacto na economia, 
através da geração de empre-
gos diretos e indiretos

“Por sua característica 
de credora e por participar 
desse grande mercado com 

extensa área de atuação, a 
Engarrafamento Coroa pos-
sui uma volumosa carteira 
de clientes, do qual se torna 
credora e a partir de agora 
terá um serviço de segurança 
em relação a sua operação 
comercial, em termos de ga-
rantia de crédito”, afirmou 
o presidente do IETPB-PB, 
Germano Toscano de Brito.

Ele acrescentou que 
isso será possível através da 
consulta ao protesto online, 
onde a empresa poderá con-
sultar CPF e RG de pessoas 
que possam com ela lograr 
crédito, ou seja, comprar a 
prazo e a Coroa ter segurança 
nessa transação comercial. 
Outra vantagem é o combate 
à inadimplência, com a admi-
nistração eletrônica do título, 
desde o acionamento até a 
baixa do cartório.

Estado faz debate sobre 
desenvolvimento rural

Empresa faz convênio 
para recuperar crédito

Interessados em apartamentos 
têm até o dia 30 para opção

As pessoas já inscritas 
na Companhia Estadual de 
Habitação Popular da Pa-
raíba (Cehap) que tiverem 
interesse em morar no Re-
sidencial Canaã I e II, no 
Bairro das Indústrias, na 
capital,  terão até o dia 30 
de março para concorrer a 
uma das 960 unidades habi-
tacionais do empreendimen-
to. Segundo a presidente da 
Cehap, Emília Correia Lima, 
a companhia tem atualmen-
te, só em João Pessoa, 130 
mil inscritos, mas para ad-
quirir um apartamento no 
Residencial Canaã I e II, elas 
têm que entrar no site do 
órgão para atualizar os da-
dos e confirmar o interesse 
em morar no condomínio 
que tem previsão para ser 
entregue aos futuros mora-
dores no segundo semestre 
de 2021.

O processo que vai 

selecionar os novos mora-
dores do empreendimento 
que está sendo construído 
através do Programa Minha 
Casa, Minha Vida é destina-
do às famílias com renda de 
até R$ 1.800,00 e que nunca 
tiveram imóvel. Para sele-
cionar os interessados em 
morar no Residencial Ca-
naã, serão analisadas todas 
as informações. Em seguida, 
equipes técnicas da Cehap 
farão visitas nas moradias 
dos inscritos para verificar 
se o que eles informaram no 
site do órgão condiz com a 
realidade. 

O processo que vai sele-
cionar os novos moradores 
foi iniciado no último dia 20, 
mas Emília acredita que as 
pessoas deverão procurar o 
site do órgão com mais fre-
quência, agora que terminou 
o Carnaval. Para participar 
do processo de seleção é 
necessário estar dentro do 
perfil do empreendimento 
e residir em João Pessoa. 
Depois é preciso acessar o 

site da Cehap: www.cehap.
pb.gov.br e clicar no nome 
do Residencial Canaã I e II. 

Em seguida, é funda-
mental realizar uma atua-
lização do cadastro junto à 
Companhia, assinalando o 
desejo de participar da se-
leção. Para concorrer a uma 
das unidades habitacionais 
é indispensável estar dentro 
de critérios que vão além da 
renda familiar, como nunca 
ter possuído casa própria e 
nunca ter sido beneficiado 
em programas habitacionais. 

Também é importante 
destacar que serão aplica-
dos os critérios estaduais, 
onde famílias numerosas e 
famílias que habitem ou tra-
balhem próximas à região do 
empreendimento terão prio-
ridade. O Residencial Canaã 
I e II está localizado na Rua 
Madagascar, Loteamento Ci-
dade Verde, no Bairro das 
Indústrias, na capital. 

Ao todo serão entregues 
pela Cehap 960 apartamen-
tos divididos em blocos. Foi 

investido na obra R$ 82,5 
milhões incluindo a con-
trapartida do Governo do 
Estado (recursos oriundos 
do Fundo de Arrendamen-
to Residencial/Banco do 
Brasil). O residencial conta 
com infraestrutura de abas-
tecimento d’água, esgota-
mento sanitário e rede de 
drenagem de águas pluviais, 
energia elétrica e pavimen-
tação, os futuros moradores 
terão equipamentos de uso 
comum: salão comunitário, 
playground e quadra polies-
portiva. 

Quem poderá ser sele-
cionado: Só serão incluídas 
na seleção as inscrições 
enquadradas na Faixa I do 
Minha Casa, Minha Vida com 
renda de até R$1.800,00. 

Antes de iniciar o pro-
cedimento, tenha em mãos 
todos os dados dos docu-
mentos pessoais do titular 
e do cônjuge, se for o caso, 
como endereço, telefone 
para contato, número de 
identificação social (NIS).

José Alves 
zavieira2@gmail.com
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Mangabeira, o bairro
O logradouro que começou com 3 mil habitações, hoje é 
considerado o bairro mais populoso de João Pessoa e  
fonte de renda para diferentes comércios.  Página 8
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Paciente que estava internado com suspeita da doença foi diagnosticado com rinovírus, comum em resfriados
Rammom Monte 
rammom511@hotmail.com

Caso de coronavírus na PB é 
descartado pela Secretaria 

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

A Paraíba continua livre 
do coronavírus. Na tarde de 
ontem, a Secretaria de Saúde 
da Paraíba divulgou o resul-
tado do exame do paciente 
de 59 anos que estava inter-
nado sob suspeita de estar 
com a Covid-19. O resultado 
do exame deu negativo. Ain-
da na mesma tarde, o órgão 
rechaçou a possibilidade da 
doença em um outro homem, 
que chegou a ser encaminha-
do para o Hospital Clemen-
tino Fraga.

O resultado do exame 
do paciente com 59 anos – 
considerado o primeiro caso 
suspeito da doença na Paraí-
ba – apontou para outro tipo 
de vírus, o rinovírus. Trata-
-se de um vírus comum que 
gera viroses cotidianas que 
podem ser tratadas com me-
dicamentos. O paciente ainda 
se encontra internado devido 
ao seu estado de saúde, po-
rém, como já dito acima, não 
se trata de coronavírus.

“O paciente está com 
Rinovírus, um vírus comum 
do resfriado, este que a gen-
te tem uma ou duas vezes no 
ano, que deixa a gente com 
olho lacrimejante, nariz 
cheio, gera um pouco de in-

disposição ao acordar. Neste 
exame, recebemos a informa-
ção que foi confirmada pelo 
Instituto Evandro Chagas, que 
é o centro de referência do 
Ministério da Saúde para o 
Norte/Nordeste para última 
contraprova de coronavírus, 
e eles confirmaram. Agora 
vamos tomar as medidas 
para terminar os cuidados 
deste paciente. Então neste 
momento nós podemos dizer 
com algum grau de certeza 
que nós não temos nenhum 
caso confirmado de corona-
vírus no Estado da Paraíba”, 
ressaltou o  secretário exe-
cutivo de gestão de rede de 
unidades de saúde, Daniel 
Beltrammi.

O secretário executivo da 
gestão de unidades de Saúde 
acrescentou que todas as me-
didas foram tomadas confor-
me determinado no plano de 
enfrentamento caso a doença 
chegue ao Estado. Com rela-
ção ao segundo paciente, o 
italiano, não houve qualquer 
possibilidade de suspeita da 
presença do coronavírus. 

“É importante a gente 
dizer que o que queríamos, 
aconteceu. Houve uma sus-
peita, a população, mais es-
pecificamente a equipe do 
hotel onde o turista estava 
hospedado, aciona o Serviço 

de Atendimento Móvel de Ur-
gência de João Pessoa (Samu-
-JP), ele executa o protocolo 
de proteção para o coronaví-
rus e o paciente faz o caminho 
para o serviço de referência 
que é o Clementino Fraga. 
Nós recebemos o paciente. 
Eu tive a oportunidade de fa-
zer  a admissão junto com o 
médico infectologista da casa 
e o paciente neste momento 
não apresenta nenhum sinto-
ma que possa minimamente 
enquadrá-lo em caso suspei-
to”, afirmou.

De acordo com Daniel, 
desde o dia 7 de fevereiro 
quando ele esteve no Brasil, 
ele nunca apresentou um 
episodio febril, não teve nem 
minimamente gripado, nariz 
cheio, tosse. Ele está apre-
sentando um sintoma de um 
desconforto que está concen-
trado em uma das pernas. O 
problema nas veias da perna 
pode trazer algum descon-
forto respiratório. Mas nada 
relacionado ao novo vírus.

Plano estadual
Importante destacar que 

a Paraíba possui um plano 
estadual para notificação e 
assistência para o novo co-
ronavírus, elaborado desde o 
fim de janeiro e amplamente 
divulgado entre profissionais 

de saúde da rede pública e 
privada de todo o Estado. A 
SES destaca ainda que para 
notificação de caso suspeito 
do Covid-19, além dos sinto-

mas – febre, coriza, tosse e 
desconforto nasal - é preciso 
ter histórico de viagem nos 
últimos 14 dias para as áre-
as afetadas, ou ter mantido 

contato com alguém com este 
histórico, ou ter contato com 
outra pessoa infectada.

Pacientes com câncer

Empresas são obrigadas a cumprir gratuidade

A s  e m p r e s a s  d e 
transporte público cole-
tivo intermunicipal da Pa-
raíba que não cumprirem 
o  Estatuto do Portador 
de Câncer, previsto na Lei 
Estadual 11.298/2019, 
que garante o transpor-
te gratuito a pessoa com 
câncer terão que pagar 
uma multa de R$ 8 mil 
reais, podendo aumentar 
o valor caso haja reinci-
dência. A informação é de 
Helton Renê, secretário 
municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor 
(Procon-JP).

O secretário Helton 
Renê informou que o 
Procon-JP notificou o Sin-
dicato das Empresas de 
Transportes de Passagei-
ros no Estado da Paraíba 
(Setrans-PB). Porém, para 
autuar as empresas de 
transporte intermunici-
pal, os órgãos necessitam 
de denúncias dos usuários 
do serviço. 

“Os portadores de 
câncer em tratamento que 
tiverem o serviço garanti-
do por lei negado preci-
sam denunciar para que 
o Procon-JP possa agir. 
Se até agora não recebe-
mos denúncias, temos o 
entendimento que a lei 
está sendo cumprida”, 
afirmou. Para denunciar, 
o usuário pode ligar para 

o  número do Procon-JP 
0800 083 2015 ou utili-
zar o instagram oficial da 
instituição.

Alguns dos benefícios 
do Estatuto do Portador 
de Câncer são atendimen-
tos prioritários nos servi-
ços de saúde, jornada de 
trabalho variável e horá-
rio flexível. Além disso, é 
dever do Estado, da so-
ciedade, da comunidade e 
da família assegurar, com 
preferência, as pessoas 
portadoras de câncer, a 
plena efetivação dos di-
reitos referentes a vida, 
a saúde, a alimentação, a 
habitação, a previdência 
social, entre outros.  

Para o secretário do 
Procon- JP, o Estatuto do 
Portador de Câncer veio a 
melhorar a qualidade de 
vida das pessoas acome-
tidas da doença , em rela-
ção a presteza, celeridade 
no atendimento, porém, 
afirma que a diminuição 
de quatro salários míni-
mos para até dois salários 
consiste num retrocesso 
da lei. “É um desrespeito 
para com as pessoas que 
estão com câncer porque 
prejudica o acesso aos 
serviços. Já que o câncer 
é uma luta contra o tem-
po e independe de classe 
social”, opinou.

Segundo informações 
do Procon-JP,  a lei em vi-
gor aplica-se aos serviços 
de transporte público co-

letivo intermunicipal ope-
rados em linhas regulares, 
com veículos convencio-
nais nas modalidades 
rodoviária, ferroviária e 
aquaviária. A lei ainda esti-
pula a obrigatoriedade da 
reserva de 3% do total de 
assentos, em cada viagem, 
da capacidade indicada de 
cada veículo para uso pre-
ferencial do beneficiário 
do passe livre e do seu 
acompanhante, quando 
houver necessidade.

Setrans
Segundo o superin-

tendente José Augusto 
Morosine da Setrans-PB, 
o sindicato está cum-
prindo a lei  estadual 
11.298/2019 nas sete em-
presas associadas. Caso 
alguma empresa de trans-
porte se negue a realizar 
o cumprimento da lei, a 
penalidade é de responsa-
bilidade da empresa.

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Empresas de ônibus 
que fazem transporte 

intermunicipal que 
não cumprirem o 

Estatuto do Portador 
do Câncer vão 

pagar um multa no 
valor de R$ 8 mil

Pacientes com câncer e familiares realizaram protesto pedindo o cumprimento da gratuidade nos ônibus

Foto: Divulgação

Lei mais nas páginas 19 e 20
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Ações dos policiais aconteceram em Santa Rita, Campina Grande e na Avenida Epitácio Pessoa, na Capital

A descoberta de um pon-
to de venda de drogas, em 
Santa Rita, a prisão de sus-
peitos de assaltos em Campi-
na Grande e João Pessoa são 
algumas das ações registra-
das ontem, 28, pela Polícia 
Militar. Todos os envolvidos 
e material apreendido foram 
levados para as delegacias da 
Polícia Civil das áreas onde 
ocorreram os fatos.

Na noite de quinta-fei-
ra, um homem de 25 anos 
foi preso em flagrante após 
praticar assalto a uma far-
mácia localizada na Avenida 
Epitácio Pessoa, Bairro dos 
Estados, na capital. Segundo 
informações da Polícia Mili-
tar, poucos minutos após o 
roubo, um funcionário do es-
tabelecimento viu uma guar-
nição passando pelo local e 
pediu socorro, contando de-
talhes do crime e passando 
as características do homem. 
A viatura com a guarnição 
passou a realizar busca e 
conseguiu localizar o suspei-
to, que ainda estava com o 
dinheiro, produto do assalto.

Na cidade de Campina 
Grande, durante a Operação 
Madrugadão, uma guarnição 
da Polícia Militar prendeu em 
flagrante um casal suspeito 
de roubar uma pousada. No 
momento da prisão o homem 
estava armado com uma faca.

O casal, segundo as infor-
mações, foi localizado com um 
televisor e dinheiro roubados 
da pousada, além da faca e um 
alicate usados no assalto. O as-
salto ocorreu no centro da ci-
dade e o casal foi preso na Rua 
Cardoso Vieira. O homem tem 
20 anos e a mulher, 30.

Outro caso de destaque 
realizado pela PM paraibana 
ocorreu na cidade de Santa Rita, 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, onde policiais do Sé-
timo Batalhão prenderam em 
flagrante um casal que estava 
traficando drogas em uma casa, 
na comunidade Augustolândia. 
Na residência foram apreendi-
dos dois quilos de cocaína, vá-
rias pedras de crack, uma por-
ção de maconha, dinheiro e um 
revólver. A mulher tem 24 anos 
e o homem, 18 anos.

PM apreende drogas e prende 
suspeitos de assalto a farmácia

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Dinheiro, arma e droga foram apreendidos com um casal, em Santa Rita; houve prisões também em Campina Grande e na capital de acusados de assaltos

Foto: PMPB

Após 15 horas de ses-
são, os sete acusados do as-
sassinato do radialista Iva-
nildo Viana, 51 anos, foram 
absolvidos nessa quinta-fei-
ra, 27, no 1º Tribunal do Júri 
de João Pessoa. A absolvição 
foi lida pelo juiz Marcos Wil-
liam de Oliveira.

Foram ouvidos, julgados 
e absolvidos Arnóbio Gomes 
Fernandes (sargento Arnó-
bio); Erivaldo Batista dias 
(sargento Erivaldo); Olinal-
do Vitorino Marques; Elio-
mar de Brito Coutinho (Má); 
Francisco das Chagas Araú-
jo de Farias (Cariri); Valmir 
Ferreira Costa (Cobra); e 
Célio Martins Pereira Filho 
(Pê). Um acusado, no entan-
to, ainda está foragido, mas 
também foi absolvido.

Na fase de debates, o 
representante do Ministério 
Público pediu a condena-
ção dos acusados Eliomar, 
como executor do crime, em 
concurso com Francisco das 
Chagas, Valmir e Célio, por 
crime de homicídio quali-
ficado pelo motivo torpe e 
com emprego de recurso da 
surpresa, dificultando a de-
fesa do ofendido. 

Na ocasião, o promotor 
de Justiça pediu a absolvi-
ção de Arnóbio, Erivaldo e 

Olinaldo, respectivamente, 
como autor intelectual e in-
termediários do assassinato, 
em razão da insuficiência de 
provas.

A defesa, por sua vez, 
pediu a absolvição dos réus 
Eliomar de Brito, Francisco 
das Chagas, Valmir Ferreira 
e Célio Martins, sob a tese 
de negativa de autoria. Já 
em relação aos demais de-
nunciados, ratificou a tese 
absolutória proposta pelo 
presentante do MP. O Cor-
po de Jurados entendeu que 
não havia provas suficientes 
para decretar a culpa aos 
réus. Na leitura da sentença 
o juiz Marcos William de-
terminou a reabertura das 
investigações sobre o assas-
sinato do radialista. 

Com exceção de Valmir 
Ferreira, o “Cobra”, que já 
se encontra em liberdade os 
demais réus devem perma-
necer presos, pois respon-
dem a outros processos.

Ivanildo Viana foi mor-
to no dia 27 de fevereiro de 
2015. O crime, encomenda-
do supostamente por R$ 75, 
mil aconteceu na BR-101, 
em Santa Rita, por volta das 
11h30, após o radialista sair 
da Rádio 100.5 FM, onde 
trabalhava. O assassinato 
teria sido encomendado, 
segundo as investigações, 
pelo sargento Arnóbio.

Acusados da morte de 
radialista são absolvidos

Corpo de Jurados decidiu pela absolvição dos sete acusados pelo homicídio

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

Caso Alph

Polícia convoca vigilantes da 
UFPB para esclarecimentos

Tanto a Polícia Civil 
quanto o Ministério Pú-
blico Federal na Paraíba 
continuam empenhados 
em desvendar o crime do 
estudante de filosofia da 
Universidade Federal da 
Paraíba, Clayton Tomaz 
de Souza, 31 anos, que 
foi assassinado após de-
nunciar abusos e amea-
ças de seguranças tercei-
rizados da UFPB. O corpo 
do estudante foi encon-
trado em um matagal à 
beira de uma estrada, no 
bairro de Gramame, em 
João Pessoa, no dia 8 de 
fevereiro, depois de dois 
dias desaparecido. Mas 
somente na segunda-fei-
ra (17), o corpo foi iden-
tificado pelos familiares, 
em João Pessoa.

O delegado da Homi-
cídios, responsável pelo 
caso, Alexandre Fernan-
des, informou que todos 
os vídeos feito por Alph, 
como também era conhe-
cido o estudante, estão 
sendo analisados dentro 
do inquérito.  Ele infor-
mou também que todos 
os seguranças da UFPB, 
estão sendo convocados 
para prestar esclareci-
mentos. 

O Ministério Público 
Federal, na Paraíba, re-
cebeu um dossiê com as 
denúncias sofridas pelo 
estudante e também ins-
taurou um procedimento 
para apurar o caso. Como 
resultado, foram toma-
das medidas administra-
tivas no âmbito da UFPB, 
como identificação dos 
guardas e realização de 
cursos em direitos hu-

manos para todos eles. 
Ainda segundo in-

formações do MPF, há 
um outro procedimen-
to em curso aberto em 
setembro de 2019, pelo 
estudante, mas todas as 
informações do proce-
dimento já foram reme-
tidas à Polícia Civil para 
auxiliar na apuração do 
caso. No momento, o fato 
está suspenso no MPF 
até conclusão do inqué-
rito em curso na Polícia 
Civil. de acordo com o 
MPF o sigilo é essencial 
para não prejudicar as 
investigações sobre a au-
toria do crime.

Segundo o Institu-
to de Polícia Científica 
(IPC), o corpo chegou à 
perícia em estado de de-
composição e com mar-
cas de tiros na cabeça. 
A autópsia foi realiza-
da no dia 10. Também 
conhecido como ‘Alph’, 
Clayton Tomaz de Souza, 
era atuante no movimen-
to estudantil. Em vídeo 
compartilhado em 29 de 
janeiro, o estudante de-
clarou que já se sentia 
ameaçado: “O fato é que 
a minha vida está em ris-
co, galera. Qualquer hora 
dessas esses caras dão 
cabo de mim. Se eu apa-
recer morto, foram eles”. 
Confessou ele no vídeo.

UFPB
O Conselho Uni-

versitário (Consuni) da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) criou, 
por maioria de votos, em 
reunião ocorrida no dia 
19, uma comissão para 
acompanhar a investi-
gação da morte do estu-
dante de filosofia Clay-

ton Tomaz de Souza, cujo 
corpo foi encontrado 
no dia 8 de fevereiro, às 
margens de uma estrada 
em Gramame, na Zona 
Sul de João Pessoa. A co-
missão foi formada por 
representantes dos três 
segmentos que compõem 
a comunidade universi-
tária: estudantes, profes-
sores e técnico-adminis-
trativos. A reportagem 
tentou entrar em conta-
to com a presidente da 
Comissão, a diretora do 
CCHLA, professora Môni-
ca, mas ela passou toda a 
manhã numa reunião do 
Consuni e não pode aten-
der o celular.

A Administração da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) lamen-
tou através de nota a 
morte do estudante do 
Centro de Ciências Hu-
manas, Letras e Artes 
(CCHLA), Clayton Tomaz 
de Souza, afirmando o 
desejo de que o crime 
seja esclarecido o mais 
rápido possível.

A Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba manteve a sentença 
do Juízo da Vara da Infância 
e da Juventude da Comarca 
de Caiçara, que condenou 
um adolescente ao cum-
primento de medida so-
cioeducativa de prestação 
de serviços à comunidade 
pelo período de seis meses 
e liberdade assistida. Ele 
teria, junto a outro menor 
de idade, praticado crime 
de estelionato, previsto ar-
tigo 171, todos do Código 
Penal). A Apelação Crimi-
nal teve relatoria do de-
sembargador Joás de Brito 
Pereira Filho.

de acordo com os 
autos, o adolescente e um 
amigo teriam efetuado 
uma compra em um esta-
belecimento comercial no 
município de Caiçara, pa-
gando com uma nota falsa 
no valor de R$ 20,00 e ob-
tendo troco de R$ 17. Após 
o pagamento feito, o dono 
do local percebeu que a 
cédula era falsa. O laudo 
do exame em papel-moe-
da comprovou que a nota 
utilizada pelos adolescen-
tes era falsa e de produção 
grosseira. 

Após a condenação, a 
defesa de um dos adoles-
centes entrou com recur-
so, pugnando, preliminar-
mente, pela nulidade da 
sentença em razão do uso 
indevido de algemas e ante 
a não remessa dos autos 
para fins de apresentação 
de defesa prévia. Pedindo 
a absolvição do menor, ale-
gando atipicidade na sua 
conduta e/ou falta de pro-
vas. O desembargador Joás 
de Brito afirmou que o uso 
de algemas não sofreu ne-
nhuma objeção formal por 
parte da defesa e, portanto, 
rejeitou esta preliminar, 
mantendo a condenação.

Adolescente 
é condenado 
pelo crime de 
estelionato

Foto: Divlgação

Delegado da 
Homicídios, 

responsável pelo caso, 
Alexandre Fernandes, 
informou que todos 
os vídeos feitos pelo 
estudante Clayton 

Tomaz de Souza estão 
sendo analisados 

dentro do inquérito



Inscrições têm início na próxima segunda-feira, dia 2 de março

Foto: Divulgação UFCG
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Desde janeiro, estão parados os trabalhos de adequação de capacidade da rodovia, com construção de três viadutos

É grande a insatisfação 
de moradores e comercian-
tes do município de Cabedelo 
com o abandono das obras 
na BR- 230. Desde janeiro os 
trabalhos de adequação de 
capacidade da rodovia com a 
construção de três viadutos 
- nos bairros de Intermares, 
Poço e Camboinha - o alarga-
mento da pista e a construção 
de vias paralelas foram para-
lisados. Os vários desvios têm 
causado acidentes e lentidão 
no trânsito em horários de 
pico. Quem tem comércio na 
região está sendo prejudica-
do com a queda no número 
de clientes e aguarda retorno 
das autoridades sobre a con-
tinuidade dos trabalhos.

Entre os moradores pre-
valece a sensação de abando-
no e descaso. O aposentado 
Raimundo Nonato, morador 

do bairro Camboinha III, onde 
as obras de um dos viadutos 
estão paradas, se mostrou 
preocupado com a quantidade 
de acidentes que tem aconte-
cido no local. “É o tempo todo, 
freada e batida. Pode ver como 
a região está mal sinalizada”, 
denuncia. O morador, que há 
27 anos reside no bairro, está 
desanimado com a situação. 
“Ninguém dá nenhum tipo de 
satisfação, só especulação. A 
gente não sabe a quem recor-
rer”, desabafa. 

Reclamação também em 
relação ao viaduto do bairro 
do Poço que, diga-se de pas-
sagem, é o que se encontra 
em estágio mais avançado de 
construção. Apesar dos veí-
culos estarem trafegando por 
cima e também por baixo do 
equipamento, ainda há vias 
interditadas, desvios, poeira 
e buracos às margens da BR 
230. “Está ruim demais, tem 
carro que vem de Camboinha, 

fazendo contramão pra entrar 
no Poço.” Os moradores abri-
ram uma passagem embaixo 
do viaduto e também estão 
transitando pelo lugar. “É só 
ficar um tempinho aqui que 
você vê todo tipo de barbei-
ragem, é carro vindo por todo 
lado”, afirma Joseph Almeida, 
morador do Recanto do Poço. 

Na loja de material de 
construção, as alterações no 
trânsito têm prejudicado o 
movimento. Vendedores ga-
rantem que os clientes sumi-
ram e os que frequentam o es-
tabelecimento se queixam da 
situação de abandono em que 
se encontra a BR 230. No res-
taurante de Geraldo Brasilia-
no, a queixa é a mesma. “Como 
o cliente vai vir com essa poei-
ra e essa buraqueira?”, ques-
tiona. Na frente do lugar, além 
de barro e poeira, é possível 
ver o material usado na cons-
trução do viaduto. Com as vias 
sentido Cabedelo obstruídas 

em Camboinha III, os veículos 
que se dirigem no sentido da 
praia, precisam sair do desvio 
e cruzar o viaduto em uma es-
pécie de retorno improvisado. 
“Acabou com a Br e está pre-
judicando todos que moram 
e trabalham aqui. Os turistas 
também têm reclamado”. 

Sobre as obras
Em janeiro a falta de re-

cursos provocou a paralisação 
das obras, sem previsão de 
retorno. A reportagem de A 
União entrou em contato com 
o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) para esclarecer dúvidas 
sobre as obras em Cabedelo, 
mas ainda não obteve retor-
no. A assessoria de imprensa 
da autarquia informou apenas 
que o novo superintendente- o 
militar da reserva, Marcus Vi-
nícius Melo Neto- que tomou 
posse no início de fevereiro, 
está se inteirando do assunto.  

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Moradores pedem conclusão de 
obra na BR-230 em Cabedelo

Editoração: Klécio BezerraEdição: Rogéria Araújo

A Universidade Fe-
deral de Campina Grande 
(UFCG) lançou edital de 
processo seletivo unifi-
cado para ingresso nos 
programas de Assistência 
Estudantil para o período 
2020.1, que visa ampliar 
as condições de perma-
nência e conclusão de 
estudantes de graduação 
em situação de vulnerabi-
lidade socioeconômica na 
educação superior públi-
ca federal.

A novidade deste ano 
é que as inscrições, que 
terão início na próxima 
segunda-feira, dia 2 de 
março, serão realizadas 
exclusivamente via Inter-
net, por meio do Sistema 
Eletrônico de Informa-
ções (SEI).   

Ao todo, são oferta-
das 597 vagas, das quais 
397 distribuídas entre os 
programas de Residência 

(masculina e feminina) e 
Restaurante Universitários, 
Auxílio Moradia (campus 
Campina Grande) e 200 
vagas para o Programa de 
Auxílio ao Ensino de Gra-
duação (PAEG) em todos os 
sete campi da instituição: 
Campina Grande, Cajazei-
ras, Cuité, Patos, Pombal, 
Sousa e Sumé. Serão reser-
vadas 5% das vagas para 
pessoas com deficiência.  

Para participar os es-
tudantes precisam estar 
regularmente matricu-
lados em cursos de gra-
duação da UFCG; possuir 
renda per capita familiar 
(valor total dos rendimen-
tos da família dividido pelo 
número de dependentes) 
menor ou igual a um salá-
rio-mínimo e meio; e aten-
der aos critérios e normas 
do edital, incluindo os re-
quisitos específicos para 
cada programa. 

UFCG tem edital para
assistência estudantil

Inscrições online
As inscrições seguem até o dia 20 de 

março. O estudante interessado deverá 
acessar o módulo “Usuários Externos” 
no portal SEI! UFCG, onde é necessário 
realizar um cadastro para acesso inicial, 
conforme orientações disponíveis no site 
https://pra.ufcg.edu.br/sei-ufcg.html. 

Após a validação do cadastro, o es-
tudante deve realizar login no Sistema 
e abrir peticionamento selecionando o 
tipo de processo “Assistência Estudantil: 
Inscrição no processo seletivo para os 
programas”, em que deverá preencher 
o formulário de inscrição e anexar os 
documentos comprobatórios da situação 
socioeconômica dispostos no edital.  

Os documentos deverão ser digitali-
zados e organizados por categorias, con-
forme a ordem apresentada no edital, e 
cada categoria deverá ter seus documen-
tos compactados em um único arquivo em 
formato PDF. A seleção será feita por meio 
de análise de documentação, entrevista 
e visita domiciliar - caso necessária. Os 
programas seguirão calendários especí-
ficos de seleção, conforme edital. 

Mais informações podem ser obtidas 
por meio do telefone 
(83) 2101.1731.

Inscrições e edital 
também no QR Code

Coletivo de mulheres se reúne para 
organizar a Jornada do 8 de Março 

A data de 8 de março é 
celebrada, desde 1909, como 
o dia internacional da mulher. 
O dia é dedicado para lembrar 
a luta das mulheres por direi-
tos iguais e contra toda forma 
de repressão relacionada ao 
gênero. Na Paraíba, mais de 
60 coletivos de mulheres vêm 
se reunindo para organizar a 
Jornada 8 de Março de 2020. 
Neste ano, o movimento terá 
como tema “Basta de violações! 
Juntas por direitos!” com o ob-
jetivo de denunciar a violência 
contra a mulher que cresce dia 
após dia. As atividades prévias 
ainda realizadas em fevereiro e 
durante todo o mês de março.

Em reunião realizada na 
Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), na última quinta-
feira, que contou com repre-
sentantes de movimentos que 
lutam pelos direitos da mulher, 
foi definido que a programação 
contará com atividades prévias 
alusivas ao dia 8 de março; atos 
de ruas; panfletagens e inter-
venções de ruas; exposições, 
mostras, filmes, bazar, feira e 
batucadas; oficinas, cursos, ro-
das de diálogos, seminários; e 
audiência pública.

Joana Gaviraghi, represen-

tante do Movimento da Mar-
cha Mundial das Mulheres, “o 
movimento terá um caráter de 
denúncia e reivindicação que é 
histórico do movimento femi-
nista. Estamos construindo um 
festival político e cultural que é 
compartilhado estadualmen-
te. Isto porque a gente lembra 
que a violência não se restringe 
a um único lugar e tem se tor-
nado cada vez mais constante 
nesse Brasil atual que tem dis-
curso violento legitimado pelo 
presidente. Nós vamos levantar 
a bandeira contra a violência 
verbal, física, contra o femini-
cídio, contra a cultura do estu-
pro, pelo aborto, pela liberdade 
feminina e, em relação ao mo-
mento que estamos vivendo, 
pela defesa da democracia”, de-
clarou uma das organizadoras.

O ato do dia 8 de março 
será na orla da capital a partir 
das 15h com apresentações 
musicais, apresentação da 
pauta político-cultural das mu-
lheres, exposições e amostras, 
batalha de poesias (Slam), feira 
com produtos para troca, ven-
da e doações e espaço criativo 
para as crianças.

A programação geral ain-
da é passível de alterações e 
pode ser acompanhada, em 
breve, através do instagram @
jornada8m_pb

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

PRoGRaMação do GovERno 

Para celebrar o dia internacional da mulher, o Go-
verno do Estado da Paraíba, através da Secretaria de 
Estado da Mulher e da Diversidade Humana, lançará 
um calendário de ações que serão realizados duran-
te o mês da mulher. O lançamento será no dia 6 de 
março, às 9h, no Espaço Cultural.
No total, serão mais de 50 atividades durante todo 
o mês em ação conjunta entre órgãos e instituições 
do Governo do Estado. No entanto, já tem ativida-
des definidas. No dia 7 de março, a Praça do Povo 
do Espaço Cultural José Lins do Rêgo contará com 
exposição de feirinha criativa, contação de estórias e 
capoeira de mulheres. Já às 20h, o palco do Espaço 
Cultural receberá os shows da banda paraibana Ga-
tunas e da cantora pernambucana que é um sucesso 
nacional. A cantora Duda Beat também está confir-
mada. A entrada é gratuita.

Objetivo da Jornada será colocar em pauta todas as demandas das mulheres

Foto: Ortilo Antônio

Os vários desvios têm causado acidentes e lentidão no trânsito em horários de pico e moradores afirmam que é consequência das obras paralisadas

Foto: Marcos Russo
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Local tem 76 mil habitantes, segundo censo 2010 do IBGE, e abriga um dos principais polos comerciais

O maior bairro e tam-
bém o mais populoso de 
João Pessoa, Mangabeira ou 
Parque Residencial Tarcísio 
de Miranda Burity (nome 
oficial) tem em sua princi-
pal avenida um dos maiores 
polos comerciais da capi-
tal. São aproximadamente 
quatro quilômetros de puro 
comércio, na Josefa Tavei-
ra, que tem atualmente o 
metro quadrado mais dis-
putado entre empresários 
e micro-empresários da Pa-
raíba. Os aluguéis naquela 
avenida atingem a cifra de 
R$ 10 mil por mês, e quan-
do uma loja fecha, logo em 
seguida o espaço é ocupado 
por outro comerciante, por-
que o bairro respira comér-
cio de domingo a domingo 
diuturnamente. 

O bairro tem 76 mil ha-
bitantes composto por mo-

radores dos 223 municípios 
da Paraíba, segundo o censo 
2010 do IBGE. Mas há quem 
diga que Mangabeira tem 
,atualmente, aproximada-
mente 150 mil residentes.

A segunda avenida mais 
importante do bairro, a Co-
merciante Alfredo Ferreira 
da Rocha, mais conhecida 
entre os moradores como 
Mangabeira por dentro, tam-
bém já está se transforman-
do em avenida comercial, 
uma vez que as residências 
em sua maioria, estão sendo 
adquiridas por empresários 
e comerciantes. Mangabeira 
estará comemorando este 
ano, 37 anos de existência, e 
o aniversário é comemorado 
em duas datas, uma no dia 
23 de abril e a outra, no dia 
16 de junho.

Segundo o jornalista, 
historiador e morador do 
bairro, Marcílio Hércules 
Rodrigo Soares, o início da 
construção do bairro foi difí-

cil. Era final da década de 70 
e na tentativa de se resolver 
o problema do déficit habi-
tacional que existia em João 
Pessoa, o então governador 
Tarcísio de Miranda Burity, 
(in memorian) decidiu ad-
quirir através da Companhia 
Estadual de Habitação Popu-
lar (Cehap) – um terreno que 
pudesse solucionar o proble-
ma de moradia na capital e 
comprou no ano de 1978 por 
20 mil cruzeiros, a Fazenda 
Mangabeira.

E foi através do espí-
rito de liderança de alguns 
moradores que tomaram as 
rédeas do lugar, que o con-
junto em pouco mais de uma 
década começou a receber 
os primeiros melhoramen-
tos tais como calçamentos, 
saneamentos, iluminação e 
maternidade, entre outros. 
Tudo isso, fruto da cobrança 
de demandas junto aos pode-
res públicos.

O bairro logo passou a 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

ser chamado de Mangabei-
ra (por conta dos inúmeros 
pés de mangaba que havia no 
lugar), e desde então, tomou 
um novo rumo em sua histó-
ria, o que fez com que muitas 

famílias oriundas de outras 
regiões fincassem moradia 
na localidade, devido ao cli-
ma de praia. 

Situado na Zona Sul, área 
que mais cresce na capital, 

Mangabeira possui mais ha-
bitantes do que em 218 dos 
223 municípios paraibanos, 
ficando atrás apenas de João 
Pessoa, Campina Grande, 
Santa Rita, Patos e Bayeux.

Avenida Josefa Taveira que abriga boa parte do polo comercial do bairro situado na Zona Sul da cidade

Mangabeira, o bairro mais 
populoso de João Pessoa 

E assim brotaram várias Mangabeiras...
A explicação sobre o dia da inau-

guração do bairro é a seguinte: o dia 
23 de abril de 1983 foi a data em que 
os primeiros moradores, mais de 3 
mil, receberam as chaves de suas mo-
radias. Isso aconteceu na gestão do 
então governador Wilson Leite Braga. 
E no dia 16 de junho foi a data que 
aconteceu a inauguração simbólica 
do bairro com a presença do ministro 
do Interior da época, Mário Andrea-
za. Pouca gente acreditava no bairro, 
achando que ele seria um ‘favelão’. 
Mas o bairro cresceu rapidamente e 
atualmente é dividido em oito partes: 
Mangabeira I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 

Atualmente, segundo o histo-
riador, Mangabeira é um bairro 
independente e responsável pelo co-
mércio da capital, porque os grandes 
investidores se transferiram para lá, 
a exemplo de lojas como Magazine 
Luíza, Armazém Paraíba e Casa Pio, 
além das agências bancárias, entre 
outros empreendimentos, o que fo-
mentou a economia da cidade. 

Por seu rápido crescimento, há 
grupos que defendem a mudança 
do status de Mangabeira de bairro 
para cidade, mas a ideia não vingou. 
Quem olha as fotografias antigas, 
da entrega das primeiras residên-
cias, não imagina que o conjunto 
habitacional, se tornaria no que é 
hoje, ou seja, uma área totalmente 
urbanizada e comercial que inclusi-
ve, mantém em certos horários um 

intenso fluxo de veículos de grandes 
centros urbanos. 

Em Mangabeira os habitantes 
encontram praticamente tudo que 
precisam. Existem redes de super-
mercados, mercado público, produtos 
hortigranjeiros, carnes e derivados, 
roupas, calçados, lojas de tintas e 
material de construção, praça de ali-
mentação e instituições prestadoras 
de serviços, a exemplo de correspon-
dentes bancários, casas lotéricas e 
Correios e Telégrafos.

Placa de inauguração oficial do bairro 
Mangabeira, que hoje se divide em oito partes

Moradores sentem orgulho
Durante as comemorações dos 

aniversários do bairro, políticos e 
ex-dirigentes de associações são 
homenageados. Já os moradores e 
convidados são servidos com café da 
manhã, bolo de aniversário e serviços 
de saúde, beleza e capacitação profis-
sional de instituições parceiras, além 
de shows musicais. Mangabeira pos-
sui 90% das ruas saneadas e calçadas. 
“Nós costumamos até brincar que, 
quem quiser ser bem-sucedido em 
um empreendimento comercial, deve 
instalar seu negócio em Mangabeira”, 
afirmou Marcílio Hércules, morador e 
um amante do bairro.

Mas mesmo com as mudanças, 
alguns moradores do bairro como a 
dona de casa Severina Francisca do 
Nascimento, 63 anos, contou que 
mora em Mangabeira há 7 anos e 
disse não ter nenhuma pretensão 
de se mudar. Gosto do comércio e 
do Ginásio Hermes Taurino, onde 
podemos fazer atividade física. Aqui 
tem de tudo. Antes eu precisava ir ao 
Centro para fazer compras. Hoje eu 
não vou mais, compro tudo em Man-
gabeira. O que precisa melhorar são 
as calçadas e fiscalizar os motoristas 
que estacionam em cima das calça-
das, impedindo a nossa passagem, 
reclamou Francisca Nascimento.

O também morador, o aposen-
tado Martinho Rodrigues, 66 anos, 

disse que em Mangabeira encontra 
tudo que precisa. Você não precisa 
ir a outro local. Tem banco, super-
mercado e shopping. Isso é muito 
bom. O que precisa melhorar é calçar 
algumas ruas que ainda estão no 
barro. Fora isso, é um lugar muito é 
tranquilo. A moradora Graça Moreira 
disse gostar muito do Mercado Pú-
blico e da quantidade de ônibus que 
passa pelo bairro. “Nós podemos ir 
a qualquer lugar porque o bairro é 
bem servido de transportes públicos”.

Fotos: Evandro Pereira

Marcílio Hércules, morador e historiador que 
reconhece o crescimento de Mangabeira



‘Nossa Rotina’
Entre diversos shows acontecendo em João Pessoa neste 
sábado, os cantores e compositores Daniel Pina e Maria 
Kamilla lançam videoclipe inédito. Página  12
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Confira as principais atividades de música, cinema, teatro e artes visuais para homenagear as mulheres 

Neste mês de março, o 
Governo da Paraíba, através 
de uma parceria entre a Secre-
taria da Mulher e Diversidade 
Humana e a Funesc, realiza 
uma série de atividades de-
dicadas ao Dia Internacional 
da Mulher. O calendário será 
preenchido com apresenta-
ções musicais, de dança, tea-
tro, mostras de artes visuais e 
contação de histórias a partir 
de amanhã até o dia 29.

Um dos destaques é a 
apresentação da cantora 
Duda Beat, no dia 7, na Praça 
do Povo do Espaço Cultural 
José Lins do Rêgo. A abertura 
do evento, que tem entrada 
gratuita, fica por conta das 
Gatunas. Sinto Muito, álbum 
lançado em 2018, deverá ser 
a base do repertório da per-
nambucana, que conta com os 
singles ‘Bixinho’, ‘Derretendo’ 
e ‘Bolo de Rolo’. A cantora ga-
nhou os prêmios de Revela-
ção do Ano pela Associação 
Paulista de Críticos de Arte 
(APCA), em 2018, e, na mes-
ma categoria, pelo Multishow, 
no ano passado. O WME 
Awards, evento pioneiro to-
talmente dedicado às mulhe-
res, premiou a artista com o 
troféu de Melhor Show.

Seguindo o calendário do 
mês, está a Mostra Feminina 
de Artes Cênicas (Matriz), que 
passará por seis cidades parai-
banas: João Pessoa, Cabedelo, 
Mamanguape, Campina Gran-
de, Remígio e Cajazeiras, com 
os espetáculos Lé defunt, Pa-
lhafatosas, Girandei, Toda coisa 
tem três lados, Tennessee me e 
Consolo – Um solo de contação 
feminino circense.

O Cine Bangüê, no decor-
rer do mês de março, exibirá 
cinco filmes com mulheres 
na direção. Em cartaz já estão 
Adam, da morroquina Maryam 
Touzani, Açúcar, da brasileira 
Renata Pinheiro (com Sérgio 
Oliveira), e Tarde Para Morrer 
Jovem, da chilena Dominga So-
tomayor. No dia 19 estreia o 
nacional Três Verões, dirigido 

por Sandra Kogut, que retra-
ta o rico casal Edgar (Otávio 
Muller) e Marta (Gisele Fróes) 
em suas festas de fim de ano 
na mansão à beira-mar, cujos 
empregados são gerenciados 
por Madalena (Regina Casé), 
que sonha em comprar o seu 
próprio terreno e começar um 
negócio. Já no dia 26, entra o 
documentário Chão, de Camila 
Freitas, sobre os combates de 
décadas do MST pelas ocupa-
ções de terras improdutivas.

Além dos longas, na próxi-
ma quarta-feira (dia 4), às 15h, 
o Cine Bangüê exibe a sequên-
cia de oito curtas, também di-
rigidos por mulheres, seguida 
de uma discussão com as di-
retoras e mediada por Marina 

Blank. Serão exibidos: Socieda-
de do Cloro (2015), de Ana Bár-
bara Ramos; Fim (2019), de 
Ana Dinniz; Odò Pupa, lugar de 
resistência (2018), de Carine 
Fiúza; Por ser Mulher (2015), 
de Cecília Bandeira e Mayra 
Medeiros; Dama da Noite 
(2018), de Jéssica Rodrigues; 
Velhos Tempos (2016), de Kaly-
ne Almeida; Simone (2015), de 
Yluska Gaião; e Nem tudo são 
flores (2016), de Jessica Quei-
roga Magliano.

No dia 19, a partir das 
15h, o Presídio Feminino Júlia 
Maranhão, em João Pessoa, 
receberá o sarau poético rea-
lizado por alunos do Curso de 
Teatro da Funesc. O Mês da 
Mulher também conta com 
exposição intitulada Ecos, da 
artista visiual Neska Brasil, 
no Espaço Cultural.

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Atrações artísticas para
comemorar o Mês da Mulher

Cultura
Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Comemorações terão show gratuito 
da pernambucana Duda Beat (foto 

maior); (de cima para baixo) o 
espetáculo ‘Toda coisa tem três 
lados’, o documentário ‘Chão’, 

de Camila Freitas, e a ficção ‘Três 
Verões’, da Sandra Kogut

Fotos: Divulgação

Presídio Feminino Júlia 
Maranhão, em João 
Pessoa, receberá o 

sarau poético realizado 
por alunos do Curso 

de Teatro da Fundação 
Espaço Cultural

Veja a programação dos eventos em João Pessoa

n Música 
07/03 - Show de Duda Beat e Gatunas na 
Praça do Povo, com entrada gratuita, às 20h

n Cinema 
Longas-metragens dirigidos por mulheres 
em cartaz no Cine Bangüê: 
- Adam (de Maryam Touzani);
- Açúcar (de Renata Pinheiro e Sérgio Oli-
veira);
- Tarde Para Morrer Jovem (de Dominga 
Sotomayor),
Estreia dia 19/03: Três Verões (de Sandra 
Kogut);
Estreia dia 26/03: Chão (de Camila Freitas)

n Dia 04/03, às 15h - Exibição de curtas di-
rigidos por mulheres e bate-papo
- Sociedade do Cloro (2015), de Ana Bár-
bara Ramos; 
- Fim (2019), de Ana Dinniz; 
- Odò Pupa, lugar de resistência (2018), de 
Carine Fiúza; 
- Por ser Mulher (2015), de Cecília Bandei-
ra e Mayra Medeiros; 

- Dama da Noite (2018), de Jéssica Ro-
drigues; 
- Velhos Tempos (2016), de Kalyne Almeida; 
- Simone (2015), de Yluska Gaião; 
- Nem tudo são flores (2016), de Jessica 
Queiroga Magliano.

n Artes Cênicas (datas não definidas)
Passagem da Mostra Feminina de Artes 
Cênicas (Matriz) pelas cidades de João 
Pessoa, Cabedelo, Mamanguape, Campina 
Grande, Remígio e Cajazeiras
- Lé defunt, do Núcleo de Extensão Cultu-
ral (NEC/UFCG); 
- Palhafatosas, Coletivo de Palhaçaria Fe-
minina; 
- Girandei, do Grupo Oxente; 
- Toda coisa tem três lados, da Cia. Encena; 
- Tennessee me, da Cia. Argonautas;
- Consolo – Um solo de contação feminino 
circense, de Alice Cunha.

n Artes Visuais
Espaço Cultural José Lins do Rêgo
- Ecos, Exposição de Neska Brasil Espetáculo ‘Tennessee Me’ apresenta três peças curtas do autor norte-americano Tennessee Willams

Foto: Divulgação



ficar naquele planeta atrasado. 
Recentemente, os terráqueos esfal-
faram-se no Carnaval, aquela festa 
bárbara, primitiva.

- Bota bárbara nisso.
Na cidade onde Mino está, os 

terráqueos se mataram em número 
de 170, nesse Carnaval. E é uma 
capital. No interior, é pior. Às vezes, 
muito pior.

Se o feminismo estava fora da 
política, o nepotismo estava em 
todas.

A localidade onde Platão estava 
é atrasada. Tanto que no derradei-
ro Carnaval intentaram fazer uma 
liderança feminina renunciar a sua 
candidatura, pelo simples fato dela 
ser mulher.

O Platão original foi quem disse 
bem: 

“Agradeço aos deuses ter nas-
cido homem, e não mulher; livre, e 
não escravo; grego, e não bárbaro. 
Mas agradeço, sobretudo, ter sido 
contemporâneo de Sócrates”.

Sou contemporâneo de Vanildo. 
O que abriu uma aula de Filosofia, 
no Clássico do Liceu, com esta: 
“hoje vamos estudar Sócrates, o 
início da decadência da filosofia 
grega.”

Vanildo adorava Nietzsche.

(Terça,quinta e sábado)

Naquele fim de 
tarde, quando o sol 
se escondia no hori-
zonte, ela apareceu 
no calçadão da praia.  
Seu andar rápido a 
fazia  deslizar nas ce-
râmicas coloridas e, 
no começo, a segui-la 
somente um  humil-
de aleijadinho que, 
à distância, a olhava 
com o apetite carac-
terístico dos machos. 
E ela, numa atitude 
própria das fêmeas, 
se sentia gostosa.  
Provocadora e meio 
arrogante, continuava 
seu caminho sem dar 
muita bola para os 
praticantes de cooper que, como eu, a observa-
vam com interesse.

Certamente, aquele exemplar feminino sabia 
de suas virtudes e não tinha nenhum propósito de 
escondê-las. Era bem-feita, tinha todas as partes 
nos seus devidos lugares, principalmente os peitos 
que, como a confirmar a fêmea no cio, se empina-
vam como se quisessem saltar para fora do seu 
corpo. De vez em quando levantava a cabeça que, 
ao assumir ar superior, parecia  ficar mais bonita. 
Parando um pouco e ao olhar para trás, pela pri-
meira vez, ela  notou a presença do aleijadinho. 
Ele, que teve  sua perna encurtada por um aciden-
te qualquer, encheu-se de  esperança.

A gostosa não se deu por achado e prosseguiu 
na sua demanda, agora já bem  mais acompanha-
da. Além do guerreiro manco, outros  prováveis 
pretendentes seguiam-lhe os passos e a refrega 
prometia pois ela, sentindo-se disputada, usava 
cada vez mais os seus atributos.

Já não parava, ao contrário, de vez em quan-
do ensaiava uma leve corrida, talvez para testar 
a capacidade aeróbica dos circunstantes que, 
aliás, não pareciam nem um pouco cansados. 
Formavam, naquele final de tarde, um cenário 
digno de uma luta de machos em busca do amor 
de uma fêmea.

Os cavalheiros 
(?) que concorriam 
naquela liça tinham 
cores e corpos dife-
rentes. Enquanto pos-
so recordar, lembro 
que um deles era de 
pele totalmente negra, 
mas tinha dentes bem 
alvos e, fisicamente, 
era de causar inveja. O 
outro era  rajado, com 
uma pele meio ama-
relada e sua estrutura 
física era do tipo me-
diano, absolutamente 
normal. O aleijadinho, 
esse coitado, já ficado 
para trás, ofegava na 
tentativa de acompa-
nhar os seus rivais.

Eis que repente, apareceu saído das areias do 
Cabo Branco, um novo personagem daquela saga 
e que agora já parecia ser o  preferido: com jeito 
de vencedor,  tinha uma pele em   branco e preto, 
que parecia ter sido pintada à mão. As cores, de 
tão vivas, davam-lhe um ar superior tanto quan-
to a sua bela cabeça que, se chegando aos pou-
cos, quase se enroscou no pescoço da disputada 
dama. E o fez de forma desabusada, como  já se 
sentisse dono da situação.

Mas ela ainda não se deu por vencida: conti-
nuou o seu caminho e resolveu apressar os pas-
sos. Transformou em corrida o que era uma leve 
caminhada, no que foi acompanhada de perto por 
quase todos os seus seguidores. Menos o aleijadi-
nho que cada vez ficava mais na rabeira.

O desfecho veio no instante em que um ca-
chorrão, tipo fila ou assemelhado, botou todo 
mundo para correr, inclusive o fogoso garanhão 
e a charmosa dama. Até  eu tive que sair de cena, 
daí porque me vejo impedido de narrar o final 
daquela animada competição que envolveu, num 
final de tarde primaveril,   dezenas de cães  dis-
putando o amor de uma linda cadela no cio.

De  uma coisa, porém,  tenho certeza: o nosso 
ínclito guerreiro manco perdeu feio, e certamente 
foi o lanterninha daquela interessante  refrega.

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com

A saga do guerreiro manco 

- Você se lembra daqueles ETs 
amigos de Bolinha? Qual Bolinha? 
O namorado de Luluzinha. Sim, 
Luluzinha de Marge, filha de Jorge e 
Marta Palhares.

- Eles se casaram?
- Não, Bolinha é apaixonado 

por Glória. Mas ela esnoba ele, vai 
terminar perdendo o partido. Final, 
Bolinha não é de se jogar fora. Só 
é um Tanto obeso. Mas o bicho ho-
mem tá difícil de encontrar. Bolinha, 
digo o detetive Aranha, vai ser con-
tratado pelo governo do Ceará para 
resolver a questão salarial da PM. 

- E aquele projeto de acoplar o 
Ceará com o Piauí, para formar o 
Piocerá, ainda tá em pauta?

- Só depois de se resolver essa 
crise.

- É verdade que o Aranha levou 
um tombo da motocicleta?

- É verdade. Mas pior foi o 
chifre que Glória botou nele. E logo 
com Raposo.

- Mas, o que foi que houve com 
os ETs?

- Mino, o amigo de Bola, está 
com suspeita de ter contraído o 
Coronavírus. Ele vai ter de ficar de 
quarentena por um mês até se re-
solver a crise. Nesse período, ficará 
recolhido ao nosso clube – para 
não empestar o País e a galáxia. Já 
pensou?

- Mas Bolinha decidiu sem nos 

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

A outra banda

ouvir... ele não podia fazer isso.
- Foi uma decisão humanitária. 

A nossa espécie corria risco de se 
contaminar.

- Quando sair da quarentena, 
Mino vai levar Bola para conhecer 
a galáxia. Depois, pode ser nossa 
vez. É um “tour” que Raposo, com 
toda sua fortuna, não pode pagar. 
Não devemos deixar passar a opor-
tunidade.

- Eu me ofereço para ir como 
voluntário.

- Vamos estudar o seu caso, 
primo Zeca. 

[ Enquanto isso, do outro lado 
da galáxia... uma reunião de ETs...

- Precisamos resgatar nosso 
cosmonauta Mino. Ele não pode 

Sou contemporâneo de 
Vanildo. O que abriu 

uma aula de Filosofia, 
no Clássico do Liceu, 

com esta: “hoje vamos 
estudar Sócrates, o 

início da decadência da 
filosofia grega”

Temos todos nós uma tendência muito for-
te em não querer compreender os discordantes 
como parceiros positivos em uma conversação. E 
assim recusamos a possibilidade de rever nossos 
conceitos, na frágil convicção de que os “pontos 
de vista” que defendemos sobre determinado as-
sunto representam a verdade absoluta. 

As opiniões são frutos da interpretação do 
que vivenciamos. Elas se afirmam na confor-
midade dos nossos interesses e propósitos. E, 
por isso mesmo, somos levados a imaginar que 
só nossa visão do mundo é a correta. Ficamos 
insistentemente incapacitados de apreciar as 
diferenças. Então assumimos uma postura de 
arrogância, intolerância, empáfia. Procuramos 
impor nosso “ponto de vista” como algo incon-
testável, a verdade absoluta.

A verdade é plural, múltipla. Não existe ver-
dade única, a não ser aquelas definidas como 
“dogmas de fé”. Então tudo o que exija com-
preensão, avaliação, entendimento, pode rece-
ber diferentes formas de juízo de valor, são mu-
táveis. O que percebemos como verdade hoje, 
pode ser alterado conceitualmente amanhã, a 
partir da análise de ideias divergentes, uso da 
racionalidade. 

O inevitável conflito nas diferenças de “pon-
tos de vista”, deve ser encarado como oportuni-
dade de ref lexão, nunca como ameaça ao nosso 
pensamento, quando nos comportamos como 
“donos da verdade”. É preciso exercitar a hu-
mildade, despir-se da jactância tão comum nas 
pessoas que querem fazer prevalecer as suas 
opiniões. Acolher pacificamente a diversidade 
que há no mundo.

Todavia, nunca deveremos ter receio de 
expor nossos “pontos de vista”.  É necessário 
que se façam com apresentação de argumentos 
presumivelmente convincentes. O que não quer 
dizer que desrespeitemos as opiniões alheias e 
nos neguemos a escutar as razões que  diferen-
ciam das nossas.

A lucidez dos discernimentos e escolhas se 
obtém através da capacidade de dialogar, na 
convivência com interlocutores críticos. Quan-
do se manifesta a incompetência para aceitar os 
“pontos de vista” diferentes, se abre ensejo para 
sofrer consequências desagradáveis no modo de 
viver. A vida social ou familiar exige a busca da 
racionalidade, evitando o radicalismo.

O Papa Francisco faz uma recomendação 
importante quanto a isso: “É preciso investir 
todas as forças no diálogo para reconstruções, 
respeito a legalidades e encontro das indis-
pensáveis saídas, evitando descompassos que 
comprometam a civilidade, a ordem e a justiça. 
Acima de tudo, os segmentos diversos da so-
ciedade, para superar mediocridades, partida-
rismos, radicalismos de todo tipo, fecundando 
nova cultura, precisam estar em diálogo pelo 
bem comum”.

O respeito a 
“pontos de vista” 

divergentes

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui
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“É preciso investir todas as forças no diálogo para reconstruções”, 
recomenda o Papa Francisco na busca da racionalidade

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



“É evidente que a maioria dos petróglifos ou 
itaquatiaras do Nordeste do Brasil está relacio-
nada com o culto das águas [...] É natural que nos 
sertões nordestinos, terríveis de estiagens, as fon-
tes d’água fossem consideradas lugares sagrados.” 
É assim que a arqueóloga Gabriela Martin escreve 
sobre as itacoatiaras da região no livro Pré-Histó-
ria do Nordeste do Brasil (2005).

As gravuras rupestres, chamadas também 
de itacoatiaras – do tupi: Ita = pedra; Kwatia = 
riscada, existem por todo o país sob técnicas e 
tipologias variadas. No Nordeste, elas são agru-
padas em uma grade ‘tradição Itacoatiara’ (pa-
râmetro metodológico para estudá-las) e fazem 
parte dos testemunhos rupestres da pré-história 
destas terras. Na Paraíba, os sítios arqueológicos 
de gravuras sulcadas em rocha mais conhecidos 
são a monumental Pedra do Ingá e a Pedra de 
Retumba (este com escavação iniciada na última 
semana pela equipe da UEPB chefiada pelo ar-
queólogo Juvandi de Souza Santos)

Segundo a própria Martin, as itacoatiaras 
são “de todas as manifestações rupestres pré
-históricas do Brasil, aquelas que mais têm pres-
tado a interpretações fantásticas”, que vão desde 
explicações desvairadas como a atribuição de 
autoria a outros povos (Fenícios, Egípcios, etc.) 
ou até mesmo a afirmativa de que estas profusas 
inscrições não fazem parte do universo pré-his-
tórico, fato absolutamente comprovado por es-
cavações no vizinho estado de Pernambuco, no 
abrigo do Letreiro do Sobrado, cuja ocupação é 
datada de 1.200 e 6.000 anos ou mesmo na Serra 
da Capivara – PI, no sítio Toca dos Oitenta, com 
ocupações datadas entre 5.650 e 7.840. Além das 
pesquisas já desempenhadas em território parai-
bano pelos integrantes da Sociedade Paraibana 
de Arqueologia e do Laboratório de Arqueologia 
e Paleontologia da UEPB.

As itacoatiaras estão ao longo de cursos 
d’água, quer seja nas margens ou mesmo no lei-
to de rios. Em sua grande maioria, em época de 
cheias, entram sempre em contato com as águas. 
Entretanto, encontramos alguns sítios com gra-
vuras rupestres na Paraíba que estão totalmente 
desassociados a água, fato bem curioso que pre-
tendemos abordar em breve publicando um estu-
do a respeito. 

Quem tem a oportunidade de conhecer a 
imensidão e a imponência da seca em períodos 
de estiagens no interior do Nordeste, pode com-
preender a imensa importância, a dádiva, a ma-
gia, o milagre que é um curso d’água, que mata 
a sede dos homens e das criações, banha os pe-
quenos roçados e traz cores ao Mundo-Sertão. 
Este caráter mágico permeou outras diversas 
civilizações, que também considerava os rios e 
torrentes como lugares sagrados. Exatamente 
por esta compreensão, que a Gabriela acreditou 
que as itacoatiaras são na verdade um ‘culto às 
águas’, que representam um ritual cabalístico, 
mágico-religioso, que, possivelmente, visava 
um retorno destas águas, extremamente neces-
sárias para a vida destas populações em todos 
os tempos. 

Esta teoria é perfeitamente plausível, Ga-
briela Martin é uma renomada pesquisadora de 
um importante centro de pesquisa arqueológica 
que é a UFPE/Fundham e seu renome advém exa-
tamente de seus estudos científicos, intuitivos e 
corajosos acerca da pré-história do Nordeste. No 
entanto, podemos afirmar que, indubitavelmen-
te, as itacoatiaras fazem menção a um culto as 
águas? Certo mesmo é que este copioso testemu-
nho remonta a PRÉ-HISTÓRIA, e seus estudos 
conclusivos na Paraíba tem se desenrolado, po-
rém, com muito ainda para se desvendar.

Um ‘Culto
às águas’

Destaque

Samba e choro estão no repertório 
do ‘Sabadinho Bom’, na capital

O grupo RN Autoral do Samba ao Choro se apresenta nes-
te sábado, a partir das 12h30, na Praça Rio Branco,  em João 
Pessoa, encerrando a programação de fevereiro do Sabadinho 
Bom. O show gratuito contará com a participação de Cláudio 
Silva, idealizador da Panela do Samba de Sorocaba-SP. No re-
pertório, músicas autorais e de outros compositores, como 
Mário Lúcio Barbosa, Abdon Fernandêz e Alisson Oliveira.

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com
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• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Partage Shopping [3337-6000] • Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) 
[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

Em cartaz

ESTREIAS DA SEMANA

A Hora da Sua Morte (Countdown. EUA. Dir.: Justin Dec. Terror. 14 anos). Uma 
jovem baixa um aplicativo que promete prever o momento e a data da morte das pes-
soas. Quando o aplicativo indica que ela tem três dias de vida restantes, ela luta por 
sua sobrevivência ao mesmo tempo em que enfrenta uma misteriosa criatura que a 
assombra. Manaíra 4 (dub.): 16h, 20h10; (leg.): 18h10, 22h10.

Aqueles que Ficam (Akik maradtak. Hungria. Dir.: Barnabás Tóth. Drama. 13 
anos). Na Húngria, após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma nação de sobreviventes 
do Holocausto tenta se curar através do amor. Em meio ao conflito nacional e ao trauma, 
um médico de meia idade e uma jovem menina na esperança de um retorno dos familia-
res perdidos em campos de concentração formam uma conexão e ajudam um ao outro a 
retomar suas vidas. Manaíra 8 (leg.): 14h (sáb. e dom.), 18h50 (exceto sáb. e dom.).

O Homem Invisível (The Invisible Man. EUA. Dir.: Leigh Whannell. Suspense. 14 
anos). Um cientista brilhante descobre como se tornar invisível. Mas sua invenção acaba 
custando sua sanidade. Refilmagem do clássico de 1933, baseado no romance homônimo 
de H. G. Wells. MAG 1 (dub.): 17h. MAG 3 Atmos (leg.): 21h. Manaíra 9 Macro 
XE (dub.):14h20. (leg.): 17h, 19h40, 22h20. Mangabeira 1 (dub.): 14h20, 17h, 
19h40, 22h20. Tambiá 1 (dub.): 16h20, 18h40, 21h. Partage 5 (dub.): 16h20, 
21h; (leg.): 18h40.

Tarde para Morrer Jovem (Tarde para Morir Joven. Chile, Brasil, Catar, Holanda. 
Dir.: Dominga Sotomayor Castillo. Drama. 14 anos). No verão de 1990, a democracia 
volta ao Chile. Em uma cidade isolada, Sofía, Lucas e Clara se preparam para o Ano 
Novo, enquanto lidam com seus primeiros medos e amores. Apesar de estarem lon-
ge dos perigos da cidade grande, estão perto dos da floresta. Cine Bangüê (leg.): 
18h30; dom. (1/3) 18h; qua. (4/3) 20h30; ter. (10/3) 18h30; sáb. (14/3) 18h; ter. 
(17/3) 20h30.

Você Não Estava Aqui (Sorry We Missed You. Reino Unido, França, Bélgica. Dir.: 
Ken Loach. Drama. 16 anos). Após a crise financeira de 2008, Ricky e sua família se 
encontram em situação financeira precária. Ele decide adquirir uma pequena van, na 
intenção de trabalhar com entregas, enquanto sua esposa luta para manter a profissão 
de cuidadora. No entanto, o trabalho informal não taz a recompensa prometida, e aos 
poucos os membros da família passam a ser jogados uns contra os outros. Cine Ban-
güê (leg.): dom. (1/3) 16h; ter. (3/3) 18h30; sáb. (7/3) 18h; ter. (10/3) 20h30; qui. 
(12/3) 18h30; dom. (15/3) 18h;  qua. (18/3) 18h30.

CONTINUAÇÃO

1917 (1917. EUA/Reino Unido. Dir.: Sam Mendes. Guerra. 14 anos). Em um dos mo-
mentos críticos da Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos, Schofield (George 
MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman), recebem uma missão aparentemente impos-
sível. 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.): 
21h30. Manaíra 1 (leg.): 19h10, 21h50.

Açúcar (Brasil. Dir.: Renata Pinheiro, Sergio Oliveira. Ficção. 14 anos). Bethânia retor-
na às suas terras onde uma vez funcionou um antigo engenho de açúcar da sua família, o 
Engenho Wanderley. Entre lembranças, criaturas fantásticas, contas a pagar e trabalha-
dores reivindicando seus direitos, Bethânia enfrenta a si mesma em um presente onde 
passado e futuro são ambos ameaçadores. Cine Bangüe: seg. (2/3) 20h30; qui. (5/3) 
18h30; dom. (8/3) 16h; sáb. (14/3) 16h; seg. (16/3) 20h40.

Adam (Marrocos, França. Dir.:  Maryam Touzani. Drama. 12 anos). A viúva Abla dirige 
uma modesta padaria em sua casa em Casablanca, onde vive com sua filha de oito anos, 
Warda. Sua rotina é interrompida pela chegada de Samia, uma jovem grávida procu-
rando por emprego e moradia. Abla não imaginava que ao deixá-la entrar sua vida 
mudaria para sempre. Cine Bangüe: ter. (3/3) 20h30; dom (8/3) 18h; qui. (12/3) 
20h30. Manaíra 8 (leg.): 14h30 (sáb. e dom.), 19h10 (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 2 (dub.): 14h30. Manaíra 3 (dub.): 15h15, 17h40. Mangabeira 2 (dub.): 
18h, 20h30. Tambiá 3 (dub.): 16h50, 18h55, 21h. Partage 4 (dub.):  18h55, 21h. 

Dolittle (EUA. Dir.: Stephen Gaghan. Comédia. 10 anos). O Dr. Dolittle vive com uma 
variedade de animais exóticos e conversa com eles diariamente. Quando a jovem rainha 

Victoria fica doente, o excêntrico médico e seus amigos peludos embarcam em uma 
aventura épica em uma ilha mítica para encontrar a cura. MAG 1 (dub.): 19h30. MAG 
2 (dub.): 14h15. Manaíra 6 (dub., 3D): 14h10, 16h20, 18h45, 21h10. Manga-
beira 5 (dub., 2D): 14h; (dub., 3D): 16h20, 18h45, 21h. Tambiá 4 (dub.): 20h40. 
Tambiá 5 (dub., 3D): 15h10; (dub., 2D): 19h. Partage 1 (dub., 3D): 15h10; 
(dub.): 19h. Partage 3 (dub.): 20h40.

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. Tambiá 3 (dub.): 14h50.  Par-
tage 4 (dub.): 14h25.

Jojo Rabbit (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. Manaíra 3 (leg.): 20h. 

Luta por Justiça (Just Mercy. EUA. Dir.: Destin Cretton. Drama biográfico. 16 anos). 
O advogado Bryan Stevenson assume o caso de Walter McMillian, que foi condenado a 
morte por assassinato, apesar das evidências que comprovam sua inocência. Stevenson 
encontra racismo e manobras legais enquanto luta pela vida de McMillian. Manaíra 
10 (leg.): 15h, 18h, 21h. 

Maria e João: O Conto das Bruxas (Gretel And Hanse. EUA. Dir.: Oz Perkins. 
Fantasia. Livre). Desta vez, as migalhas nos guiam por um caminho muito mais sombrio 
e perturbador. Durante um período de escassez, Maria e seu irmão mais novo, João, 
saem de casa e partem para a floresta em busca de comida e sobrevivência. É quando 
encontram uma senhora, cujas intenções podem não ser tão inocentes quanto parecem, 
que eles descobrem que nem todo conto de fadas tem final feliz. MAG 1 (leg.): 21h45. 
MAG 2 (dub.): 16h45. Manaíra 7 (dub.): 15h45, 17h45, 19h45; (leg.): 22h. Man-
gabeira 3 (dub.): 15h30, 17h45, 20h, 22h10 (exceto seg. e ter.). Tambiá 4 (dub.): 
18h50. Tambiá 5 (dub.): 18h50. Tambiá 4 (dub.): 17h10, 20h55. Partage 1 
(dub.): 17h10, 20h55. Partage 3 (leg.): 18h50.

Minha Mãe é uma Peça 3 (Brasil. Dir.: Susana Garcia. Comédia. 12 anos). Dona 
Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos 
estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar 
com um novo cenário de vida: Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Para com-
pletar, Carlos Alberto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve ficar 
ainda mais próximo. Manaíra 8: 14h (exceto sáb. e dom.), 16h10, 18h50 (sáb. e 
dom.), 21h20. Tambiá 4: 16h45. Partage 3: 16h45.

O Chamado da Floresta (The Call of the Wild. EUA. Dir.: Chris Sanders. Aventura. 
10 anos). A história de Buck, um cão de grande coração cuja feliz vida doméstica é 
virada de cabeça para baixo quando, subitamente, é tirado de sua casa na Califórnia e 
levado para o exótico e selvagem rio Yukon, no Alasca, durante a corrida do ouro em 

1890. Como novato na equipe de cães puxadores de trenós - se tornando mais tarde 
o líder da matilha - Buck vive a aventura de sua vida, encontrando seu verdadeiro 
lugar no mundo e se tornando seu próprio mestre. Manaíra 1 (dub.): 14h30, 16h50. 
Tambiá 1 (dub.): 14h20. Partage 5 (dub.): 14h20.

O Farol (The Lighthouse. EUA. Dir.: Robert Eggers. Thriller. 16 anos). Final do Sécu-
lo 19. Quando um novo zelador chega a uma remota ilha para ajudar o faroleiro, a 
convivência entre os dois homens é tensionada pelo isolamento. Entre tempestades e 
goles de querosene, o novato tenta descobrir os mistérios que existem nas histórias de 
pescador de seu chefe. Indicado ao Oscar de Melhor Fotografia. Cine Bangüe: sáb. 
(29/2) 18h; seg. (2/3) 18h30; qui. (5/3) 20h30; sáb. (7/3) 16h; seg. (9/3) 18h30; qua. 
(11/3) 20h30; dom. (15/3) 16h; qua. (18/3) 20h30.

O Grito (The Grudge. EUA. Dir.: Nicolas Pesce. Terror. 16 anos). Depois que uma jovem 
mãe mata a família em sua própria casa, uma mãe solteira e um detetive tentam inves-
tigar e resolver o caso. Mais tarde, eles descobrem que a casa é amaldiçoada. Tambiá 
4 (dub.): 14h45. Partage 3 (dub.): 14h45.

Parasita (Parasita. Coréia do Sul. Dir.: Bong Joon-ho. Drama. 16 anos). Toda a fa-
mília de Ki-taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma 
obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família 
rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano 
para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos 
e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos. Oscar de Melhor Filme, 
Filme Internacional, Diretor e Roteiro Original. MAG 2 (leg.): 18h45. Manaíra 11 
VIP (leg.): 14h, 16h45, 19h30, 22h15. Partage 4 (leg.): 16h25.

Retablo (Peru, Alemanha, Noruega. Dir.:  Álvaro Delgado-Aparicio. Drama. 16 anos). 
No alto de uma remota montanha peruana, Segundo, de 14 anos, se prepara para 
seguir os passos de seu pai na tradicional e folclórica arte de construir retablos - caixas 
artesanais que narram complexas histórias, cenas religiosas ou importantes eventos 
cotidianos. O garoto reverencia o pai, apesar de, aos poucos, começar a ficar inquieto 
ao perceber que o peso de carregar o legado da família nos ombros irá mantê-lo na 
montanha para sempre. Quando ele descobre um segredo de seu pai, passa a enfren-
tar a realidade crua de sua paisagem profundamente religiosa e conservadora. Cine 
Bangüe: sáb. (29/2) 16h; qua. (4/3) 18h30; seg. (9/3) 20h30; qua. (11/3) 18h30; 
ter. (17/3) 18h30.

Sonic - O Filme (Sonic. EUA. Dir.: Jeff Fowler. Fantasia. Livre). Sonic, o porco-espinho 
azul mais famoso do mundo, se junta com os seus amigos para derrotar o terrível Doutor 
Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, respon-
sável por aprisionar animais inocentes em robôs. MAG 1 (dub.): 14h45. MAG 3 Atmos 
(dub.): 16h30, 18h45. Manaíra 2 (dub.): 14h50, 17h10, 19h20; (leg.): 21h45. Manaíra 
5 (dub.): 14h15, 16h30; 19h, 21h30. Mangabeira 2 (dub.): 15h45. Mangabeira 4 
(dub., exceto seg.): 14h15, 16h45, 19h15, 21h45. Tambiá 6 (dub.): 14h30, 16h30, 18h30, 
20h30. Partage 2 (dub.): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30.

Baseado na famosa série de videogame, ‘Sonic - O Filme’ continua em cartaz nos cinemas paraibanos

Foto: Divulgação

Literatura

Confraria de bibliófilos lança a 
sua primeira antologia em Patos

A Confraria dos 100 Bibliófilos do 
Sertão paraibano lançará o seu primeiro 
livro, intitulado Antologia da Poesia do 
Sertão, neste sábado, a partir das 19h30, 
no auditório do Guedes Shopping, na ci-
dade de Patos. A obra, impressa por A 
União Editora, reúne 27 bibliófilos, cada 
um participando com 10 poemas.

“Projeto de vanguarda, a Confraria 
dos 100 Bibliófilos do Sertão paraibano 
talvez seja o primeiro, no Brasil, que uti-
liza o WhatsApp como ferramenta para 
a publicação de crônicas, poemas, foto-
grafias, etc. E também publica livros com 
as obras desse seleto grupo de pessoas. 
A confraria é uma ideia nossa, que foi 
construída aos poucos, durante os anos 
de 2018 e 2019, e só recebe novos mem-
bros com a desistência de um titular”, 
disse o fundador e presidente da entida-
de, o escritor José Mota Victor.

Apesar de ainda não ter sido rea-
lizado o lançamento, todos os livros da 
Antologia da Poesia do Sertão já estão 
esgotados. “É porque as obras são ven-
didas exclusivamente aos bibliófilos”, 
justificou J. M. Victor. “Cada bibliófilo 
tem o seu número na confraria, que pos-
ta apenas material de cunho cultural, 
como artigos, poesias, caricaturas, fotos, 
crônicas, cordel, contos e textos sobre 

Escritor José Mota Victor, fundador e presidente da Confraria dos 100 Bibliófilos do Sertão Paraibano

Foto: Divulgação

música, teatro filmes, e patrimônio his-
tórico e artístico”, disse.

A confraria já tem definido o novo 
projeto editorial. Trata-se da Antologia 
da Crônica do Sertão. “A nossa intenção 
é que, nesse segundo livro, participem 
pelo menos 50 bibliófilos e a previsão 
de lançamento é para o próximo mês de 
julho”, antecipou J. M. Victor.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

SERVIÇO 
n Evento: Lançamento ‘Antologia 
da Poesia do Sertão’
n Data: Hoje
n Hora: A partir das 19h30
n Local: Auditório do Guedes 
Shopping, em Patos
n Entrada: Gratuita



Entre diversos shows acontecendo em João Pessoa neste sábado, casal se apresenta no Recanto da Cevada
Após o Carnaval, o final 

de semana segue com várias 
apresentações musicais em 
João Pessoa. Tem desde o rock 
solidário, passando por home-
nagens a compositores con-
sagrados, chegando a ressaca 
das festas passadas.

Neste sábado haverá um 
lançamento do clipe homôni-
mo da música ‘Nossa Rotina’, 
com o show que os cantores 
e compositores Daniel Pina e 
Maria Kamilla apresentam a 
partir das 20h, no Recanto da 
Cevada (Rua Nevinha Caval-
cante, 92, Miramar), o antigo 
Miragem. O lançamento oficial 
da canção acontece amanhã, 
com a disponibilização no You-
Tube. O ingresso custa R$ 15.

Daniel Pina informou 
para o Jornal A União que 18 
canções – entre autorais e 
versões de obras de outros 
compositores – integram o 
repertório da apresentação. 
A atração que abrirá o evento 
é o Grupo Move, formado por 
dois músicos e dois bailarinos, 
que apresentará performance 
mesclando música e dança. Na 
sequência, Pina tocará algu-
mas canções, acompanhado 
por Yuri Gonzaga (acordeon) e 
Gilson Machado (bateria).

Depois dessa primeira 
parte do show, haverá a exibi-
ção do clipe. Após o lançamen-
to, Daniel Pina e Maria Kamil-
la cantarão ao vivo a música 
‘Nossa Rotina’, cujo single já foi 
lançado na semana passada. 
Em seguida, a cantora apre-
sentará mais músicas, encer-
rando a segunda – e última – 
parte do evento.

Já no After Pub (Av. Fer-
nando Luiz Henriques dos 
Santos, 945, Jardim Oceania), 
às 22h, a banda Impulso cola-
borará com o rock solidário: a 
entrada é 1kg de alimento não 
perecível que será doado para 
a Instituição Nosso Lar. O show 
conta ainda com a discoteca-
gem do DJ Marney.

Daniel Pina e Maria Kamilla 
lançam clipe ‘Nossa Rotina’
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Bloco pós-Carnaval

Violando a Madrugada adia a folia para o dia 7

Para a sua vigésima edição, as atrações do bloco serão a cantora Pollyana Resende, o grupo de samba Potizinho e a Orquestra de Frevo Porta do Sol

Foto: Teresa Duarte

Geralmente, a folia 
fora de época acontece no 
sábado após o Carnaval. 
Porém, o Violando a Ma-
drugada, que há 20 anos 
arrasta milhares de foliões 
no Bar do Baiano, no bair-
ro dos Bancários, mudou 
de data.

Neste ano, excepcio-
nalmente o bloco vai agitar 
os foliões no dia 7 de mar-
ço. Mesmo com a mudança, 
mais uma vez os boêmios 
da cidade prometem cair 
na folia revivendo o Car-
naval. A fundadora do Vio-
lando, Suelene de Sousa, 
anunciou como atrações 
do bloco a cantora Pollyana 
Resende, o grupo de samba 
Potizinho e a Orquestra de 
Frevo Porta do Sol. 

Suelene informou que 
a concentração do bloco 
terá início às 19h, homena-
geando o Bar do Baiano – 

onde tudo começou – e que 
este ano, o Violando a Ma-
drugada estará elegendo 
um casal que vai represen-
tar todos os foliões: músi-
cos, jornalistas, artistas, 
poetas, intelectuais e es-
tudantes que frequentam 

o bar ao longo de sua exis-
tência como um espaço de 
cultura e lazer. “Estaremos 
homenageando também os 
trabalhadores que duran-
te todo o Carnaval desem-
penharam suas funções e 
neste bloco poderão se di-

vertir revivendo o período 
do Reinado de Momo”.  

A fundadora do bloco 
avisou que a noite do Vio-
lando a Madrugada prome-
te muito frevo, samba e ale-
gria. Ela lembrou que tudo 
começou com um grupo de 

amigos e boêmios que de-
cidiram dar um ‘passeio’ 
pelas ruas do entorno do 
Bar do Baiano – Quartel 
General da Turma – e des-
de então, não parou mais.

Atualmente, o bloco 
conta com várias gerações 

de foliões da cidade, que 
chegam de todos os recan-
tos da cidade para fazer o 
menor percurso do mun-
do. Um percurso que não 
chega a 300 metros, como 
afirmam alguns integran-
tes do bloco. 

O Violando a Madru-
gada que reúne artistas e 
gente atraída pelo ótimo 
playlist escolhido para a 
festa, demonstra que a 
cada ano vem aumentando 
o número de foliões na sua 
vigésima edição.

“O bloco é mais um im-
portante espaço de dissemi-
nação da arte local que nas-
ceu no Bar do Baiano”, conta 
a organizadora Suelene de 
Sousa. “A festa se estenderá 
até a meia-noite, mas mes-
mo os músicos parando de 
tocar em respeito aos mora-
dores do bairro, o bar conti-
nuará aberto para os foliões 
que quiserem esticar a ma-
drugada se confraternizan-
do e tomando drinques”.

Da esq. para dir.: Yuri Carvalho presta homenagem a Gonzaguinha; Chico Limeira promove ‘Ressaca do Carnaval’; e a banda Impulso faz o rock solidário

O Impulso se destacou no 
cenário musical regional pelo 
repertório que revisita clás-
sicos do pop e rock tanto in-
ternacional, quanto nacional, 
fazendo a mescla com as mú-
sicas do gênero mais tocadas 
nos dias atuais. No repertório, 
covers de artistas como Col-
dplay, Oasis, Maroon 5, Parala-
mas, Lulu Santos e U2.

O cantor Yuri Carvalho se 
apresenta hoje, às 21h, no Tra-
monto Wine Bar (Rua Franca 
Filho, 508, em Manaíra), com 
um tributo a Gonzaguinha 
(1945-1991). O courvet artísti-
co custará R$ 20.

No show intitulado O 
Eterno Aprendiz, o paraibano 
tocará músicas como ‘Grito 
de alerta’, ‘Guerreiro, menino’, 
‘Sangrando’, ‘Lindo lago do 
amor’, ‘É’, ‘O homem falou’, ‘E 
vamos à luta’, ‘O que é o que 
é?’, entre outras que ganharam 
nova roupagem, com reggae, 
xote, bossa nova, balada e rock. 
“Gonzaguinha morreu jovem, 
mas deixou um legado fantás-
tico na Música Popular Brasi-
leira e acredito que ele deveria 
ter um espaço maior na MPB”, 
disse Carvalho.

Por fim, haverá hoje a 
Ressaca de Carnaval promo-
vida pelo trio Chico Limeira, 
Luis Umberto e Novinho, no 
Recanto da Cevada (Rua Ban-
cário Waldemar de Mesquita 
Accioly, 53, nos Bancários), às 
20h30. A entrada custará R$ 
10 (individual).

José Alves
zavieira2@gmail.com

Fotos: Divulgação

Através do QR Code, acesse 
a música ‘Nossa Rotina’, de 
Daniel Pina e Maria Kamilla

Cantores e compositores paraibanos vão 
disponibilizar o videoclipe da canção inédita 

amanhã, no canal do YouTube
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Exército no Ceará
O Governo Federal decidiu prorrogar por mais sete dias a 
presença dos militares das Forças Armadas no Ceará para 
reforçar a segurança pública no estado. Página 14
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Promotora Mariana Pedrosa Bezerra entende que os dados das investigações são insuficientes para identificar crimes

MPPB arquiva inquérito, mas 
prefeito permanece afastado

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

A promotora de Justiça Ma-
riana Neves Pedrosa Bezerra de-
cidiu, ontem, arquivar o inquérito 
civil que investigava improbida-
de administrativa que teria sido 
cometida pelo prefeito afastado 
de Patos, Dinaldinho Wanderley 
(PSDB), mas, apesar de muito co-
memorada pelos aliados, ele ainda 
não poderá reassumir o mandato.

Afastado desde agosto de 
2018 pela ‘Operação Cidade Luz’ 
promovida pelo Grupo de Atuação 
Especial Contra o Crime Organiza-
do (Gaeco), do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB), Dinaldinho 
não retorna ao cargo porque foi 
derrotado nos recursos que mo-
veu junto ao Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB) e ao Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) em Brasília.

O entendimento da promoto-
ra Mariana Neves Pedrosa Bezerra 
foi o de que os dados que ela tinha 
não eram suficientes para identi-
ficar crimes. Ela aproveitou para 
dizer que solicitou mais dados ao 
Gaeco, mas que esses dados não 
haviam chegado à sua mão. Por 
isso, complementa a promotora, 
o parecer terminou no sentido de 
que o caso seja encaminhado para 
o Conselho Nacional de Ministério 
Público (CNMP).

Dinaldinho teve o afastamen-
to determinado pelo Tribunal de 
Justiça, com decisão inicialmente 
monocrática do desembargador 
Carlos Martins Beltrão Filho. A 
notícia crime foi mantida no ano 
passado por maioria de votos do 
Pleno do Tribunal de Justiça. Ele é 
acusado de fatos delituosos contra 
a administração pública e de ser o 
principal denunciado na denomi-
nada ‘Operação Cidade Luz’.

De acordo com os autos desse 

Acesso a creches privadas 
O vereador de João Pessoa Thiago Lu-
cena (PNM) apresentou indicação ao 
governo municipal para a criação do 
‘Programa Mais Creches’, que garante a 
crianças até três anos de idade o acesso 
a creches privadas até que sejam aber-
tas vagas nas escolas infantis públicas. 
Segundo dados do IBGE, da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios, em 
toda a Paraíba, cerca de 174 mil crianças 
estariam fora da creche. 

Abertura de crédito 
O vereador Leo Bezerra (PSB) usou a tri-
buna da Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP) para criticar a aprovação de pro-
jeto sobre abertura de crédito na votação 
do último dia 19. Para o parlamentar, ha-
via emendas estranhas inseridas no pro-
jeto, o que chamou de jabutis. Ele questio-
nou, por exemplo, a reserva de R$ 160 mil 
para a contratação de pessoal por tempo 
determinado na Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor de João 
Pessoa (Procon-JP). 

Ação Parlamentar

Desvio de verbas públicas 
Justiça paraibana recebeu denúncia, sem 
afastamento ou decretação de prisão 
preventiva, contra a prefeita de São Ben-
tinho, Giovana Leite Cavalcanti Olímpio 
(PSB), e de Ivanildo Wanderley de An-
drade, acusados de apropriação ou des-
vio de verbas públicas. A denunciada, 
entre maio de 2013 e setembro de 2014, 
teria desviado verba pública na quantia 
de R$ 18,5 mil em proveito de Ivanildo, 
nomeando-o para o cargo em comissão 
de diretor do Departamento de Vigilân-
cia em Saúde Básica do município.

Justiça & Adjacências

‘Ano Lourdes Ramalho’ 
O vereador João Dantas (PSD), líder da 
bancada governista na Câmara Municipal 
de Campina Grande (CMCG), apresentou 
o projeto de lei que institui 2020 como o 
‘Ano Lourdes Ramalho’, alusivo ao cente-
nário de nascimento da professora, escri-
tora e dramaturga radicada em Campina 
Grande. A ideia do parlamentar é que o 
poder público municipal promova even-
tos e produções que revisitem a história 
de Lourdes Ramalho. 

Obras de acessibilidade 
A Defensoria Pública do Estado da Pa-
raíba (DPE-PB) e o Shopping Luíza Mot-
ta assinaram um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) que estabelece prazo 
de 150 dias para a implantação de obras 
de acessibilidade no estabelecimento 
comercial. A medida atende à recomen-
dação feita pela DPE-PB a shopping 
centers de João Pessoa e Campina Gran-
de para que sejam implementados piso 
tátil, placas de sinalização em braille e 
mapas táteis nos estabelecimentos que 
ainda não possuem.

Solução de Conflitos 
O Centro Judiciário de Solução Consen-
sual de Conflitos e Cidadania (Cejusc) 
da Justiça Federal na Paraíba (JFPB), 
em João Pessoa, divulgou o balanço dos 
seus três anos de atuação. Nesse perío-
do, foram realizadas 10.483 audiências 
de conciliação, sendo 6.802 terminadas 
em acordo. Esse número corresponde 
a 64,88% de êxito nas sessões, que são 
referentes aos casos das Varas Comuns, 
Fiscal, Criminal, Turma Recursal (TR) e 
Juizados Especiais Federais (JEFs) da Se-
ção Judiciária paraibana.

O presidente do PT na Pa-
raíba, Jackson Macedo, anun-
ciou ontem que deve convocar 
uma reunião para o começo 
da próxima semana para, 
juntamente com lideranças e 
outros dirigentes do partido, 
decidir sobre a possibilidade 
de alguma manifestação que 
represente contraponto a que 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) vem anuncian-
do para o próximo dia 15.

Jackson repudiou o ato 
do presidente da República 
que, em um vídeo, divulga-
do pela internet, convoca a 
população para um ato em 
sua defesa e, paralelamen-
te, defendendo o fechamen-
to do Congresso Nacional e 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

“Desde o começo do go-
verno que o presidente vem 
flertando com o golpe e co-
locando a democracia em 
risco”, afirma o presidente 
do PT paraibano, ao obser-
var que a maior prova de 
que as instituições brasilei-

ras estão funcionando é que 
ele mesmo, o presidente da 
República, tem tido todas as 
reformas aprovadas.

Para Jackson Macedo, 
Bolsonaro não pode chamar 
nenhum tipo de manifesta-
ção para fechar instituições, 
até porque no Congresso a 
grande maioria é formada 
por parlamentares que dão 
sustentação ao governo dele. 
“Quem faz esse tipo de pro-
cedimento, flerta com o gol-
pe. O que ele quer mesmo é 
continuar somando militares 
no governo para golpear a de-
mocracia como fizeram com a 
presidente Dilma”, disse.

Jackson aproveita para 
conclamar todos os partidos 
de esquerda e a sociedade 
brasileira em geral como a 
Igreja, a OAB, a ABI para que 
se organizarem contra esse 
tipo de atitude do presiden-
te. “Nós temos que ir para as 
ruas, mas com a participação 
de todo o povo brasileiro. As 
pessoas precisam compreen-
der que a democracia, a nos-
sa liberdade, a nossa Consti-
tuição, correm sérios riscos”, 
concluiu ele.

PT fará reunião para
estabelecer estratégias
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

processo, as investigações identi-
ficaram que, no período anterior 
às eleições de 2016, enquanto 
ainda era candidato, Dinaldinho 
organizou um esquema criminoso 
para recebimento de vantagens 
ilícitas pagas pela Enertec e Real 
Energy Ltda., de propriedade, res-
pectivamente, de Maurício Guerra 
e Alberto Cardoso. Em tese, a fina-
lidade dessa propina era garantir 
o contrato de iluminação pública 
da Prefeitura de Patos.

Ainda conforme a denúncia, 
em um período de dez meses, esse 
esquema criminoso desviou R$ 

192.270,55 de verbas públicas ao 
núcleo político da organização cri-
minosa, referente ao pagamento 
de propinas, e gerou exorbitantes 
lucros às empresas.

Segundo a denúncia, se utili-
zaram do esquema a Enertec e a 
Real Energy Ltda., no valor de R$ 
547.135,45. O enriquecimento ilí-
cito da organização teria totalizado 
R$ 739.406,00, de R$ 1.363.220,66 
pagos pela Prefeitura de Patos. 
“São atribuídas ao senhor prefeito 
condutas por demais graves que 
precisam de elucidação: desvio de 
verbas públicas, corrupção pas-

Foto: Divulgação

Prefeito Dinaldinho Wanderley, do PSDB, está afastado da prefeitura de Patos pela ‘Operação Cidade Luz’ desde agosto de 2018

siva, dispensa de licitação, frus-
tração de licitação, organização 
criminosa e lavagem de dinheiro”, 
frisou o relator.

De acordo com os autos, o 
prefeito teria organizado 
um esquema criminoso 
para recebimento de 
vantagens ilícitas de

duas empresas

No TJPB

Governo participa de 
audiência com policiais

Continua na próxima sex-
ta-feira a tentativa de acordo 
entre as forças de segurança da 
Paraíba e o governo com o ob-
jetivo de acabar com o impasse 
em torno de negociações sala-
riais. Ontem, uma audiência de 
conciliação que contou com os 
representantes do estado e das 
entidades das Polícias Militar e 
Civil e dos Bombeiros foi sus-
pensa para análise das contra-
propostas apresentadas pelas 
categorias até a segunda-feira 
que vem.

A mediação está sendo 
conduzida pelo desembargador 
Leandro dos Santos, do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba (TJPB). 
“Aqui, o objeto da discussão é 
público e envolve a sociedade 
e, por isso, é muito importante 
juntar estas pessoas”, declarou. 
O secretário Jean Nunes (Segu-
rança e Defesa Social) explicou 
que o governo ofereceu a incor-
poração de 30% da bolsa de-
sempenho – em 36 parcelas – e 
mais 5% na bolsa dos policiais 

ativos para julho. Entretanto, 
houve contestação por parte 
das entidades.

O delegado Sterferson No-
gueira, da Associação de Defesa 
das Prerrogativas dos Delegados 
de Polícia Civil da Paraíba (Adep-
del), afirmou que a categoria 
busca entendimento, mas que 
a questão envolve melhores sa-
lários. Já o coronel Francisco de 
Assis, representante dos policias 
militares, destacou que “o mais 
importante de tudo é que existe 
uma disposição de avançar”.

A partir de uma medida 
liminar deferida pelo Judiciário 
paraibano, em despacho profe-
rido no dia 19 de fevereiro, foi 
declarado ilegal qualquer mo-
vimento de caráter paredista 
que envolva as forças policiais 
do estado, sejam paralisações 
ou deflagrações de greve. A de-
cisão fixou, em caso de descum-
primento da liminar, multa diá-
ria, no valor de R$ 500 mil, para 
cada entidade promovida, além 
de uma multa pessoal, diária, 
no valor de R$ 300 mil para os 
membros da diretoria de cada 
entidade promovida.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com
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Extensão do prazo foi definida ontem em reunião, no Palácio do Planalto, entre Bolsonaro e alguns ministros

O governo federal deci-
diu prorrogar por mais sete 
dias a presença dos militares 
das forças Armadas no Cea-
rá para reforçar a segurança 
pública no estado. No último 
dia 20, o presidente Jair Bol-
sonaro decretou a operação 
de garantia da Lei e da Ordem 
(gLO) pelo período de 20 a 28 
de fevereiro.

A extensão desse prazo 
foi definida ontem (28) em 
reunião no Palácio do Pla-
nalto entre o presidente e os 
ministros da Casa Civil, Wal-
ter Braga Netto; da Justiça 
e Segurança Pública, Sergio 
Moro; da Secretaria de gover-
no, Luiz eduardo Ramos; do 
gabinete de Segurança Insti-
tucional, Augusto Heleno; e 
da Advocacia-geral da União, 
André Medonça.

em nota, o presidente 
Jair Bolsonaro disse esperar 
que o impasse entre a Polícia 
Militar do Ceará e o governo 
do estado seja resolvido. ele 
também voltou a defender a 
aprovação do projeto de lei 
que flexibiliza o conceito de 
excludente de ilicitude para 
agentes de segurança durante 
operações desse tipo. 

“O governo federal, por 

sua vez, autoriza a prorroga-
ção e entende que, no prazo 
de até o dia 6 de março, a si-
tuação deva ser normalizada, 
prevalecendo o bom senso. O 
governo federal avalia que 
se trata de uma negociação 
do estado, entretanto, con-
tinua prestando seus esfor-
ços de ajuda à população. 
Ressalta-se a importância 
de que o Congresso Nacional 
reconheça que, o emprego da 
gLO, dada a necessidade de 
segurança aos integrantes 
das forças, muitos deles jo-
vens soldados com cerca de 
20 anos de idade, discuta e 
vote o excludente de ilicitu-
de”, publicou.

Na segunda-feira (24), 
uma comitiva integrada pe-
los ministros Sergio Moro, 
fernando Azevedo e André 
Mendonça visitou o estado e 
se reuniu com diversas auto-
ridades locais. Além dos mi-
litares, policiais rodoviários 
federais e a força Nacional 
também atuam na segurança 
ostensiva no estado, a pedido 
do governo cearense.

As medidas foram ado-
tadas após a paralisação de 
policiais militares, que estão 
amotinados em quartéis e 
batalhões reivindicando me-
lhores condições de trabalho 
e reajuste salarial.

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil

Governo prorroga presença do 
Exército no Ceará por sete dias 
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Cerimônia neste domingo 

Bolsonaro confirma participação na
posse do novo presidente do Uruguai

O presidente Jair Bolso-
naro embarca neste domin-
go para Montevidéu, onde 
irá participar da cerimônia 
de posse do novo presiden-
te do Uruguai, Luis Lacalle 
Pou. O presidente retornará 
a Brasília no mesmo dia. 

Além do chanceler 
brasileiro, ernesto Araújo, 
estão confirmados na comi-
tiva o ministro do gabinete 
de Segurança Institucional 
(gSI), general da reserva, 
Augusto Heleno, o senador 
Luiz Carlos Heinze (PP-RS) e 
o deputado Celso Russoma-
no (Republicanos-SP).

A ida do presidente 
brasileiro a Montevidéu foi 
anunciada ainda em novem-
bro, quando Lacalle venceu 
em uma disputa muito acir-

rada contra Daniel Martínez, 
candidato da coalizão de es-
querda (frente Ampla), que 
governava o país há 15 anos. 
Na avaliação do Itamaraty, a 
ida de Bolsonaro ao Uruguai 
marca uma nova etapa da re-
lação com o país vizinho.

À época, ao telefonar 
para parabenizar o presi-
dente eleito do Uruguai, 
Bolsonaro disse que os dois 
tiveram uma conversa bas-
tante saudável, amiga. “ele 
é conservador, é de direita, 
tem um programa muito pa-
recido com o nosso”, disse o 
presidente acrescentando 
que também convidou o uru-
guaio a vir ao Brasil.

Venezuela
Diferentemente do Bra-

sil, o governo uruguaio de Ta-
baré Vázquez não reconhece 
Juan guaidó como presidente 

interino da Venezuela. O Uru-
guai também não integra o 
grupo de Lima, do qual fazem 
parte países que pressionam 
diplomaticamente o ditador 
Nicolás Maduro a deixar 
o poder. Sobre a Bolívia, a 
coalizão derrotada no Uru-
guai classificou a renúncia 
do presidente evo Morales 
como um “golpe de estado” e 
expressou sua consternação 
com o “colapso do estado de 
Direito” produzido no país.

Como as relações bila-
terais entre Brasil e o país 
vizinho são boas, a novidade 
esperada pelo governo bra-
sileiro é um alinhamento de 
posições no que diz respeito 
à Venezuela e Bolívia. “Temos 
indicações, por declarações 
que foram dadas, que have-
rá uma mudança de posição 
[do Uruguai] em relação à 
Venezuela e à Bolívia. Temos 

o entendimento de que essas 
mudanças nos deixam em 
um caminho mais próximo, 
que facilitará a coordenação 
de posições”, afirmou nessa 
sexta-feira (28) o embaixa-
dor Pedro Miguel da Costa e 
Silva, secretário de Negocia-
ções bilaterais e regionais 
nas Américas do Itamaraty, 
em coletiva à imprensa sobre 
a visita do presidente brasi-
leiro ao país vizinho.

Ainda no campo das 
relações bilaterais, a expec-
tativa do governo brasileiro 
é intensificar o trabalho con-
junto na região de fronteira 
dos dois países, onde vivem 
800 mil pessoas.

Há ainda temas de in-
fraestrutura, obras de inte-
resse dos dois países, como 
pontes e hidrovias, além de 
aprofundamento de coope-
ração na área de defesa.

Karine Melo 
Da Agência Brasil

O juiz Luiz Antonio Bo-
nat, da 13ª Vara federal de 
Curitiba, abriu ação penal 
contra o empresário Walter 
faria e outros 21 investiga-
dos que mantêm ligações 
com o grupo Petrópolis, a 
Odebrecht e o Antígua Over-
seas Bank por 642 atos de la-
vagem de dinheiro. O esque-
ma teria movimentado, entre 
2006 e 2014, cerca de R$ 1,1 
bilhão em valores atualiza-
dos. O magistrado não aco-
lheu a denúncia contra Nel-
son de Oliveira. A decisão foi 
tomada na quarta-feira (26).

A denúncia foi oferecida 
pela Lava Jato em Curitiba em 
13 de dezembro de 2019. A 
peça é resultado da 62ª fase 

da operação, denominada 
“Rock City”, deflagrada em 31 
de julho do mesmo ano, para 
apurar o envolvimento de 
executivos do grupo Petró-
polis na lavagem de dinheiro 
desviado pela Odebrecht de 
contratos com a Petrobras.

A denúncia foi rejeitada 
em prol de Nelson de Oliveira, 
parcialmente aceita em face 
de Wladimir Teles de Olivei-
ra e de Marcio Roberto Alves 
do Nascimento e totalmente 
aceita em relação aos outros 
20 denunciados. Os acusados 
têm dez dias para apresentar 
defesa no processo.

O caso
As investigações apon-

tam que faria, do grupo 
Petrópolis, “atuou em larga 
escala na lavagem de ativos 

e desempenhou substancial 
papel como grande operador 
do pagamento de propinas”. 
ele também teria “atuado 
no pagamento de subornos 
decorrentes do contrato da 
sonda Petrobras 10.000”.

em contrapartida, faria 
teria recebido “altas somas 
no exterior e uma série de 
negócios jurídicos fraudulen-
tos no Brasil”, diz o Ministério 
Público federal.

A Lava Jato acusa a 
Odebrecht de repassar o di-
nheiro ilícito diretamente a 
contas no exterior relaciona-
das à empreiteira e ao grupo 
Petrópolis. Para isso, teria 
usado “camadas de contas 
estrangeiras em nome de di-
ferentes offshores”.

A Procuradoria diz que 
“essa estratégia envolveu 

também a utilização de com-
plexa estrutura financeira de 
contas no exterior relaciona-
das às atividades do grupo 
Petrópolis. De acordo com 
documentação encaminhada 
pela Suíça, foram identifica-
das 38 offshores distintas 
com contas bancárias no efg 
Bank de Lugano, controladas 
por faria. Mais da metade 
dessas contas permaneciam 
ativas até setembro de 2018.”

A Procuradoria pediu 
a abertura de ação contra 
Nelson de Oliveira. ele seria 
o representante da conta 
Headliner Limited, cujo be-
neficiário econômico seria 
Walter faria. A conta teria 
recebido valores para bene-
fício de Walter Faria entre 
30 de outubro de 2007 e 1º 
de setembro de 2008.

Lava Jato abre ação contra empresário  
e mais 21 por lavagem de R$ 1,1 bilhão
Pedro Prata
Da Agência Estado

O presidente Jair Bol-
sonaro promulgou ontem 
o acordo que garante que 
estudantes e docentes dos 
países do Mercosul tenham 
gratuidade na emissão de 
vistos quando solicitarem 
residência temporária em 
algum país do bloco para 
fins educacionais. O decre-
to foi publicado no Diário 
Oficial da União.

O acordo foi firmado 
em 2006, em Córdoba, na 
Argentina, mas só entrou 
em vigor, no plano jurídico 
externo, em junho de 2018. 
O visto gratuito será con-
cedido para a realização 

de cursos de graduação 
ou pós-graduação, cursos 
secundários de intercâm-
bio de instituições gover-
namentais e não gover-
namentais e docência ou 
pesquisa.

O benefício também 
vale para os dependentes 
do estudante ou docente. 
Argentina, Brasil, Para-
guai e Uruguai são os paí-
ses-membros do Merco-
sul, onde o acordo está em 
vigor.

Atualmente, turistas 
de países do Mercosul não 
precisam de passaporte 
nem de visto para viajar 
dentro do bloco, basta o 
documento de identidade 
válido com foto.

O ex-diretor do escri-
tório de governança do 
Legado Olímpico Marcello 
Reis Magalhães é o novo 
secretário especial do es-
porte do Ministério da Ci-
dadania. Sua nomeação, as-
sinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, foi publicada na 
edição dessa sexta-feira do 
Diário Oficial da União.

ele assume no lugar de 
Décio Brasil, no cargo desde 
abril do ano passado. A se-
cretaria, antigo Ministério 
do esporte, foi incorporada 
na estrutura do Ministério 
da Cidadania, comandado 
desde a semana passada 
por Onyx Lorenzoni.

Marcello Magalhães 
é o terceiro secretário de 
esporte no governo fede-
ral em pouco mais de um 
ano. Antes de Décio Brasil, 
o posto foi ocupado por 
Marco Aurélio Vieira, de 
janeiro a abril.

Antes de assumir o 
cargo de secretário espe-
cial de esporte, Marcello 
Magalhães foi diretor do 
escritório de governança 
do Legado Olímpico, enti-
dade também vinculada ao 
Ministério da Cidadania, e 
que tem como função o ge-
renciamento das estrutu-
ras usadas nos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos do Rio 
de Janeiro 2016, como as 
arenas esportivas e o Par-
que Olímpico.

Alunos do Mercosul 
terão visto gratuito

Marcelo Reis assume 
Secretaria do Esporte

Pedro Rafael Vilela
 Da Agência Brasil

 Andreia Verdélio
 Da Agência Brasil 

As Forças Armadas estão desde dia 20 deste mês no Estado do Ceará para garantir a segurança por causa da greve decretada por policiais militares

Foto: Agência Brasil
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Relatório aponta que traficantes transportaram drogas para Europa e EUA através de portos venezuelanos

A  Organização das Na-
ções Unidas (ONU) divulgou 
um relatório afirmando, pela 
primeira vez, ter indícios de 
que grupos ligados ao narco-
tráfico se infiltraram nas For-
ças Armadas da Venezuela. O 
tema não é novidade, segun-
do militares venezuelanos 
que fugiram do país, mas 
pode ter impacto no regime 
de Nicolás Maduro. 

O relatório do Escritó-
rio da ONU sobre Drogas e 
Crime (UNODC) mostra que 
narcotraficantes transporta-
ram grandes quantidades de 
drogas para Europa e EUA 
através de portos venezue-
lanos, usando aeronaves le-
ves, por meio de voos ilegais. 
“Há indícios de que grupos 
criminosos conseguiram se 
infiltrar nas forças de segu-
rança e criaram uma rede 
informal conhecida como 
“Cartel dos Sóis”, para facili-
tar a entrada e saída de dro-
gas ilegais”, diz o texto. 

“Falamos de um Esta-
do falido, onde as Forças 
Armadas mantêm Maduro 
no poder por várias razões, 
uma delas é o narcotráfico. 

Fernanda Simas 
Da Agência Estado

ONU vê narcotráfico infiltrado
entre militares na Venezuela

Fisco e Reforma

Madeira 
amadeiraneto@gmail.com

Acilino 

Nas economias de mercado, a intervenção estatal 
se dá também através dos sistemas fiscais, tais siste-
mas são instrumentos de operação da política fiscal. 

Em sociedades contemporâneas, os sistemas fis-
cais operam e sofrem mudanças. São postos a intervir 
na economia quando afetam os agentes econômicos, 
distribuem renda e riqueza e regulam ou estabilizam 
macroeconomicamente os mercados. Tudo no sentido 
maior de busca do desenvolvimento sustentável e de 
longo prazo.

O ramo da economia que normatiza e positiva as 
funções do setor público (afetação, estabilização e esta-
bilização) é o das finanças públicas ou economia pública 
e que tem uma natureza interdisciplinar, pois situa-se 
na confluência das abordagens da ciência econômica, 
da ciência política e do direito. Assim, este ramo da 
economia se tornou vigoroso pela utilização da análise, 
normativa e positiva, das atividades financeiras ou não 
financeiras, das entidades do setor público. 

Economistas versados nos temas das finanças pú-
blicas, como Joseph Stiglitz, em seus manuais de eco-
nomia pública ou economia do setor público, começam 
por explicar as distinções entre a análise positiva e a 
análise normativa: a primeira pretende explicar o que 
existe ou o que se prevê que aconteça, a segunda tem 
como pretensão avaliar as consequências das políticas 
e fazer recomendações. Percebe-se que a análise nor-
mativa está no campo da desejabilidade, por sua vez 
os economistas usualmente consideram dois critérios 
normativos: eficiência e equidade.

Por este trade-off - eficiência versus equidade - os 
sistemas fiscais realizam suas atividades e também 
buscam se aprimorar por via dos movimentos de mu-
danças em suas estruturas institucionais pelas chama-
das de reformas fiscais. Pela eficiência afeta-se os re-
cursos econômicos de forma ótima (sentido de Pareto) 
no que respeita à parte tributária (receita). A análise da 
equidade visa determinar os efeitos da distribuição da 
carga fiscal e dos benefícios da despesa pública no bem
-estar social, respeita também esta análise à questão 
da justiça social.

Na procura do equilíbrio entre ser eficiente e 
produzir justiça social (equidade) os sistemas fiscais 
atuam e, por muitas vezes, são levados a operar mu-
danças (reformas) que os tornem eficientes, equitati-
vos e simples.

Tanto pela análise positiva, como pela análise nor-
mativa é posto se considerar que o sistema fiscal brasi-
leiro (na composição geral das competências: da União, 
dos Estados (Distrito Federal) e dos municípios) tem se 
tornado mais ineficiente, mais injusto e cada vez mais 
complexo.

Ao contrário dos países que compõem a OCDE, a 
Carga Fiscal Bruta no Brasil é formada por 50% de tri-
butos que incidem sobre o Consumo, 30% sobre a Folha 
de Salário e 20% sobre a Renda e a Propriedade. Em 
países desenvolvidos, a incidência sobre as três bases 
econômicas de tributação (consumo, renda e proprie-
dade) é muito mais bem distribuída, como maior gra-
vação sobre a renda (do trabalho e do capital) e sobre 
a propriedade.

A tributação excessiva sobre o consumo (ICMS, ISS 
e IPI) e sobre a folha de salário das empresas (PIS, CO-
FINS e CSLL) causa um efeito chamado de anestesia fis-
cal tornando o sistema fiscal mais regressivo, na con-
tramão da progressividade reclamada desde os tempos 
de Adam Smith e David Ricardo.

Na atualidade, estão sendo gestadas no Congresso 
Nacional brasileiro discussões sobre a Reforma Tribu-
tária, como é chamada. No Brasil, sempre foi um tema 
árido a tal da tributação. Contudo, é chegado a hora de 
mudança. 

Existem duas Propostas de Emenda Constitucio-
nal (PEC), uma na Câmara dos Deputados e outra no 
Senado, que tratam da reforma no sistema fiscal do 
país. Era de se esperar que o Executivo Federal envias-
se uma outra proposta de reforma para discussões. 
Não obstante esta realidade não se concretizou, espe-
rando-se somente a fusões entre as PEC das duas casas 
legislativas.

Nos próximos artigos, a pretensão é expor o con-
teúdo das discussões, em nível federal, sobre a reforma 
fiscal e os impactos no desenvolvimento econômico de 
nosso país.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Oficiais do alto comando de-
senvolveram um poder enor-
me dentro do governo, prin-
cipalmente nomes da Guarda 
Nacional Bolivariana”, disse 
ao jornal O Estado de S. Paulo 
o tenente venezuelano José 
Colina, que vive há 16 anos 
exilado nos EUA.

Segundo analistas, é jus-
tamente esse apoio militar 

que pode sofrer caso o rela-
tório seja usado para ações 
mais efetivas. “Com essa de-
claração apenas não é possí-
vel causar deserções nas For-
ças Armadas, mas se ela for 
usada para se tomar ações de 
maior peso, como divulgar o 
nome e sobrenome dos en-
volvidos, aí pode levar a isso”, 
explica Alberto Ray, especia-

lista em segurança pública. 
Ele ressalta que o rela-

tório afeta de forma imediata 
a imagem dos militares, algo 
que eles sempre tentaram 
preservar. “As Forças Arma-
das tentam desvincular sua 
imagem de um grupo de cri-
minosos e narcotraficantes. 
Uma denúncia desse tama-
nho tem um dano efetivo”.

Questão não é novidade, segundo 
militares venezuelanos que fugiram 
do país, mas pode ter impacto no 
regime de Nicolás Maduro

Foto: Agência Estado

Generais são investigados por tráfico de drogas
O Insight Crime, grupo que 

monitora o crime organizado na 
América Latina, afirma que o termo 
“Cartel dos Sóis” foi usado pela 
primeira vez em 1993, quando dois 
generais venezuelanos foram in-
vestigados por tráfico de drogas. A 
partir de 2000, a definição passou 
a ser recorrente diante de diversos 
casos de envolvimento de militares 
no narcotráfico.

“Essa infiltração começou entre 
2003 e 2004, com alguns generais 
e coronéis, e foi agravada entre 
2008 e 2009, quando a participa-
ção dos militares no narcotráfico 
era muito mais aberta Uma das 
primeiras coisas que Hugo Chávez 
fez ao chegar ao poder foi permitir 
que algumas regiões se tornassem 
zonas de proteção para grupos 
guerrilheiros colombianos”, afirma 
Colina, que era tenente da Guarda 
Nacional Bolivariana na fronteira 
com a Colômbia. 

Segundo ele, em 2002 os 
militares recebiam ordens escri-
tas para permitir que a guerrilha 
operasse na Venezuela. “Estava 
proibido enfrentá-los. A infiltra-
ção do narcotráfico nas Forças 
Armadas começa com o Cartel 
dos Sóis, porque vários generais 
do alto comando integravam o 
grupo, entre eles Henry Rangel 
Silva que foi ministro da Defesa, 
e o general Hugo Carvajal, que 
facilitavam o tráfico”.

O termo “sol” refere-se à in-
sígnia dos oficiais generais - um sol 
significa general de brigada; dois, 
um general de divisão; três sóis, um 
general de Exército; e quatro sóis, 
um marechal. 

De acordo com o Insight Cri-
me, apesar do termo “cartel”, os 
grupos que atuam dentro do corpo 
militar venezuelano “não possuem 
hierarquia definida”. O grupo cita 
três acontecimentos significati-

vos para a origem da infiltração 
do crime organizado no Estado 
venezuelano. Primeiro, o Plano 
Colômbia, que permitiu às forças 
colombianas usarem dinheiro dos 
EUA para sufocar as guerrilhas, que 
foram empurradas para dentro da 
Venezuela. 

Quase ao mesmo tempo, 
ocorreu a tentativa de golpe contra 
Chávez, em 2002. Desconfiado da 
atuação da Colômbia, o presidente 
venezuelano enviou o Exército para 
policiar a fronteira, que já estava 
tomada de guerrilheiros e narco-
traficantes. 

Os subornos, que antes eram 
pagos a agentes de fronteira para 
liberar a passagem da droga, co-
meçaram a parar nas mãos dos 
militares. Muitos pagamentos, 
porém, eram feitos em mercadoria 
e os próprios militares tiveram de 
buscar um destino para a cocaína 
que recebiam.

A Organização do Trata-
do do Atlântico Norte (Otan)  
se reuniu ontem - em cará-
ter de urgência, a pedido da 
Turquia - para analisar a si-
tuação na Síria.

A Turquia invocou 
o artigo 4 do Tratado de 
Washington, segundo o qual 
qualquer aliado da organiza-
ção pode solicitar consultas 
quando considerar que a sua 
integridade territorial, inde-
pendência política ou segu-
rança estão ameaçadas.

A reunião terá embai-

xadores dos 29 países mem-
bros da organização. A Otan 
é uma aliança político-mili-
tar criada em 4 de abril de 
1949, durante a guerra fria.

O pedido de consultas 
da Turquia ocorre depois 
que pelo menos 33 soldados 
turcos morreram esta sema-
na em combates com unida-
des do regime do presidente 
da Síria, Bashar al-Assad.

Em resposta, o Exér-
cito turco iniciou bombar-
deios aéreos e terrestres 
em posições sírias na parte 
norte do país árabe. Em co-
municado, o porta-voz do 

governo turco, Fahrettin 
Altun, disse que “os objeti-
vos do regime [sírio] foram 
atacados com o apoio do 
fogo aéreo e terrestre”.

Por sua vez, o porta-
voz do partido no poder do 
AKP, Omer Çelik, disse que 
o governo turco conver-
saria com os membros da 
Otan porque “um ataque à 
Turquia é um ataque contra 
a Otan”.

A pedra angular da 
aliança é o artigo 5 do seu 
tratado fundador, sobre de-
fesa coletiva. Indica que, 
quando houver um ataque 

armado contra qualquer um 
dos aliados na Europa ou na 
América do Norte, será con-
siderado um ataque dirigido 
contra todos eles e, conse-
quentemente, no exercício 
do direito de defesa indi-
vidual ou coletiva legítima, 
eles ajudarão a parte ataca-
da, mesmo com o uso da for-
ça armada.

A Turquia elevou ontem  
para 33 o número de mortos 
num ataque aéreo realizado 
ontem pelo governo sírio no 
noroeste do país, um recor-
de de vítimas fatais turcas 
num só dia desde 2016.

Turquia eleva para 33 o número 
de mortos em ataque aéreo sírio
Da Agência Brasil
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
SEM EFEITO

O AVISO DE..DE LICITAÇÃO - MODALIDADE:  PREGÃO ELETRONICOnº 01/2020.– Objetivo: 
Aquisição da Patrulha Mecanizada para o Município de sertãozinho-PB, CONVENIO nº 889893/2019 
-CIRCULAÇÃO: no(s)DOE em 28/02/2020 na página 37, JORNAL A-UNIÃO  em 28/02/2020 na 
pagina 28 e DOU em 28/02/2020 na seção 3, página 40[.]. Torna-se sem efeito. Fundamento legal:  
Decreto 10.024, de 2019, Lei 10.520, de 2002 e subsidiada pelo art 21 da LF 8.666/1993. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço: RUA DIRSON ANDRADE, 
103, CENTRO, SERTAOZINHO-PB.

Telefone: (83) 3685-1070.
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com

Sertaozinho- PB, 28/02/2020.
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

CNPJ Nº 01.612.771/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada a Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho – PB - 73. contatos:  E-mail: prefeituradesertaozinho-
pb@gmail.com.  Edital: www.sertaozinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br, às  9H30m  do dia  20 
de março de 2020, licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020, do tipo menor 
preço, para: Aquisição da Patrulha Mecanizada para o Município de sertãozinho-PB, CONVENIO 
nº 889893/2019. Recursos:RECURSO DE CONVENIO MAPA - PLATAFORMA + BRASIL nº 
889893/2019: 02.08.122.1003.2.2007.4.4.90.52.00 DO QDD 2019; QDD 2020: 02.08.20.608.2008.1
.019.4.4.90.52.00.00.00.00.1001;02.08.20.608.2008.1.019.4.4.90.52.00.00.00.00.1510. Fundamento 
legal: do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 
2012 e da Instrução Normativa SLTI/MPnº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

SERTÃOZINHO - PB, 27/02/2020. 
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00001/2020

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 DP00001/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA ABESTECIMENTO 
DE ÁGUA CARROS PIPAS, VISANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA DEFESA CIVIL, FIRMADO 
PELO CONVÊNIO Nº 041/2020, ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 
E DE RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE - SEIRHMA, ATRAVÉS DA GERENCIA 
EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUIZ DAMIÃO DA SILVA - R$ 36.000,00; 
MANOEL CAETANO XAVIER - R$ 36.000,00.

Soledade - PB, 28 de Fevereiro de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA ABESTECIMENTO 

DE ÁGUA CARROS PIPAS, VISANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA DEFESA CIVIL, FIRMADO 
PELO CONVÊNIO Nº 041/2020, ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DE 
RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE - SEIRHMA, ATRAVÉS DA GERENCIA EXECUTIVA 
DA DEFESA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos do Orçamento Geral do Estado da 
Paraíba: Classificação Orçamentária: 09.105.08.244.5003.1476.0287-3340.41 Fonte de Recursos: 
158 Reserva Orçamentária: 124. VIGÊNCIA: até 17/07/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Soledade e: CT Nº 00051/2020 - 28.02.20 - MANOEL CAETANO XAVIER - R$ 
36.000,00; CT Nº 00052/2020 - 28.02.20 - LUIZ DAMIÃO DA SILVA - R$ 36.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:30 horas do dia 12 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI-
MENTICIOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS E DEMAIS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 9412/18; Decreto Municipal nº 11/2009/99; 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) 
35391369. E-mail: cpltriunfo@gmail.com. Edital: http://www.triunfo.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 27 de Fevereiro de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE 
LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 9412/18; 
Decreto Municipal nº 11/2009/99; 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) 35391369. E-mail: cpltriunfo@gmail.com. Edital: http://www.triunfo.
pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 27 de Fevereiro de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 12 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E 
VERDURAS, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICI-
PIO DE TRIUNFO. 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 9412/18; Decreto Municipal nº 11/2009/99; 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) 35391369. E-mail: cpltriunfo@gmail.com. 
Edital: http://www.triunfo.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 27 de Fevereiro de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00011/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE 
TÉCNICO DE SOFTWARE, DESTINADO AO CONTROLE CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO 
E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2019 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - 01.031.2000.2001 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - 013.3390.40.00.001 – SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, 
SIGNATÁRIO: JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA
CONTRATADO: ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 
LTDA. CNPJ: 09.196.974/0001-67, SIGNATÁRIO: JOSÉ RENATO PEREIRA CORREIA NUNES, 
CPF: 789.521.824-72
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO:
PASSANDO DE 28/02/2019 A 28/02/2020 PARA 28/02/2020 A 31/12/2020, PERFAZENDO O 
PRAZO TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) MESES, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA 
DO CONTRATO ORIGINAL.

Bayeux - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00012/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO PARA 
TRANSMISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTO, CONTROLE 
DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA SESSÕES ORDINÁRIAS, 
EXTRAORDINÁRIAS, SOLENE, ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE 
DESTA CASA LEGISLATIVA
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2019 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - 01.031.2000.2001 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA - 3390 39 00 000 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, 
SIGNATÁRIO: JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA
CONTRATADO: SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR 08233174475, CNPJ: 25.011.812/0001-
63, SIGNATÁRIO: SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR, CPF: 082.331.744-75
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO:
PASSANDO DE 28/02/2019 A 28/02/2020 PARA 28/02/2020 A 31/12/2020, PERFAZENDO O 
PRAZO TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) MESES, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA 
DO CONTRATO ORIGINAL.

Bayeux - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00013/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TRANS-
PORTE DE DOCUMENTOS (MALOTES) E OUTROS (MOTOBOY)
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2019 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - 01.031.2000.2001 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA - 3390 39 00 000 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, 
SIGNATÁRIO: JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA
CONTRATADO: EDSON ALVINO DUARTE SEGUNDO 07138649401, CNPJ: 32.445.418/0001-07, 
SIGNATÁRIO: EDSON ALVINO DUARTE SEGUNDO, CPF: 071.386.494-01
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO:
PASSANDO DE 28/02/2019 A 28/02/2020 PARA 28/02/2020 A 31/12/2020, PERFAZENDO O 
PRAZO TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) MESES, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA 
DO CONTRATO ORIGINAL.

Bayeux - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

SOUSA BRANDÃO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO para Construção de Residencial Multifamiliar, com 1801,85m² de área de construção, com 
Pilotis + 04 pavimentos tipo + pavimento cobertura/área de lazer. Situado à Rua Agostinho Garcia 
Lobo, Lote 25 da Quadra 02, Loteamento Praia Mar, Bairro Poço. Cabedelo.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO HEMOCENTRO

CPL/SES/HC/PB
AVISO DE ADIAMENTO

PROCESSO Nº 19.03.19.510
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019/HC

REGISTRO CGE Nº 20-00117-6
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APLICA-
BILIDADE EM BANCOS DE SANGUE, EM UNIDADES DE HEMOTERAPIA E EQUIPAMENTOS 
DE LABORATÓRIO (DIAGNOSTICO CLINICOS E ANALÍTICOS), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS 
E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMORREDE/PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através do Secretario de Saúde, por sua Pregoeira, Sra. Anny 
Kariny Carvalho de Almeida, Mat. 170.897-0, nomeada pela Portaria nº 201/GS/2019 do Excelen-
tíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço. 
Será adiada com nova data de abertura a ser consignada posteriormente, considerando divergências 
apuradas em seu Termo de Referência após vários pedidos de esclarecimentos e impugnações. 
Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 
16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelos e-mails: cpl.hemocentro@ses.pb.gov.br e cpl.
hemocentro.pb@gmail.com

João Pessoa, 28 de fevereiro 2020.
Anny Kariny C. de Almeida

Pregoeira/Hemocentro Coordenador da Paraíba
Mat. 170.897-0

COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAIBA – EXTREMO
Av. Nego, nº 200, sala 111, Tambaú João Pessoa/PB

CNPJ 08.613.222/0001-91         NIRE  2500007453

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAIBA - EXTREMO, 
usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,convoca os Associados para Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, que nessa data somam em 34 (trinta e quatro) associados, a ser 
realizada no dia 26 de março de 2020, nesta cidade, no Auditório da OCB/PB, sito à Av. Coremas 
nº 498 – Centro, devido a incapacidade física da sede social, em primeira convocação às 18:00 
horas com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; em segunda convocação, às 
19:00 horas, com a presença da metade mais um dos associados, ou ainda, em terceira e última 
convocação, às 20:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar 
sobre os seguintes assuntos:
DA ORDEM DO DIA
Pauta da AGO
1. Prestação de Contas do exercício de 2019, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal;
2.  Destinação das Sobras, ou rateio das Perdas.
3. Eleição e posse de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o Exercício     2020.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do órgão 
de administração;
5. Outros assuntos de interesse social.
Pauta da AGE
1. Reforma do art........ inciso ......... do Estatuto Social.
Nota: De acordo com o parágrafo único do art. 46 da lei 5.764/71, são necessários os votos de 2/3 
(dois terços) dos associados presentes, para tornar válida a deliberação da ordem do dia.

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2020.
ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transportes de 
universitários da sede do Município para Campina Grande, e vice e versa, conforme itinerário definido 
pela secretaria de Educação de acordo com as necessidades. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 19 de Fevereiro de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade nos ramos de distribuidoras, 
transportadoras entre outras que se incluam no ramo do comércio atacadista de medicamentos, 
no estado da Paraíba a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em caráter 
permanente, a ser realizada no dia 10.03.2020, na Sede do Jurídico do Sifep, localizada na Av. 
Dom Pedro II número 1138 – Centro, nesta Capital, às 18:00 horas. Para discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 1- Análise e Discussão referente contra proposta apresentada pelo sindicato 
patronal referente à Convenção Coletiva data base 01/07/2018 e 01/07/2019, entre o Sindicato 
dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba, e o Sindicato do Comercio Atacadista de Drogas e 
Medicamentos do Estado da Paraíba; 2- Autorização da categoria para que o Sindicato promova 
negociação com os representantes dos empregadores ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de 
frustração das negociações; 3- Outros Informes. João Pessoa, 28 de Fevereiro de 2020. Hariad 
Ribeiro Morais da Silva. Presidente do SIFEP. 

Cooperativa dos Agricultores Familiares do Município de Bananeiras
Sitio Lagoa do Matias – Bananeiras/PB CEP: 58.220-000

CNPJ nº 16.491.781/0001-02  NIRE nº 25400008557
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O presidente da COOPAFAB - Cooperativa dos Agricultores Familiares do Município de Bananeiras/
PB, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os cooperados, que 
nesta data somam-se 22 (vinte e dois) em pleno gozo de seus direitos sociais para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária que se realizará na Sede da COOPAFAB, Sítio Lagoa do Matias, no 
dia 12 de Março de 2020.A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em primeira convocação às 
08horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 09 horas, em segunda convocação 
com a presença de metade mais um dos associados e às 10 horas, em terceira e última convocação, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem e seguinte ordem do dia:
1. Prestação de contas do exercíciode 2019;
2. Eleição do Conselho Fiscal; 
3. Integralização das cotas-partes;
4. Fixação dos honorários, gratificações e da cédula de presençapara os componentes do 
Conselho de Administração;
5. Quaisquer assuntos de interesse social.

Bananeiras, 28 de fevereiro de 2020
Giveraldo Pereira de Azevedo

CPF:251.768.464-20
Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL – CISCO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2020.
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL – CISCO, 
tendo em vista o constante no Convênio nº 891543/2019, torna público o presente EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA para a seleção e contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para 
a implementação da tecnologia social de acesso à água nº 01, para a instalação de 1.079 cisternas 
de placas de 16 mil litros de captação de água de chuva para o consumo humano de famílias de 
baixa renda e residentes na zona rural, observadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, da 
Lei Federal nº 12.873/2013, do Decreto nº 8.038/2013, Portaria MDS nº 99/2013, de 20 de setembro 
de 2013 e Instrução Operacional MDS nº 01/2013 (define o modelo da tecnologia social) e em con-
sonância com as diretrizes e critérios no Edital. O recebimento da documentação dos interessados 
na contratação dar-se-á até o dia 23/03/2020, devendo ser dirigidos à COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, localizado na Rua Vereador Elias Duarte, S/N, centro, na cidade de Sumé-PB, no 
horário de atendimento ao público, das 08h00min às 12h00min horas. Maiores informações através 
do e-mail: cplciscosaude@gmail.com ou telefone (83) 3353-2700.

Sumé – PB, 28 de fevereiro de 2020.
JEFFERSON ROBERTO DO NASCIMENTO PINTO DA SILVA

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00009/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS E CONVÊNIOS
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - 01.031.2000.2001 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA - 3390 39 00 000 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, 
SIGNATÁRIO: JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA;
CONTRATADO: ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS - ME, CNPJ nº. 26.003.015/0001-05, 
SIGNATÁRIO: ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS CPF:090.378.094-13
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO:
PASSANDO DE 28/02/2019 A 28/02/2020 PARA 28/02/2020 A 31/12/2020, PERFAZENDO O 
PRAZO TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) MESES, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA 
DO CONTRATO ORIGINAL.

Bayeux - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00010/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINIS-
TRATIVAS E ELABORAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTES À CASA SEVERAQUE  DIONÍSIO
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2019 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX - 01.031.2000.2001 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA - 3390 39 00 000 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, 
SIGNATÁRIO: JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA
CONTRATADO: J F SANTANA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI, CNPJ: 17.707.903/0001-00, 
SIGNATÁRIO: JAELTON FERREIRA DE SANTANA, CPF: 048.800.434-94
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO:
PASSANDO DE 28/02/2019 A 28/02/2020 PARA 28/02/2020 A 31/12/2020, PERFAZENDO O 
PRAZO TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) MESES, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA 
DO CONTRATO ORIGINAL.

Bayeux - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
JEFFERSON LUIZ DANTAS DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX



Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 29 de fevereiro de 2020
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Surto afeta indústria
Falta de componentes importados da China, impacta 
empresas nacionais de tecnologia, que anunciam férias 
coletivas aos funcionários. Página 19

Inscrições para encontro, que reúne médicos de diferentes especialidades, já estão abertas e podem ser feitas pela internet
sj 

A sexualidade na terceira 
idade e as doenças mais co-
muns que acometem o idoso 
como problemas cardiológi-
cos, do sono, visão, neurológi-
cos e ortopédicos serão os te-
mas abordados no evento ‘Os 
desafios da saúde na terceira 
idade’ que acontecerá nos dias 
18 e 19 de junho, direcionado 
a pessoas da terceira idade, 
estudantes, pesquisadores e 
profissionais de saúde que 
trabalham com este público. 
O evento será realizado no au-
ditório da PBTur, às 8h, na Av. 
Almirante Tamandaré, 100, 
em João Pessoa.  As inscrições 
já estão abertas e podem ser 
feitas através do e-mail longe-
vidaeventos.2012@hotmail.
com ou presencialmente no 
endereço, Av. São Paulo, 1126, 
Bairro dos Estados. A taxa de 
inscrição custa R$ 100.

A palestra de abertura, 
intitulada ‘As doenças do co-
ração na 3ª idade’, será pre-
sidida pelo médico Marcelo 
Queiroga, das 8h às 12h. A 
apresentação seguinte será 
‘As doenças urológicas na ter-
ceira idade’, ministrada pelo 
urologista Rafael Arruda. Em 
sua fala, o médico irá expla-
nar sobre as doenças mais 
prevalentes no idoso, tanto 
no público feminino quan-
to o masculino. “O propósito 
desse diálogo é alertar a po-
pulação sobre os riscos, levar 
informação e estimular nas 

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Capital paraibana realiza
evento sobre saúde do idoso

Foto: Marcos Russo

pessoas de terceira idade, a 
cultura da prevenção, para 
melhorar cada vez mais a qua-
lidade de vida”, afirmou.

Conforme o urologista, 
as doenças mais comuns no 
público feminino são cálculo 
renal, infecção e incontinên-
cia urinária, porém, como a 
mulher pratica a cultura da 
prevenção e realiza exames 
de rotina, é mais fácil identifi-
car possíveis doenças. Já o ho-
mem, muitas vezes, só procura 
atendimento médico quando 
compromete a vida sexual. 
“Entre os problemas mais co-
muns no público masculino es-
tão disfunção erétil, câncer de 
próstata e ejaculação precoce”, 
pontuou.

Para o gerontólogo e 
coordenador do evento, Ra-
fael Holanda, a expectativa e a 
qualidade de vida das pessoas 
que chegam a terceira idade 
aumentou nos últimos anos. 
“Nunca se viveu tanto e tão 
bem como atualmente. A ve-
lhice não é mais considerada 
uma incógnita. Envelhecer é 
um processo natural da vida, 
as pessoas hoje, tem mais 
medo da violência que enve-
lhecer”, avaliou.

O principal desafio da 
terceira idade, segundo Ra-
fael Holanda, é o cuidado com 
a saúde e o medo da solidão. 
“Enquanto profissional que 
atua com este segmento da 
sociedade, percebo que a ter-

ceira idade tem sido cada vez 
mais pautada para que o idoso 
não tenha mais medo de enve-
lhecer e enxergue um horizon-
te nessa fase da vida”, disse.

Ele sugere, ainda, algu-
mas ações que ajuda a promo-
ver qualidade de vida no idoso. 
“É preciso tornar mais fácil os 
serviços de saúde, incentivar a 
cultura da prevenção, produzir 
conteúdo direcionado e pro-
por ações de cultura e lazer”, 
falou.

A ginecologista Waniclei-
de Leite ministrará uma pales-
tra sobre a ‘ A sexualidade do 
idoso na terceira idade’. Ela ex-
plica que a sexualidade nessa 
fase da vida vai ser vivenciada 
de acordo com seu histórico de 

vida, do relacionamento e per-
cepção de si mesmo.

“Se a pessoa chega à ter-
ceira idade de bem com a vida, 
realizado na área afetiva e pro-
fissional, aproveitará melhor 
sua velhice, com mais quali-
dade de vida. Se o casal já era 
unido, gostava de curtir um 
tempo junto, essa fase da vida 
só vem a concretizar este re-
lacionamento de longo prazo”, 
disse. “Mas se o casal não faz 
mais questão de cultivar o sen-
timento, perderam o desejo um 
pelo outro, apenas vivem na 
mesma casa, cuidam dos netos 
e tem interesses diferentes, a 
sexualidade não aflora na ter-
ceira idade. Se a pessoa na vida 

adulta só faz reclamar da vida, 
tem pensamentos negativos, 
não terá a mesma vitalidade 
na terceira idade. Tudo depen-
de da percepção de si mesmo”, 
completou.

Rafael Holanda
Nascido em São José de 

Piranhas (município localizado 
na Região Geográfica Imediata 
de Cazajeiras), Rafael Holan-
da Lins é professor, psicólogo, 
gerontólogo, mestre do enve-
lhecimento e possui vasta ex-
periência  em políticas públicas 
para a pessoa idosa. Além disso 
é mestre do envelhecimento. 
Publicou também o livro ‘Enve-
lhecer Coletiva’.

Principais desafios enfrentados pela terceira idade serão abordados nas palestras, que acontecem em junho deste ano

Quinta-feira – 18 de junho
Manhã
n As doenças do coração 
na terceira idade
Palestrante: Dr. Marcelo 
Queiroga,  8h às 10h.
n As doenças urológicas 
na terceira idade
Palestrante: Dr. Rafael Ar-
ruda, 10h20 Às 12h

Tarde
n As doenças da visão na 
terceira idade
Palestrante: Dra. Denise 
Medeiros, 14h Às 16h
n As doenças emocionais 
na terceira idade
Palestrante: Dr.  Adriano 
Menezes,  16h20 às 18h20

Sexta-feira – 19 de junho
Manhã
n As doenças do sono na 
terceira idade
Palestrante: Dr. Alexandre 
Araruna,  8h30 às 10h
n As doenças neurológi-
cas na terceira idade
Palestrante: Dr. Gustavo 
Patriota, 10h20 Às 12h

Tarde
n As doenças da ortope-
dia na terceira idade
Palestrante Dr. Adriano 
Leite, 14h Às 16h
n A sexualidade e o idoso
Palestrante: Dra Waniclei-
de Leite, 16h20 às 18h20

CoNFirA A progrAMAção:

Algo que importa: Chico Buarque e 
Gilberto Gil, entre outros, não se vendem. 
Não dizem que querem que vá tudo pro 
inferno. Por outro lado vejo alguns dos 
melhores da minha geração se jogando ao 
lixo político-cultural.
       Não dá mais para continuar com nos-
sos sistemas partidários e eleitorais como 
estão. É necessária uma Constituinte e 
abolir o presidencialismo tal qual é. Os Su-
premos Tribunais devem intervir. Terão o 
máximo apoio popular se assim o fizerem. 
Como gravou Belchior: precisamos todos 
rejuvenescer.
       “Agora / quadro a quadro / só sinto 
a vida. / Tudo passa / neste filme / inaca-
bado”. Caso não me engane, é de Walter 
Galvão.
       Eu, tendo inspiração em Augusto dos 
Anjos: “Ninguém imprimiu o inefável 
apreço de minh’última primavera. Somente 
o solstício, esse solo d’extremos, foi meu 
estrangeiro inseparável”. 
       Camus. Albert ou Marcel. Stranger in 
the night. High com noites e quintais. 
       Com certeza não somos mais os mes-
mos nem vivemos como os nossos pais. 
       A estrada ainda é longa e turbu-
lenta. De repente, nossa adolescência 

Porque sempre fico evitando a ponte nunca cair
jamais vai terminar. 
       Tanto que foi fantástico quando a 
Academia Sueca escolheu o genial poeta, 
compositor e cronista Bob Dylan para o 
Prêmio Nobel de Literatura. Obra-pri-
ma: “Blowin’ in the wind”. Em 1968 tive 
a rara chance de verouvir Tom Zé can-
tando junto com Gal Costa no Teatro de 
Arena em “São São Paulo”. também meu 
amor. Divinomaravilhosos. Era o último 
mês do ano.
       

nnnnnnnnnn

       Os primeiros passarinhos de anteon-
tem chegaram ao jardim e à janela do meu 
quarto em Cruz das Armas. Eram alegres 
em viver e não temiam a morte. Clareza, 
claridade. Somos mais claros que os po-
deres. Eleitos por nossos pais e mães. Não 
custa lembrar que, 60 anos depois, “Vidas 
secas”, o filme de Nelson Pereira dos Santos 
baseado em Graciliano Ramos, continua 
impactante. 
       Tenho muita saudade de quando era 
adolescente e estudava no Colégio Pio X. 
Foi no Pio X que pela primeira vez me 
apaixonei. Éramos puros, ousados, cria-
tivos, belos de coração e fiéis. Saudades, 
sim, ao som de Ray Conniff, Agostinho dos 

Santos, The Platters e Rita Pavone. 
       Antes que (não) me esqueça: os artistas, 
jornalistas, professores, etc. e tal, devem 
ser tratados pelos políticos como pessoas 
que mudam a sociedade para melhor, e não 
como meros “objetos” eleitoreiros.
       Quando fazia parceria de shows com 
Zé  Ramalho, no Asa Branca, em Tambaú, 
eu cantava “Ouro de tolo”: 
“Longe das cercas embandei-
radas que separam quintais, 
no cume calmo do meu olho 
que vê assenta a sombra so-
nora de um disco voador”...

nnnnnnnnnn

       De que vale a pena conhe-
cer mil pessoas e ser conheci-
do por mil? Não são. Sequer 
estão. Lembrando “Roda viva”, 
tem dias que a gente se sente... 
Como uma rede social imen-
sa: a solidão... “A solidão dos 
astros; a solidão da lua; a solidão 
da noite; a solidão da rua” (Alceu Valença).
       Jake Bugg e Max Schneider: music’s 
new generation in England and USA.
       Retas essências, reticências. Exageradecên-
cias. Descendências e pendências. Um dia o 

curso do Rio da História e da Amizade será mudado.  
       Precisamos fazer algo que possa mudar 
nossas famílias, nossas amizades, nossas cidades, 
nossos meios de vida, nossas expressões culturais, 
nosso país. Podemos viver transformando nossas 
ideias em fortes ações. É nossa humana predesti(-
nação). A hora é agora? Eles dizem que estamos 
errados quando de fato estamos certos.

             As coisas de repente ficam assim e eu 
tenho que estar como naquela música “Like 
a bridge over troubled water” (“como uma 
ponte sobre águas turbulentas)”, 
de Simon & Garfunkel (foto). 
                    Fico evitando a ponte nunca cair.
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Iniciativa beneficia mais de 100 famílias de comunidade que foi inundada pelo Rio Paraíba após conclusão de barragem

Governo autoriza execução
do Agrovila Águas de Acauã

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Cecília Noronha

O governador João Aze-
vêdo autorizou ontem, duran-
te reunião com o Movimento 
de Atingidos por Barragem 
(MAB), na Granja Santana, 
em João Pessoa, o início do 
processo para a execução do 
Projeto Agrovila Águas de 
Acauã, beneficiando 100 fa-
mílias cuja comunidade onde 
viviam foi inundada pelo Rio 
Paraíba após a conclusão da 
Barragem Acauã. O projeto foi 
apresentado no ano passado 
às famílias, que concordaram 
com as propostas de ações.

Entre as ações iniciais 
para o início da execução do 
projeto está o decreto de de-
sapropriação da área e a com-
pra do terreno pelo Governo 
do Estado, para que toda a 
infraestrutura seja montada: 
construção de casas, perfura-
ção de poços, abastecimento 
de água individualizado, entre 
outros benefícios. 

Durante a reunião, João 
Azevêdo ressaltou a impor-
tância do Projeto Agrovila 
Águas de Acauã para a qua-
lidade de vida das famílias. 
“Com a aprovação da comuni-
dade, agora temos condições 
de tocar o projeto, tomando 
as medidas práticas iniciais: 
adquirir a área, trabalhar a 
questão da habitação, bus-
car fontes de recursos. Fico 
muito feliz, porque foi uma 
alternativa apresentada à 
comunidade, com a qual ela 
concordou. Não foi nenhuma 
imposição”, afirmou. 

Ao todo, 100 famílias se-

rão beneficiadas com o Proje-
to Agrovila Águas de Acauã. 
Atualmente, as famílias vivem 
na Comunidade Costa, locali-
zada no município de Natuba, 
em condições precárias, de 
vulnerabilidade social, como 
fizeram questão de ressaltar 
durante a reunião com o go-
vernador João Azevêdo na 
manhã dessa sexta-feira. 

Para o secretário de Esta-
do do Desenvolvimento Huma-
no, Tibério Limeira, o anúncio 
pelo governador João Azevêdo 
do início da execução do Pro-
jeto Agrovila Águas de Acauã, 
além de proporcionar condi-
ções dignas às famílias, é um 
dia histórico para a Paraíba. “A 
decisão do governador sobre a 
aquisição da área é uma repara-
ção histórica de 17 anos de luta 
do Movimento de Atingidos por 
Barragem, que foram expulsos 
com a chegada da Barragem 
de Acauã, tendo seus direitos 
violados”, disse, destacando 
que, à época, a Paraíba ocupou 
o primeiro lugar nacional em 
violação de direitos por cons-
trução de barragem. 

Por sua vez, o secretário 
de Estado da Agricultura Fa-
miliar e do Desenvolvimento 
do Semiárido, Luiz Couto, res-
saltou que o Agrovila Águas 
de Acauã dará as condições 
para que as famílias voltem a 
produzir. “Teremos um lugar 
onde os moradores da Comu-
nidade Costa possam produ-
zir, possam viver com digni-
dade, enfim, ter dignidade, 
qualidade de vida”, comentou. 

O procurador do Minis-
tério Público Federal, José 
Godoy, externou a satisfação 
pelo início do Projeto Agrovila 
Águas de Acauã. “Agradecer ao 
governador João Azevêdo pela 
sensibilidade em oferecer dig-
nidade a essas famílias com 
esse projeto. Me sinto muito 
feliz, já que acompanhei todo 
esse processo. É um momento 
histórico”, disse. 

Participaram ainda da 
reunião o secretário da Infra-
estrutura, dos Recursos Hídri-
cos e Meio Ambiente, Deusdete 
Queiroga; o presidente da Em-

presa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regularização 
Fundiária (Empaer), Nivaldo 
Magalhães; a presidente da 
Companhia Estadual de Habi-
tação Popular (Cehap), Emília 
Correia Lima, além de repre-
sentantes das famílias benefi-
ciadas com o projeto. 

Mais dignidade  
Após terem a vida mo-

dificada com a obrigação de 
deixar suas casas por conta da 
inundação causada pela Bar-
ragem de Acauã, as famílias 
passaram a viver em condi-

ções precárias. Deixaram de 
produzir e passaram a viver 
de programas de transferên-
cia de renda.

O coordenador do Movi-
mento Atingidos por Barragem 
(MAB), Osvaldo Bernardo da 
Silva, comemorou a autoriza-
ção pelo governador João Aze-
vêdo para o início de execução 
do projeto. “Para todos nós é 
um dia muito importante, um 
dia histórico. Por que um dia 
histórico? Porque são 17 anos 
para o reassentamento. Esse 
dia ganha ainda mais impor-
tância quando sabemos que os 

movimentos sociais não conse-
guem avançar com a sua pauta 
no Brasil, inclusive a reforma 
agrária parou”, comentou. 

A agricultora Albertina 
Nobre foi uma das atingidas 
pela inundação das águas do 
Rio Paraíba após a constru-
ção da Barragem de Acauã. “A 
minha vida e a vida da minha 
família mudou completamen-
te. Antes, a gente criava ani-
mais, tinha água para plantar. 
Por isso, não apenas eu, mas 
todos os que estão aqui esta-
mos muito felizes com essa 
notícia”, finalizou. 

Foto: José Marquez

João Azevêdo se reuniu com representantes do Movimento de Atingidos por Barragem ontem, na Granja Santana, quando garantiu o início do processo

Agricultura familiar

Termo de cooperação técnica visa 
a recuperação da cultura do caju 

O governador João 
Azevêdo assinou ontem, 
na Granja Santana, em 
João Pessoa, um Termo de 
Cooperação Técnica entre 
a Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar e De-
senvolvimento do Semiári-
do e a Empresa Paraibana 
de Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária 
(Empaer), visando, prin-
cipalmente, a recuperação 
da cultura do caju, que foi 
superada por estados vizi-
nhos. Para isso, o grande 
suporte do projeto está no 
compartilhamento de ex-
periências. 

O presidente da Em-
paer, Nivaldo Magalhães, 
adiantou as primeiras ações 
que serão adotadas com a 
assinatura do documento. 
“De imediato, vamos cons-
tituir uma comissão de 
técnicos da Secretaria da 
Agricultura Familiar e da 
Empaer para a apresenta-
ção de um projeto da recu-
peração da cajucultura na 
Paraíba, que já teve 14 mil 
hectares de caju e, devido à 
seca, tem hoje cerca de três 
mil hectares de caju”, disse. 

Além disso, o Termo 
de Cooperação Técnica tem 
como objetivo a criação de 

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Administração, 
publicou no Diário Oficial 
de ontem  as respostas 
aos recursos e resultado 
final da Prova de Títulos 
do concurso público para 
a Fundação de Desenvolvi-
mento da Criança e do Ado-
lescente Alice de Almeida 
(Fundac).

A lista completa pode 
ser acessada no site ht-
tps://auniao.pb.gov.br/
doe e no site da banca or-
ganizadora do certame, no 
endereçowww.ibade.org.
br. O resultado encontra-
-se disposto na seguinte or-
dem: cargo, vaga, inscrição, 
nome do candidato em or-
dem alfabética e situação.

Os candidatos poderão 

obter informações gerais 
referentes ao concurso pú-
blico por meio do site do 
Ibade (citado acima), por 
meio dos telefones 0800 
668 2175 / (21) 3674-
9190 / (21) 3527-0583, 
pelo e-mail atendimento@
ibade.org.br, ou pelo Fale 
Conosco http://ww2.iba-
de.org.br/Home.

Resultado da Prova 
de Títulos da Fundac

Automaquiagem para mulheres cegas
A Fundação Centro Inte-

grado de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Funad), em João 
Pessoa, promove, na próxima 
segunda-feira (2), às 9h, o I 
Curso de Automaquiagem para 
Mulheres Cegas. O “Beleza Sen-
sorial” vai ser ministrado pelos 
maquiadores Emanuel Pontes 
e Rosângela Araújo.

Com 25 vagas gratuitas, 
o evento vai ser realizado na 
Coordenadoria de Atendimen-
to à Pessoa com Deficiência 
Visual (Codavi), situada no 

1º andar da Fundação. As 
inscrições estão abertas pelo 
WhatsApp (83) 98878-6333 
e as alunas devem trazer os 
seus próprios kits.

“Com base no conheci-
mento das linhas e desenho do 
próprio rosto, vamos trabalhar 
nelas o domínio das técnicas 
iniciais de maquiagem até que 
comecem a se sentir seguras 
no manuseio dos pincéis e pa-
letas”, diz Emanuel, que tem 12 
anos de atuação no mercado 
da beleza. “Para esta primei-

ra edição, vamos dar ênfase à 
preparação da pele e usar os 
materiais e pincéis corretamen-
te. Pelo tato e cheiro, as alunas 
vão aprender a identificar os 
produtos”, detalha.

A iniciativa dá às mulhe-
res cegas ou com baixa visão a 
oportunidade de se reinventar 
por meio da maquiagem. Dina 
Melo, jornalista e transcrito-
ra Braille, pensou no projeto 
como uma ideia ainda carente 
de difusão: “A beleza tem um 
papel transformador na auto-

estima de homens e mulheres 
em qualquer fase da vida. E a 
deficiência visual não lhes retira 
o direito à vaidade – ainda que 
a maquiagem tenha um apelo 
estritamente visual”, considera.

A estudante de Letras Ana-
lice Lopes, de 21 anos, começou 
a perder a visão aos 8, até ficar 
totalmente cega aos 15. Nunca 
abriu mão do acessório preferi-
do: o delineador de olhos. “Sou 
muito vaidosa, desde pequena 
me maquio. Ando sempre com 
pó, corretivo, base, lápis e len-

ços demaquilantes na bolsa”, 
confessa. “Acho que o papel da 
maquiagem serve mais para re-
alçar traços do que esconder 
falhas”, compara. “Mais impor-
tante do que acertar a compo-
sição de primeira é criar um 
ambiente de acolhimento entre 
elas. A maquiagem é uma arte e, 
para tanto, é preciso paciência 
para praticar”, orienta Emanuel.

 Cores e feminilidade - 
“Sempre fui uma mulher vai-
dosa, que gostava de se cuidar, 
de moda colorida e maquiagem 

marcada. Quando perdi a visão, 
me deparei com o estereótipo 
da mulher cega: a que veste 
cores neutras, anda de cabeça 
baixa, cabelos presos e benga-
la. É como se faltasse na mídia 
um modelo que soubesse es-
pelhar a nossa feminilidade”, 
analisa a pedagoga Heloisa 
Helena Tomaz, cega desde os 
41 anos em razão do diabe-
tes. Heloisa, é fã dos batons 
vermelhos e unhas feitas, mas 
diz ter dificuldades na hora da 
maquiagem da pele e olhos.

programas que promovam 
o fortalecimento da agricul-
tura familiar, com especial 
atenção para a agricultura 

familiar de base ecológica, 
oferecendo condições de 
pesquisa e assistência téc-
nica, entre outros. 

Foto: Pixabay

A ideia da iniciativa é garantir o compartilhamento de experiências

Lista está disposta 
na ordem de cargo, 

vaga, inscrição, 
nome do candidato 

em ordem alfabética 
e situação
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Com falta de componentes importados da China, empresas nacionais de tecnologia anunciam férias coletivas aos funcionários

A falta de componentes 
industriais produzidos na 
China, onde fábricas estão pa-
radas por causa da epidemia 
do coronavírus, já leva em-
presas brasileiras a darem fé-
rias coletivas, adiarem lança-
mentos e deve afetar as metas 
de produção deste trimestre.

Entre 20 mil a 30 mil 
funcionários de empresas 
de tecnologia da informação, 
especialmente de celulares e 
computadores, devem ter a 
rotina de trabalho alterada 
no curto prazo, com redução 
de jornada e férias coletivas, 
segundo o presidente da 
Associação Brasileira da In-
dústria Elétrica e Eletrônica 
(Abinee), Humberto Barbato.

Ele chegou a esse núme-
ro levando em conta pesqui-
sa feita com 50 empresas do 
setor que revelou que a pro-
dução do primeiro trimestre 
deverá ficar 22% abaixo da 
inicialmente projetada por 
essas companhias em razão 
do coronavírus.

“A situação é muito gra-
ve, não temos como buscar o 
suprimento em outro país”, 
afirma Barbato. Segundo a 
Abinee, na semana passada 
57% das empresas já apre-
sentavam problemas, 4% 
operavam com paralisação 
parcial e 15% planejavam 
paradas parciais.

A fábrica da Flextronics 
em Jaguariúna (SP) vai dar 
férias coletivas a cerca de 
1,1 mil trabalhadores do se-
tor de celulares entre os dias 
9 e 28 de março. A empresa 
já havia deixado outros 2,1 
mil funcionários em casa por 
dez dias, depois prorrogados 
para 12.

Essa equipe retorna na 
segunda-feira, quando a ou-
tra inicia o período de férias 
forçadas, segundo José Fran-
cisco Salvino, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Jaguariúna. Procurada 
nessa quinta-feira, 27, a em-
presa não retornou. A Flex-
tronics fabrica os celulares 
da marca Motorola e empre-
ga, ao todo, cerca de 3,2 mil 
pessoas.

A coreana LG é outra 
que pretende fazer uma 
parada parcial. A empresa 
protocolou no Sindicato de 
Metalúrgicos de Taubaté 
(SP) aviso de férias coleti-
vas para o período de 2 a 
12 de março para 330 fun-
cionários da linha de celu-
lares, onde estão alocados 
450 trabalhadores, informa 
o sindicato.

Por meio de comunica-
do, a LG afirma que “devido 
ao surto do coronavírus que 
atinge o mundo e tem provo-
cado o desabastecimento de 
peças nas produções, consi-
dera um risco potencial de 
parada na produção, no mês 
de março, em sua unidade 
fabril de celulares, localizada 
em Taubaté”.

A concorrente Samsung 
informou na quinta-feira que 
a fábrica de Campinas (SP) 
“opera normalmente”. A pro-
dução, contudo, foi suspensa 
nos dias 12, 13 e 14, segun-
do o presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Campi-
nas, Sidalino Orsi Júnior.

“Faltaram peças que es-
tavam bloqueadas na China, 
mas depois a empresa rece-
beu os lotes, mas estamos 
preocupados”, diz Orsi Ju-
nior, que pediu encontro com 
representantes da empresa 
para esclarecer as condições 
dessas peças.

Márcia De Chiara e 
Cleide Silva
Agência Estado

Epidemia de coronavírus já 
afeta a indústria brasileira

Editoração: Lênin BrazEdição: Cecília Noronha

Risco de paralisação devido ao desabastecimento
O risco de paralisação da pro-

dução nas fábricas brasileiras de 
eletrônicos, que são muito depen-
dentes das importações de compo-
nentes asiáticos, cresce à medida 
que os embarques dos produtos não 
são confirmados. No ano passado, 
80% dos componentes usados pela 
indústria eletroeletrônica vieram da 
Ásia. A China respondeu por 42% 
e outros países da região por 38%, 
aponta a Abinee. “A vulnerabilidade 
é grande”, afirma Barbato.

Na Zona Franca de Manaus 
(AM) - que reúne grande parte de 
fabricantes de eletrônicos e de mo-
tocicletas que importam peças da 
China -, já começaram as reuniões 
entre indústrias e sindicatos de traba-
lhadores para encontrar uma solução 
sem custos extras, caso precisem 
interromper a produção, conta o 
presidente do Centro das Indústrias 

do Estado do Amazonas (Cieam), 
Wilson Périco.

“Como se trata de uma questão 
de saúde, não de um problema espe-
cífico, estamos tentando negociar a 
parada da produção sem custo maior 
para as empresas”, diz Périco. Além 
dos eletrônicos, essas conversas 
envolvem também os fabricantes do 
polo de duas rodas.

A Honda, maior fabricante de 
motos do país, informa que, até o 
momento, não há previsão de pa-
rada em suas linhas de produção. 
Acrescenta, contudo, que “esse cená-
rio pode ser alterado caso a situação 
se prolongue”.

Por questões estratégicas, Périco 
afirma que as indústrias da Zona 
Franca de Manaus não revelam o 
nível de estoques de componentes, 
mas ele afirma que estão baixos. Pé-
rico explica que, nos últimos tempos, 

tem sido normal para as companhias 
operarem com menos de um mês 
de componentes para reduzir custos

José Jorge do Nascimento Junior, 
presidente da Eletros, associação que 
reúne a indústria de geladeiras, lava-
doras, TVs e eletroportáteis diz, por 
meio de nota, que o maior foco do 
problema neste momento está con-
centrado nos insumos que chegam 
ao Brasil por via aérea, considerados 
de maior valor agregado, e que já se 
encontram perto de volumes críticos.

Lançamento adiado
A JAC do Brasil, importadora dos 

modelos chineses da marca, adiou o 
lançamento do primeiro caminhão 
elétrico no país por receio de não 
ter estoque para iniciar as vendas. 
O lançamento estava programado 
para início de março e, agora, está 
previsto para o fim do mês.

Foto: Agência Brasil

Cerca de 20 mil a 30 mil empregados do setor de TI, especialmente de celulares e computadores, devem ter a rotina de trabalho alterada com redução de jornada

Daniela Amorim 
Agência Estado

O país alcançou uma taxa de 40,7% de atividade precarizada, quando o cidadão não usufrui de qualquer direito trabalhista

Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil

O Indicador de Incer-
teza da Economia (IIE-Br), 
calculado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), vol-
tou a subir em fevereiro 
e atingiu 115,1 pontos, o 
maior nível desde setembro 
do ano passado, quando es-
tava em 116,9. Os dados fo-
ram divulgados ontem, no 
Rio de Janeiro, pelo Institu-
to Brasileiro de Economia 
(Ibre).

A pontuação está perto 
da média dos últimos cinco 
anos: 115 pontos. Por se si-
tuar acima dos 110 pontos 
em praticamente todos os 
meses desde julho de 2015, 
o índice está um patamar 
considerado elevado.

A FGV avalia que, nos 
últimos meses, o índice foi 
impactado pela guerra co-
mercial entre Estados Uni-
dos e China, pelo conflito 
entre Estados Unidos e Irã 
e pelo avanço da epidemia 
de coronavírus na Ásia e na 
Europa.

Incerteza
econômica é 
maior desde 
setembro

Vinícius Lisboa
Agência Brasil

Emprego precário

Três meses e mais 139 mil na informalidade

O país alcançou uma 
taxa de informalidade de 
40,7% no mercado de tra-
balho no trimestre até ja-
neiro, com 38,3 milhões 
de trabalhadores atuando 
na informalidade, segun-
do os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), apurada pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O trabalho por conta 
própria alcançou 24,575 
milhões de brasileiros no 
trimestre encerrado em ja-
neiro. Em apenas um ano, 
o trabalho por conta pró-
pria ganhou a adesão de 
745 mil pessoas. Em um 
trimestre, foram 129 mil 
trabalhadores a mais nessa 
condição.

O trabalho sem cartei-
ra assinada no setor priva-
do somou 11,673 milhões 
de ocupados nessa situa-
ção. O emprego sem cartei-
ra no setor privado aumen-

tou em 419 mil vagas em 
um ano. Em um trimestre, 
foram 179 mil trabalhado-
res a menos.

O setor público fe-
chou 149 mil vagas em um 
trimestre, mas contratou 
mais 65 mil em relação a 
um ano antes. Já o trabalho 
doméstico dispensou 54 
mil pessoas em um trimes-
tre. No período de um ano, 
há 37 mil pessoas a mais 
no trabalho doméstico.

Vagas formais
O mercado de trabalho 

registrou abertura de 504 
mil vagas com carteira as-
sinada no setor privado no 
trimestre encerrado em ja-
neiro, uma alta de 1,5% em 
relação ao trimestre termi-
nado em outubro do ano 
passado, segundo o IBGE.

O resultado, porém, 
ainda está carregando o 
bom desempenho da gera-
ção de vagas formais visto 
em novembro e dezembro 
de 2019, lembrou Adriana 
Beringuy, analista da Coor-
denação de Trabalho e 

Rendimento do IBGE. Dois 
terços da taxa de desem-
prego do trimestre encer-
rado em janeiro de 2020 
são de informações de no-
vembro e dezembro do ano 
anterior.

“Ainda está muito im-
pactado pelos dados do 
fim de 2019. Esse aumen-
to na carteira está muito 

influenciado pelo movi-
mento de novembro e de-
zembro. A gente não pode 
esquecer que esses dados 
estão incorporando os 
dados de novembro e de-
zembro. Então não posso 
afirmar que 2020 se inicia 
com sustentabilidade da 
carteira. O momento é bem 
misto, não tenho como sa-

ber de forma clara como 
se inicia 2020”, resumiu 
Adriana.

Na comparação com 
o trimestre encerrado em 
janeiro de 2019, foram 
criadas 845 mil vagas for-
mais no setor privado no 
trimestre terminado em 
janeiro de 2020, uma ele-
vação de 2,6%.
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Governo iniciou ontem uma campanha de conscientização via rádio e TV na tentativa de reduzir risco de transmissão

Heloisa Cristaldo 
Agência Brasil

Ministério da Saúde registra 
182 suspeitas de coronavírus

O Ministério da Saúde infor-
mou nessa sexta-feira (28) que 
realizará uma campanha publi-
citária para reduzir o risco de 
transmissão do novo coronavírus. 
Segundo a pasta, o foco da ação 
será nos hábitos de higiene e nas 
precauções sobre contato físico 
entre as pessoas.

O custo previsto da ação é de 
R$ 10 milhões e será veiculado 
em Internet, rádio e televisão. A 
campanha começou a ser veicu-
lada ontem.

O ministério informou ainda 
que existem 182 casos considera-
dos suspeitos de coronavírus no 
Brasil. Até agora, 71 casos já foram 
descartados e um caso confirma-
do em São Paulo.

Os registros de casos sus-
peitos estão concentrados nos 
estados de São Paulo (66), Rio 
Grande do Sul (27), Rio de Janei-
ro (19), Minas Gerais (17), Santa 
Catarina (9), Paraná (5), Distrito 
Federa (5), Goiás (5) e Espírito 
Santo (2).

O secretário de Vigilância 
da Saúde do ministério, Wan-
derson Kleber de Oliveira, disse 
que a partir da próxima semana 
a pasta também divulgará os “ca-

Foto: Erasmo Salomão/Ascom-MS

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis (à esquerda), ontem, quando divulgava os dados atualizados sobre a situação do novo coronavírus no país
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sos prováveis” para incluir as 
pessoas que têm contato com 
casos já confirmados. Segundo 
Oliveira, nestes casos não será 
necessária a realização de exa-
mes laboratoriais para confir-
mação da doença, que poderá 

ser confirmada apenas por cri-
térios clínico-epidemiológicos.

Oliveira ressaltou ainda 
que a melhor estratégia de com-
bate à doença é lavar as mãos 
e evitar compartilhar objetos 
pessoais. O secretário desta-

cou ainda que o uso de álcool 
em gel é uma “boa estratégia”, 
mas alertou que a população 
não deve entrar em desespero 
caso não encontre o produto. 
“Lavar bem as mãos, as unhas, 
é suficiente”, disse

OMS
Dados atualizados da Or-

ganização Mundial da Saúde 
apontam para 82.294 casos de 
coronavírus pelo mundo, deste 
total são 1.185 novos casos.

Desde o dia 24 deste mês, 

16 países são considerados sus-
peitos: Austrália, China, Coreia 
do Sul, Coreia do Norte, Camboja, 
Filipinas, Japão, Malásia, Vietnã, 
Cingapura, Tailândia, Itália, Ale-
manha, França, Irã e Emirados 
Árabes.

Sífilis congênita: PB tem
menores taxas do Brasil 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
divulgou boletim epidemiológico da sífi-
lis, nessa sexta-feira (28), segundo o qual 
a Paraíba tem taxas menores que o Brasil 
e o Nordeste em casos de sífilis congênita 
(em bebês). Enquanto no Brasil, no ano de 
2018, a incidência de sífilis congênita era 
de 9,6 casos por 1.000 nascidos vivos, no 
Nordeste era 9,0 e na Paraíba, 6,7. No en-
tanto, houve aumento no número de casos 
no ano de 2019, quando as taxas foram 7,4 
casos. A sífilis congênita é uma das três fases 
da doença, tendo também a adquirida - na 
população em geral e em gestantes.

 Crianças que nascem com sífilis ficam 
com sequelas graves para o resto da vida. “A 
infecção pode causar má-formação do feto, 
aborto ou morte do bebê, quando este nasce 
gravemente doente. Ainda há outras con-

sequências da sífilis congênita, a exemplo 
de cegueira, surdez, problemas cardíacos, 
neurológicos, na dentição, na fala, entre ou-
tras”, disse a chefe do Núcleo de IST/Aids, 
Joanna Ramalho.

Joanna explica que a sífilis congênita é 
transmitida da mãe para o filho. “Por isso, a 
maior estratégia da SES é junto às gestantes 
que devem fazer o pré-natal na Atenção Bá-
sica (AB), e logo na primeira consulta é feito 
o exame rápido (15 minutos), que detecta 
a doença. Caso dê positivo, o tratamento é 
iniciado, imediatamente, com penicilina, na 
própria AB”, explicou.

Em 2019, na Paraíba, observou-se uma 
taxa de detecção de 17,1% de casos de sífi-
lis em gestantes, para cada 1.000 nascidos 
vivos (3% superior a taxa observada no 
ano anterior).

Pacientes gestantes
Ainda de acordo com o bo-

letim, quando analisada a idade 
gestacional de detecção de sífilis 
em gestante, observou-se que, 
em 2019, a maior proporção das 
mulheres (43,1%) foi diagnostica-
da no terceiro trimestre; 21,45% 
representaram diagnósticos no 
segundo trimestre e 26,7% no 
primeiro trimestre. “Este é um 
dado preocupante já que o dese-
jável é a realização dessa detec-
ção, o mais precoce possível, ao 
iniciar o pré-natal”, falou.

Em relação à sífilis adquiri-
da, em 2019, foram notificados 
1.923 casos. A 1ª Região de 
Saúde é a que concentra o maior 
percentual, com mais de 70%, 
sendo João Pessoa, Santa Rita, 
Bayeux e Cabedelo com o maior 
número de casos. A faixa etária 
com a maior taxa de detecção de 

sífilis adquirida é entre 20 a 39 
anos e mais de 68% dos casos 
são do sexo masculino.

“Vivemos uma epidemia 
de sífilis, em todo o país. Daí a 
necessidade de estar sempre 
monitorando e tratando. É bom 
lembrar que se trata de uma 
Infecção Sexualmente Transmis-
sível (IST), de fácil transmissão, 
mas que pode ser evitada com o 
uso de preservativo”, ressaltou.

De acordo com Joanna Ra-
malho, a SES já desenvolve uma 
política em relação à sífilis, em 
todas as suas fases, que vai desde 
a distribuição de preservativos; 
o diálogo com profissionais de 
saúde da AB, para atuarem no 
sentido do diagnóstico precoce 
da doença e a distribuição e 
treinamento de teste rápido junto 
aos municípios.
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Taça Rio
Flamengo e Vasco fazem as suas estreias hoje, na Taça Rio, 
segundo turno do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro enfrenta 
a Cabofriense e o Cruz-Maltino pega o Resende.  Página 24
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Denúncias de irregularidades de atletas em quatro clubes no Campeonato Paraibano dependem da decisão do TJDF

Ao longo dos anos o 
Campeonato Paraibano 
vem perdendo um pouco 
do brilho por causa das 
inúmeras decisões no ta-
petão. É muito comum as 
equipes utilizarem joga-
dores de forma irregular, 
o que dá margem para que 
os adversários diretos en-
trem com ação no TJDF/
PB, e às vezes, partidas im-
portantes e até títulos são 
decididos fora das quatro 
linhas. No ano passado, por 
exemplo, o CSP foi rebaixa-
do dentro de campo, mas 
usou a Justiça para escapar 
da degola, alegando que o 
Esporte de Patos tinha uti-
lizado jogador irregular. A 
Justiça Desportiva achou o 
direito bom e acabou pu-
nindo o clube de Patos, que 

vai disputar a segunda di-
visão este ano.

Em 2020 não está sen-
do diferente, mas o número 
de denúncias e de equipes 
envolvidas pode até preju-
dicar o final da competição. 
A primeira denúncia foi do 
Nacional de Patos, que en-
trou com notícia de infração 
contra o Sousa no TJDF/PB 
por escalação irregular do 
atleta Jó Boy na segunda ro-
dada do Campeonato Parai-
bano de 2020, por causa de 
uma punição de um jogo de 
suspensão, em julgamento 
realizado pelo TJDF/PB. O 
atleta foi expulso de forma 
direta no último jogo da se-
gunda divisão 2019 entre 
São Paulo Crystal x Sport 
Lagoa Seca, decidindo o tí-
tulo da competição. O Na-
cional pede a perda de seis  
pontos do Sousa, os três da 
vitória contra o Lagoa Seca 

e mais três da punição do 
art. 214 do CBJD.

Se isto acontecer, vai 
mexer totalmente na colo-
cação dos clubes do grupo 
B, já que o Sousa é o segun-
do colocado com 6 pontos 
e portanto está na zona de 
classificação para as semi-
finais. Consequentemen-
te, os clubes que vêm logo 
atrás do Dinossauro na 
classificação, serão bene-
ficiados, dentre eles o pró-
prio Nacional de Patos.

Por coincidência, a se-
gunda denúncia também 
envolveu um clube do gru-
po B, cujas equipes têm 
bem menos pontos do que 
as do grupo A. O segundo 
time denunciado é o CSP 
pelo São Paulo Crystal, que 
entrou com notícia de in-
fração contra o Tigre, em 
razão da escalação irre-
gular do atleta Negueba, 

solicitando a perda dos 
pontos da terceira e quarta 
rodadas, acumuladas com 
a quinta rodada, quando o 
clube novamente escalou o 
jogador. Ele foi punido em 
julgamento do TJDF-PB, 
por causa de uma expul-
são no jogo entre São Pau-
lo Crystal e Queimadense, 
pela semifinal da segunda 
divisão de 2019.

A terceira denúncia 
envolve o Atlético de Caja-
zeiras, atual líder do gru-
po A e de toda a competi-
ção, com 13 pontos. Desta 
vez, foi o Sport Lagoa Seca 
que entrou com notícia de 
infração. O clube alega 
que o zagueiro Egon foi 
escalado irregularmen-
te em todos os jogos da 
primeira fase, ou seja, em 
caso de punição, o Atléti-
co deverá perder todos os 
pontos conquistados até 

aqui, além da pena do Art. 
214 de três pontos por 
jogo, ficando com menos 
15 na tabela de classifica-
ção. Egon foi punido com 
dois jogos de suspensão 
pela Comissão Extraordi-
nária no período de inter-
venção no TJDF/PB.

E nem mesmo os clu-
bes considerados grandes 
do futebol paraibano de-
vem escapar de denúncias. 
Os rumores em Campina 
Grande são de que o Cam-
pinense, líder do grupo B, 
com 7 pontos, cometeu o 
mesmo erro, ao escalar o 
atleta Eliel, mais conheci-
do como Pantera, nas duas 
rodadas iniciais do Parai-
bano, pois o jogador foi 
punido com três jogos de 
suspensão pela Comissão 
Extraordinária no período 
da Intervenção no TJDF. Se 
for punido, o Campinen-

se perderá os seis pontos 
conquistados, ficando ape-
nas com um, e mais seis da 
pena do Art. 214 do CBJD, 
assim totalizando menos 
5. Em conversa com o dire-
tor executivo do São Paulo, 
Eduardo Araújo, o clube já 
entrou com a notificação 
infração contra a Raposa.

Tramitação
Os processos estão 

correndo em segredo de 
justiça, mas segundo a se-
cretária do TJDF-PB, Maria 
Augusta de Mariz, eles es-
tão tendo uma tramitação 
normal e em breve serão 
julgados. Pela ordem, o pri-
meiro a ser julgado será o 
do Nacional contra o Sou-
sa. Uma coisa é certa, to-
dos os casos serão resolvi-
dos até o dia 29 de março, 
antes da última rodada do 
Campeonato Paraibano.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Vagas nas semifinais podem
ser definidas no “tapetão”

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato
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O atacante Jô Boy, que atua no Sousa, o zagueiro Egon, do Atlético de Cajazeiras, o goleiro Pantera, do Campinense, e ainda Negueba, do CSP, estão sob suspeição por terem atuado irregular, segundo as denúncias no TJD

FPF diz que clubes continuam com gestão amadora

Segundo o diretor execu-
tivo da Federação Paraibana 
de Futebol, Otamar Almeida, 
isso só prova que os dirigen-
tes dos clubes da Paraíba 
ainda continuam com uma 
gestão amadora e o campeo-
nato é profissional. 

“Não é difícil conseguir 
um histórico de um jogador 
que está sendo contratado. 
Se ficar provado as irregu-
laridades, significa que os 
clubes não cumpriram o de-
ver deles, que é previsto no 
próprio CBJD - Código Brasi-
leiro de Justiça Desportiva. A 
fiscalização sobre a situação 
dos jogadores é de responsa-
bilidade dos clubes”, afirmou 
Otamar

Sobre o que esperar dos 
julgamentos, Otamar disse 
que o TJDF é um órgão in-
dependente e a FPF não tem 
qualquer ingerência sobre 

o assunto. Cabe o tribunal 
analisar, e em caso de con-
firmada a denúncia, punir os 
responsáveis. 

“O que eu posso afirmar 
é que hoje é mais fácil para 
o Tribunal de Justiça Des-
portiva de Futebol identifi-
car irregularidades, porque 
desde que Michele Ramalho 
assumiu a presidência, co-
meçamos a enviar todas as 
súmulas dos jogos, coisa que 
não era feita pelas adminis-
trações anteriores”, afirmou.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br Não é difícil conseguir 

um histórico de um jogador 
que está sendo contratado. 

Se ficar provado as 
irregularidades, significa 

que os clubes não 
cumpriram o dever deles 

junto ao CBJD 

Otamar Almeida, diretor executivo da FPF, diz que o TJDF é um órgão independente e cabe ao órgão judicante a análise 

Foto: Raniery Soares / FPF-PB
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Primeira etapa da competição será realizada na Comunidade Arena Tavares, em Santa Rita, com 208 atletas

O XIV Campeonato 
Paraibano de Corrida de 
Orientação começa amanhã 
com a realização da primei-
ra etapa da competição que 
será realizada na Comuni-
dade Arena Tavares, locali-
zada no município de Santa 
Rita, Região Metropolitana 
da capital.  A disputa em 
nível estadual é organizada 
pela Federação de Orienta-
ção da Paraíba (FOP) enti-
dade máxima desse esporte 
no Estado e que é vinculada 
à Confederação Brasileira 
de Orientação (CBO). Ao 
todo 208 atletas estão ins-
critos para essa etapa da 
disputa paraibana.

A primeira etapa da 
competição está prevista 
para ser iniciada às 8h com 
a cerimônia de abertura do 
evento, mais cedo, a par-
tir das 6h será realizada 
a recepção dos atletas e 
posteriormente a entrega 
do Si-Card – instrumento 
utilizado para aferição do 
cumprimento dos trechos 
previstos na prova. A corri-
da deverá ser aberta com a 
partida dos primeiros atle-
tas às 9h. 

O Campeonato Paraiba-
no de Orientação de 2020 
terá três etapas, o número 
foi reduzido em relação aos 
últimos anos por conta das 
disputas do Campeonato 
Brasileiro que ocorrerá em 
abril e do Sul-Americano 
que será disputado na trí-
plice fronteira entre Brasil, 
Paraguai e Argentina, entre 
os dias 30 de outubro e 1 de 
novembro.

O evento de abertura 
será organizado pelo Clube 
de Orientação do Extremo 
Leste (Corele) com a super-
visão da FOP, mantendo as-
sim a lógica que já é praxe 
nas disputas de orientação 
- onde as etapas são orga-

nizadas sempre por um dos 
clubes filiados à federação 
local. Outra condição co-
mum nas disputas de cor-
rida de orientação é a pre-
sença de atletas de outros 
estados e a primeira etapa 
do Campeonato Paraibano 
contará, além dos compe-
tidores locais, com corre-
dores da Bahia, Ceará, Per-
nambuco e Rio Grande do 
Norte.  

A competição será divi-
dida por categorias, ao todo, 
são 31 formas de divisão de 
disputa no masculino e 30 
no feminino, incluindo aí as 
competições que podem ser 
realizadas em dupla. A cate-
goria de entrada é a Infantil 
que reunirá atletas de até 
12 anos, não há uma idade 
mínima especificada para 
o começo da prática, assim 
como não há idade máxima 
já que a última categoria é 
a Vip, formada por atletas 
com idade a partir dos 65 
anos.

De acordo com Suênia 
Milano, organizadora dessa 
primeira etapa e presiden-
te do Corele, a expectativa 
para o evento deste domin-
go já foi superada devido ao 
bom número de atletas ins-
critos. Segundo ela, a dispu-
ta deve ser realizada em um 
nível muito elevado diante 
da qualidade dos atletas 
que estarão presentes.

“Por se tratar da pri-
meira etapa do ano, es-
tamos felizes com o bom 
quantitativo de inscritos 
registrados. Teremos uma 
etapa em um espaço muito 
agradável, inclusive para as 
famílias dos competidores, 
além de um terreno que 
resultará em uma disputa 
muito acirrada, especial-
mente pela qualidade dos 
atletas envolvidos, diante 
disso, nossa expectativa é 
muito positiva para esse co-
meço de Campeonato Parai-
bano”, afirmou.

Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

Campeonato Paraibano de 
Orientação começa amanhã

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Natação

Vila Olímpica sedia etapa paraibana neste sábado

Começa hoje na Vila 
Olímpica Parahyba, a partir 
das 8h, o Torneio Paraibano 
Mirim e Petiz em piscina 
longa. Organizado pela Fe-
deração de Esportes Aquá-
ticos da Paraíba (FEAP), a 
competição ocorre ao longo 
do dia e segue até a manhã 
do domingo. O torneio abre 
o calendário de 2020 da en-
tidade que prevê disputas 
em âmbito local até o mês 
de outubro. Nesse período, 
serão mais de 20 eventos 
entre as modalidades de 
natação, saltos ornamen-
tais, nado artístico e mara-
tona aquática. 

Em março, além da 
competição deste fim de se-
mana que encerra fevereiro 
e já abre o novo período, só 
neste mês, mais quatro com-

petições serão realizadas, in-
cluindo a Copa do Nordeste 
de Maratona Aquática, que 
ocorrerá em João Pessoa, no 
dia 28 de março, e promete 
reunir atletas de todos os es-
tados do Nordeste.

Ainda são destaques 
do calendário divulgado 
pela FEAP, o torneio Gio-
vani Castilo de Saltos Or-
namentais - que ocorrerá 
em duas etapas, a primeira 
em maio e a segunda em 
novembro -, o Campeonato 
Paraibano Master de Nata-
ção – será dividido em três 
etapas entre março e no-
vembro -, o Festival Parai-
bano de Nado Artístico - a 
primeira edição ocorrerá 
entre os dias 6 e 7 de junho 
-, além do Campeonato Pa-
raibano Absoluto de Nata-
ção que será disputado em 
duas edições, uma em cada 
semestre do ano.

Foto: Roberto Guedes

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Walla Santos

Federação Paraibana de Esportes Aquáticos realiza torneio nas categorias Mirim e Petiz na piscina da Vila Olímpica, abrindo o calendário de 2020

De acordo com Suênia Milano, organizadora dessa primeira etapa e presidente do Corele, a expectativa já foi superada devido ao bom número de atletas inscritos 
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Limite de inscrições caiu de 45 jogadores, com cinco trocas, para 40, com troca de oito atletas até o dia 11 de setembro 

Proibida a venda de mando 
de campo no Brasileiro 2020

Marcio Dolzan
Agência Estado

O Campeonato Brasilei-
ro de 2020 “começou” nes-
ta quinta-feira, 27. A CBF 
promoveu em sua sede, no 
Rio de Janeiro, o conselho 
técnico da Série A com a 
participação de represen-
tantes dos 20 clubes para a 
definição da tabela de ou-
tras questões técnicas. Uma 
das mais importantes delas 
é a mudança para a proibi-
ção da venda de mandos de 
campo, prática recorrente 
no futebol brasileiro. Só o 
Flamengo foi contra.

“Claro que eu fui contra 
à proibição. Eu sou a favor 
de que os clubes tenham 
livre arbítrio e façam o que 
quiserem com o mando de 
campo deles”, disse Rodolfo 
Landim, presidente do Fla-
mengo, ao final da reunião. 
“Afinal de contas, cada clube 
é independente para poder 
fazer o que quiser. Não foi 
a proposta vencedora, mas 
acho que cada clube deve 
ter o direito de mandar o 
jogo em qualquer local”.

Os times só poderão 
fazer seus jogos em arenas 
dentro de seus próprios 
estados. Jogos no Estádio 
Mané Garrincha, em Brasí-
lia, ou na Arena Amazônia, 
em Manaus, por exemplo, 
só acontecerão em situações 
extraordinárias e por moti-
vo de força maior. José Car-
los Peres, presidente do San-
tos, disse que “houve uma 
discussão muito forte” sobre 
o assunto, mas que a maio-
ria entendeu que a venda de 
mando de campo causava 
desequilíbrio no Brasileirão. 
Essa, aliás, foi a justificativa 
de Rogério Caboclo, presi-
dente da CBF, que propôs 
inicialmente o veto.

Outra questão polêmica 
tratado na reunião foi sobre 
a proposta de limite de tro-
ca de técnicos em uma edi-
ção do Brasileirão. Os clu-
bes rejeitaram a discussão 
por entenderem que se tra-
taria de ingerência da CBF 
na administração interna. 

Em 2020, ainda há pou-
co mais de dois meses para 
o início do torneio, cinco 
treinadores da Série A já 
foram demitidos: Cristóvão 
Borges, do Atlético Goia-
niense; Rafael Dudamel, do 
Atlético-MG; Argel Fucks, do 
Ceará; Alberto Valentim, no 
Botafogo; e Guto Ferreira, 
do Sport.

O mecanismo de con-
trole das finanças dos clu-
bes, antecipado pelo Estado 
na semana passada, faz par-
te de um conjunto de nor-
mas que a CBF incluiu em 
suas regras de licenciamen-
to. Segundo o presidente da 
entidade, Rogério Caboclo, 
a intenção é que as medidas 
sejam adotadas aos poucos 
pelos clubes, primeiro em 
caráter educativo. Eventu-
ais punições por descum-
primento ficarão apenas 
para o próximo ano. Na CBF, 
havia o temor de que, se 
fosse colocado em votação 
para fazer parte do regula-
mento do Brasileirão deste 
ano, acabaria vetado.

O limite de inscrições 
caiu de 45 jogadores, com 
cinco trocas, para 40, com 
troca de oito atletas até o 

dia 11 de setembro. A data 
limite para a inscrição dos 
40 atletas vai até 14 de 
agosto “Os clubes têm de 
ter soberania para decidir”, 
disse José Carlos Peres. “Nós 
entendemos que o clube tem 
que enfrentar cada situação. 
Cada um sabe onde aperta o 
sapato, cada um tem o seu 
problema e é assim que tem 
que ser entendido”.

VAR - O árbitro de vídeo 
será mantido em todos os jo-
gos do Brasileirão, mas com 
algumas mudanças. Uma 
câmera extra será colocada 
na linha de impedimento. 
Já a ideia do presidente da 
Comissão de Arbitragem da 
CBF, Leonardo Gaciba, de 

centralizar as imagens em 
uma sede única no Rio de Ja-
neiro, ainda vai demorar.

Sem conseguir instalar 
a rede de fibra ótica em to-
das as arenas do país, a CBF 
fará a mudança aos poucos. 
A intenção é fazer centrais 
em algumas regiões e não 
apenas no Rio de Janeiro. 
Isso, assim como fair play 
financeiro, ficará para 2021.

No regulamento tam-
bém consta a aprovação do 
uso de grama sintética pelos 
clubes. Depois do Athletico
-PR, o Palmeiras vai estrear 
o gramado artificial nesta 
edição do Brasileirão.

Os confrontos das 38 
rodadas do Brasileirão fo-
ram divulgados pela CB. A 
primeira rodada deve acon-
tecer entre os dias 2, 3 e 4 
de maio, que formam a da-
ta-base dos jogos de estreia 
dos 20 times. Atual cam-
peão, o Flamengo receberá 
o Atlético-MG no jogo que 
marca a abertura do campe-
onato. O vice Santos jogará 
em casa contra o Red Bull 
Bragantino, o vencedor da 
Série B em 2019. A rodada 
final está marcada para o dia 
6 de dezembro.

Foto: Lucas Merçon/ FFC

A proposta de limite de 
troca de técnicos em uma 
edição do Brasileirão foi 
rejeitada pelos clubes 
por entenderem que 

se trataria de ingerência 
da CBF

Através do QR Code acima, 
acesse a tabela do Campeo-
nato Brasileiro com todos 

os jogos de seu clube

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O clássico Gre-Nal vai 
acontecer nos dias 4, 5 
ou 6 de julho, segundo a 
tabela básica da CBF

O clássico envolvendo Fluminense 
e Vasco da Gama são algumas das 
atrações do Campeonato Brasileiro 
desta temporada
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Pela Taça Rio, o Rubro-Negro recebe a Cabofriense, no Maracanã; enquanto o Vasco vai jogar contra o Resende

A Taça Rio, que corres-
ponde o Segundo Turno do 
Campeonato Carioca, come-
çou ontem, 28, com dois jo-
gos: Bangu e Portuguesa, em 
Moça Bonita; e Volta Redonda 
e Macaé, no Raulino de Oli-
veira. Para o hoje, a competi-
ção marca a estreia de duas 
grandes equipes do futebol 
carioca: o Flamengo recebe a 
Cabofriense no Maracanã, às 
18h, enquanto que o Vasco 
enfrenta o Resende, às 19h, no 
Esstádio Raulino de Oliveira. 
O primeiro clássico está mar-
cado para o dia 7 de março, às 
18h, no Maracanã, quando o 
Flamengo enfrenta o Botafo-
go.

A primeira rodada da 
Taça Rio marca para amanhã,  
2, as estreias do Botafogo, que 
enfrenta o Boa Vista, às 19h, 
no Engenhão, e o Fluminense 
recebe o Madureira, no Mara-
canã, às 16h. A segunda roda-
da da competição só terá jogos 
no próximo fim de semana. O 
Flamengo já garantiu vaga na 
decisão do Campeonato Ca-
rioca, por ter conquistado a 
Taça Guanabara. 

O Campeonato Carioca 
deste ano sofreu algumas mu-
danças, e uma delas foi que 
os 12 clubes participantes da 
competição foram divididos 
em dois grupos com seis equi-
pes cada. Tanto na Taça Gua-
nabara como na Taça Rio, os 
dois primeiros de cada grupo 
fazem a semifinal de cada tur-
no. Os campeões de cada tur-
no farão a final em dois jogos 
para se conhecer o campeão 
estadual. 

Se equipes distintas ven-
cerem os turnos, haverá a dis-
puta da final do Campeonato 
em duas partidas, em siste-
ma de ida e volta, sem vanta-
gem para nenhuma delas. O 
mando de campo será prer-
rogativa da equipe mais bem 
classificada na classificação 
geral. Se a mesma equipe ven-
cer ambos os turnos e for a 
melhor na classificação geral, 
será a campeã do Campeona-
to. Se não (houver uma outra 
equipe mais bem classifica-
da), haverá a disputa da final, 
mas a prerrogativa do mando 
de campo e vantagem de dois 
empates será da equipe ven-
cedora dos dois turnos

Na Taça Guanabara as 
equipes do Grupo A enfren-
tam os times do Grupo B e, na 
Taça Rio os confrontos serão 
com as equipes do mesmo 
grupo.  Os critérios de desem-
pate nas fases de pontos cor-
rido, em caso de igualdade na 
pontuação são: em primeiro 
lugar, o clube que tiver mais 
vitórias. Em segundo lugar, 
o que tiver melhor saldo de 
gols. Em seguida, mais gols 
pró; confronto direto; menos 
vermelhos e amarelos e por 
último, sorteio.

A edição deste ano faz 
uma homenagem aos 70 anos 
do Maracanã, palco de duas 
finais de Copa do Mundo – 
1950 e 2014 e de dezenas 
finais de estadual. Esta é a 
terceira vez que a taça é ba-
tizada. Já recebeu o nome 
de Pelé, em 2018 e  Zagallo, 
na edição do ano passado. 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail

Flamengo e Vasco estreiam 
no segundo turno do Carioca

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Clássico no Paulista

Santos e Palmeiras jogam no Pacaembu

Santos e Palmeiras, 
hoje (29), às 16h, no Pa-
caembu, será o clássico 
deste fim de semana do 
Campeonato Paulista de 
2020. O jogo faz parte da 
oitava rodada da compe-
tição com a equipe co-
mandada pelo português 
Jesualdo Ferreira defen-
dendo a liderança do gru-
po A da competição com 
11 pontos, que tem na se-
gunda colocação o Água 
Santa com sete pontos.

Na sétima rodada o 
‘Peixe’ da Vila Belmiro foi 
derrotado por 2 a 0 pelo 
Ituano e para o clássico 
o técnico português deve 
testar outra formação 
contra o Palmeiras, pois 
não gostou da atuação do 
volante Diego Pituca que 
teve um baixo desempe-
nho no jogo de sábado, 22, 
em Itu.

Este jogo serve de 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Treinos dos jogadores do Palmeiras visando o clássico deste sábado pelo Campeonato Paulista contra o Santos

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

alerta para Jesualdo Fer-
reira que tem um jogo im-
portante na terça-feira, 3, 
quando estreia na Liber-
tadores contra o Defensa y 
Justicia, na Argentina. Tan-
to a partida de hoje como  
a da competição interna-
cional, o técnico encara 

como decisivas para seu 
futuro no clube. O portu-
guês só tem dois meses de 
trabalho e já sofre pressão 
da torcida.

Enquanto isso, o Pal-
meiras, comandado pelo 
professor Vanderley Lu-
xemburgo ocupa a segun-

da colocação do grupo B, 
com 16 pontos, atrás do 
Santo André, que soma 19 
pontos e pode assumir a 
liderança em caso de vitó-
ria no saldo de gols.

Para o clássico de hoje, 
Luxemburgo anunciou, 
após o treino de quinta-

feira, que poderá usar os 
seguintes atletas contra o 
Santos: Weverton, Gabriel 
Menino, Felipe Melo, Gus-
tavo Gomez e Viña; Bruno 
Henrique, Zé Rafael e Ra-
phael Veiga; Dudu, Willian 
e Luiz Adriano. A equipe 
do Parque Antartica vem 
de uma vitória sobre o 
Guarani, por 1 a 0.

A oitava rodada do 
Campeonato Paulista co-
meçou na quarta-feira, 26, 
com o jogo entre Corin-
thians e Santo André, que 
terminou empatado em 1 
a 1. A partida foi realiza-
da na Arena Corinthians. 
Mais dois jogos realizados 
ontem deram sequência 
àrodada. A oitava rodada 
terá sequência amanhã, 
com Inter de Limeira con-
tra o Novorizontino; São 
Paulo enfrentando a Ponte 
Preta; Ferroviária contra 
o Botafogo de Ribeirão 
Preto. E será encerrada na 
segunda-feira, 2, com Mi-
rassol e Oeste.

Foto: Alexandre Vidal

O atacante Michael deve ganhar nova oportunidade no jogo deste sábado pela Taça Rio, já que o técnico Jorge Jesus deve poupar a maioria dos titulares para a estreia na Taça Libertadores
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# Feminicídios disparam – Na contramão de 
outros índices de violência, o feminicídio cresceu 
7,2% no país. Em 2019, foram 1.310 mulheres 
assassinadas vítimas de violência doméstica 
ou por sua condição de gênero. E a sequência 
de assassinatos é dramática: espancamento, 
estrangulamento, uso de machado, pedra, pau, 
martelo, foice, canivete, marreta, tesoura, facão, 
enxada, barra de ferro, garfo, chave de fenda, 
bastão de beisebol, armas de fogo, mas, em 
especial, facas.

# Condição de gênero – A Paraíba registrou um 
crescimento de 11,76% no número de casos de 
feminicídio em 2019, segundo dados do Anuário da 
Segurança Pública da Paraíba de 2019. O número 
de casos passou de 34, em 2018, para 38, em 
2019. Na comparação dos anos de 2017 e 2018, os 
casos saltaram de 22 para 34, um aumento de 53% 
no índice de mulheres vítimas por sua condição 
de gênero. Medidas e ações do governo estado 
visam combater esses índices e têm diminuído o 
crescimento em porcentagens de mortes.

# Violência na Bahia – A Bahia registrou 101 
casos de feminicídio em 2019, tornando-se o 
terceiro estado com maior presença da violência. 
No mesmo ano, os índices do crime aumentaram 
em mais de 30%. Apenas São Paulo e Minas 
Gerais apresentaram números superiores aos 
baianos.

# Aumento da pena I – O plenário da Câmara 
dos Deputados do México aumentou a pena de 
prisão para o femicídio de 45 a 65 anos. A reforma 
no Código Penal do país foi aprovada por 415 
votos a favor e um contra, na quarta-feira (19). A 
pena para abuso sexual contra menores de idade 
também subiu de 10 para 18 anos de prisão.

# Aumento da pena II – A mudança é uma 
resposta aos protestos da sociedade mexicana 
contra o alto número de crimes contra as mulheres. 
O estopim foi a morte de uma menina de sete anos, 
chamada Fatima Cecilia Aldriguett, encontrada 
torturada, violentada e sem órgãos dentro de um 
saco de lixo, no último fim de semana.

# Mortes em Manaus – De 2018 a 2019, o crime 
de feminicídio aumentou em 300% em Manus, 
segundo dados da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado do Amazonas (SSP-AM), ou seja, o 
número de mortes saltou de três em 2018 para 13 
no ano passado.

Presença em velórios e sepultamentos, segundo os especialistas, deve levar em conta a recusa ou não dos menores

Psicólogos dizem que crianças 
podem participar de funerais

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

Conteúdo - contatos: (83) 99115-1109

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

O momento do luto é, 
sem dúvida, uma fase de 
muita dor e de difícil com-
preensão para qualquer pes-
soa, mas como será que uma 
criança assimila e compreen-
de essa fase tão dolorosa e 
angustiante? A Psicologia é 
um dos mecanismos que au-
xilia a família e as crianças 
nesse momento.

A psicóloga paraibana 
Anny Paula de Lima Silva diz 
que o luto da criança deve 
ser respeitado e que ela deve 
ser vista como alguém capaz 
de compreender o luto. “A 
criança precisa ser vista pelo 
adulto ou responsável como 
uma pessoa, a qual é dotada 
também de emoção. Nessa 
situação, este luto precisa 
ser respeitado, o choro deve 
ser compreendido e permitir 
que a criança fale da sauda-
de que sente sem julgamen-
to. É necessário um diálogo 
no qual ela se sinta acolhida”.

Anny Paula afirma que a 
criança deve sim participar 
do funeral, desde que seja 
essa uma vontade da própria 
criança e que, em caso de re-
cusa, a sua vontade deve ser 
respeitada pelos pais e ami-
gos.

É normal que em um 
momento de luto os pais ou 
responsáveis pela criança 
procurem poupá-la daquela 
situação de dor, no entanto, 
segundo a psicóloga, isso 
pode fazer com que a crian-
ça sinta-se excluída e por 
isso é importante que seja 
explicada a morte como algo 
natural, como parte de um 
processo.

Quanto ao processo pós
-luto vivenciado pela criança, 
Anny ressalta que “o luto e 
sua durabilidade vai depen-
der de cada organismo e da 
dinâmica familiar. Este é um 
tempo que deve ser respeita-
do, pois precisa ser sentido, 
já que as emoções fortes ten-
dem a ter um efeito desorga-
nizador no pensamento da 

Aforismo
“A morte é a última pena, e não 

deve receá-la o varão forte.”

(Lucano)

1740 — Pietro Ottoboni, cardeal e mecenas 
italiano
2016 — Múcio Wanderley Sátyro, político 
(Paraíba)

Mortes na História

Feminicídio

Breves & Curtas

Paula Vieira Rodrigues
24/2/2020 – Aos 45 anos, em 
Paranatinga (MT). José Rodri-
gues de Oliveira, de 42 anos, 
foi preso após confessar ter 
assassinado a companheira a 
facadas, após encontrá-la com 
um suposto namorado em sua casa. Ele foi preso 
por feminicídio e encaminhado à Polícia Civil.

Foto: Jornal de Brasília

criança. Muitos falam sobre 
sua perda, outros expressam 
seus sentimentos através de 
desenhos, por exemplo”.

Para o psicólogo Luís 
Augusto Mendes, a presença 
da criança em funerais deve 
acontecer se esse for um de-
sejo dela. “É importante dei-
xar bem claro que se a crian-
ça sentir vontade, perguntar 
se ela pode ir ou mesmo apre-
sentar alguma curiosidade 
sobre isso, ela pode ir sim. É 
importante a criança apren-
der sobre isso que chamamos 
de rituais de passagem, ri-
tuais de despedidas. Então, se 

ela quiser levar uma flor, ver 
a pessoa falecida, ela pode. 
Inclusive pode participar do 
sepultamento, desde que ela 
seja orientada sobre o porque 
de tudo aquilo”.

O sentimento da tristeza 
vivenciada pelos adultos pró-
ximos não deve ser escondido 
da criança. É preciso que ela 
entenda que é um sentimento 
normal dentro desse proces-
so de enlutamento, segundo o 
psicólogo.

Para Luís Augusto, o pro-
cesso de luto ou pós-morte 
vivenciado pela criança vai 
variar de acordo com a proxi-
midade dela com a pessoa que 
morreu. “No geral, as crianças 
têm uma reposta até mais rá-
pida que muitos adultos. A de-
pender da idade, elas são mui-
to concretas e irão se adaptar 
à realidade. Se alguém com 
quem ela tinha muita intimi-
dade foi embora, então ela vai 
se apegar a uma outra pessoa, 
que vai assumir esse lugar e 
criar novos vínculos”.

Diante dessa resposta até 
mais rápida que é dada pelas 
crianças, o psicólogo  defende 

que o processo da morte deve 
ser explicado com naturalida-
de. “É importante que a crian-
ça tenha novos vínculos, pes-
soas que deem apoio a ela e 
expliquem com naturalidade, 
de forma adaptada a sua idade 
e que a rotina seja mantida”.

Ele defende que, depen-
dendo das condições da crian-
ça, ela deve continuar brincan-
do, encontrando os amigos, 
frequentando a escola, para que 
entenda que aquilo é um fluxo 
natural da vida. No entanto, ele 
chama atenção para possíveis 
mudanças de comportamento.

“Se a criança começar a 
apresentar dificuldades para 
encarar a morte, se ela não 
conseguir, a partir das pró-
prias ferramentas dela ou na 
rede de apoio encontrar fer-
ramentas para vencer esse 
processo de luto, aí sim é pre-
ciso pensar em procurar ajuda 
profissional. Os psicólogos e 
psiquiatras são pessoas espe-
cializadas na saúde mental que 
podem sim ajudar essa criança 
em casos específicos a superar 
o luto, a superar a perda dessa 
pessoa querida”.

Os psicólogos Anny Paula de Lima Silva e Luís 
Augusto Mendes ressaltam que a criança não 
deve se sentir excluída e que a morte seja 
explicada a ela como algo natural

Fotos: Arquivos Pessoais

Nilber Lucena 
Especial para A União

Morte com classe
Esbelta em plena avenida/ Esguia 

feito uma escultura/ Ceifaram-lhe a va-
liosa vida/ E ela, responde com ternura. 
Bela árvore foi outrora/ Sua sombra só 
fez o bem/ Hoje esquelética deteriora/ 
Diante da sanha de alguém. A tantos 
pulmões falta faz/ Oxigênio não mais 
produz/ Não reage porque inerte jaz. 
Animais são todos protegidos/ Árvores 
protetoras nem tanto/ Quadros iguais 
são esquecidos... 

Hoje tive a ideia de abrir esta crôni-
ca com o soneto ‘Morte com classe’, que 
me fluiu de relance ao passar diante do 
tronco ressecado de certa árvore posta-
da num dos passeios da Avenida Doutor 
Odilon Fernandes, grande benfeitor. A 
cidade? Uberaba, Minas Gerais.

Tentei identificar o nome e a es-
pécie, mas foi impossível diante do 

avançado grau de ressecamento com 
que o objeto se apresenta. Pareceu-me 
morte provocada por agente químico, 
tal é a uniformidade da lesão. Lembra-
se da radiação atômica de Hiroshima e 
Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial? 
Pois bem; dita árvore é o retrato vivo do 
episódio.

Ali a arte se estampa de forma 
esplêndida. Um objeto morto cede seu 
corpo à natureza e essa o transforma 
em troféu exposto às intempéries, até 
quando não se sabe. Digna homenagem 
ao seu algoz.

Bonito e triste. É o quadro com que 
se depara quem, com pouca sensibilida-
de, observa aquela “escultura” feita sem 
as ferramentas do homem. E eu, com 
tanta coisa para ver e escrever, vou me 
preocupar com o tronco morto de uma 

árvore? Não tinha outra coisa? Poderão 
até dizer.

Temos sim, muitas coisas. É que a 
aridez campeia em minha cidade, esta 
outrora cheia de árvores. Mais uma ou 
menos uma morrendo, tanto faz, até 
que sobre uma aqui, outra ali. Depois, 
reclamamos do desequilíbrio climático 
insuportável.

Se eu pudesse, colocaria aquele fina-
do tronco exposto em local estratégico 
(digamos num shopping?) para provocar 
a reflexão dos que gostam, ou não, do 
meio ambiente. Todavia, ele deve ficar ali 
mesmo para acabar no local onde um dia 
foi plantado por mãos benfazejas.

“Tentamos proteger a árvore, es-
quecidos de que é ela que nos protege”. 
Frase do poeta Carlos Drummond de 
Andrade.

João Eurípedes Sabino
jmonline@jmonline.com.brArtigo CONTATOS: jorgerezende.imprensa@gmail.com

É importante a 
criança aprender sobre o 
que chamamos de rituais 
de passagem, rituais de 
despedidas (...) desde 
que ela seja orientada 

sobre o porquê de
tudo aquilo
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020
Torna público que fará Chamada Pública.Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricul-

tura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa PNAE. Os interessados 
deverão apresentar envelope contendo a documentação e projeto de venda até as 10:00hrs do dia 
20/março/2020, na sala da comissão de licitação, na Praça Santa Ana, S/N - Centro. Onde será 
realizada a sessão pública para abertura dos respectivos envelopes. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 11.326/2006 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 hrs dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoalagoanova@gmail.com.

Alagoa Nova - PB, 28/02/2020.
Pedro Jorge de Medeiros Firmino

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. 

João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 12.03.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições de Peixes destinados 
a distribuição gratuita com a população reconhecidamente carente do Município, por ocasião da 
SEMANA SANTA 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Maiores informações: no horário das 08h00min às 
12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 27 de fevereiro de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 0002/2020.
A PREFEITURA DE ALCANTIL PB, através da CPL portaria n° 033/2019, torna público que no 

dia  18/03/2020, as 09h00, na sala da CPL na Prefeitura na Avenida São José, s/nº - Centro, fará 
licitação na modalidade T.P.TIPO MENOR PREÇO P/VALOR GLOBAL, visando  os serviços de 
urbanismo, paisagismo, drenagem e à pavimentação em 4 ruasem Alcantil PB. Os interessados 
poderão adquirir o Edital mediante o pagamento no valor de R$ 25,00 na sala da CPL, maiores 
informações pelo fone (xx) 83 - 98704.1010 e/ou através do E-mail: alcantillicitacao@hotmail.com 
no horário de 08h30min horas às 12h00min horas nos dias úteis.

ALCANTIL PB, 28/02/2020
ALDENIR LIMA DOS SANTOS

Presidente da CPL.
Publicado na integra no DOM nº 177 de 02.03.2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

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: Aquisições 
Parceladas de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de 
desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, 
através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município; ADJUDICO o seu objeto a: COMERCIAL 
DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. - ME - R$ 147.900,00.

Arara - PB, 27 de Fevereiro de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através 
da Secretaria Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. - ME - R$ 147.900,00.

Arara - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

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 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE ARARUNA/PB E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 
159.479,20; MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 812.152,52.

Araruna - PB, 13 de fevereiro de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

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: AQUISIÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MEGA 
MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 36.000,00.

Araruna - PB, 13 de fevereiro de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

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: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRI-
COS DIVERSOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-ARARUNA/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CASA DA CONSTRUÇÃO 
LTDA - R$ 215.770,02; CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS - R$ 79.151,40; GERALDO VIDAL 
DA NÓBREGA - ME - R$ 92.990,00; JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 714.291,17.

Araruna - PB, 14 de fevereiro de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 
PARA MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAULO C LOPES - ME - R$ 
312.624,90.

Araruna - PB, 17 de fevereiro de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: VICTOR PAULO SOUSA SILVA - R$ 104.000,00.

Araruna - PB, 27 de fevereiro de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08H DO DIA 12 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 PNEUS DIVERSOS PARA ATENDER A 
FROTA MUNICIPAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br.

Araruna - PB, 28 de fevereiro de 2020
THIAGO BELMONT LUCENA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2019

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS 
DA CIDADE DE ARARUNA/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: LINK ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Valor: R$ 2.092.625,38. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comis-
são Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 28 de fevereiro de 2020
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

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: Contratação de 
empresa ou pessoa física para prestação de serviços de transporte escolar, com motorista, para o 
atendimento dos alunos residentes do Município de Assunção matriculados nas Escolas da Rede 
pública de ensino Municipal e Estadual, por um período de 204 (duzentos e quatro) dias letivos 
de 2020. Conforme Termo de Referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: GENIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA - R$ 31.620,00; TIAGO ALBERION DOS 
SANTOS - R$ 21.216,00.

Assunção - PB, 27 de Fevereiro de 2020
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
de A a Z da linha Farma (Genérico e Similares), através da oferta de maior percentual de desconto 
sobre a tabela da ABC Farma com solicitação diária e entrega imediata, nos quantitativos solicitados 
pelo Fundo Municipal de Saúde deste Município visando atender a população mais carente (Itens 
Remanescentes); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NELFARMA 
COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Item(s): 2 Medicamentos Genéricos desconto 15% 
valor base 40.000,00 total 34.000,00Item(s): 3 Medicamentos Similares; desconto 15%. valor base 
40.000,00 total 34.000,00Total 68.000,00(pago) de 80.000,00(a ser comprado).

Assunção - PB, 27 de Fevereiro de 2020
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação futura de empresa especializada no fornecimento parcelado de gêneros 

alimentícios, para atender a demanda da Merenda Escolar da Rede Pública de Educação Municipal, 
dos Programas Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS (Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, Casa da Família e Centro do Idoso), bem como das demais Secretarias. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2019. DOTAÇÃO: De acordo com LOA e 
QDD do exercício financeiro 2020. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00011/2020 - 03.02.2020 - COROA 
COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 89.482,67.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a esta Prefeitura. O Pregoeiro 
convoca o comparecimento das empresas: CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 
26.474.579/0001-18; JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 28.302.534/0001-91, MASTER 
LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO – EIRELI, CNPJ: 27.927.653/0001-77, MATEC 
MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 18.100.267/0001-16, para a fase 
de lances verbais, que será realizado no dia 03 de março de 2020 às 08:00 horas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 06/2007. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 99308-7720. No prédio da Prefeitura Municipal de Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 28 de fevereiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

OBJETO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica, para locação de 01 (um) veículo tipo 
ônibus sem condutor, destinado a Secretaria de Educação deste município. O Pregoeiro con-
voca o comparecimento dos participantes: ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI, CNPJ: 
21.636.341/0001-28; JOALISON SILVA DE CARVALHO, CPF: 110.500.704-96, NSF TRANSPORTES 
LTDA, CNPJ: 19.533.015/0001-43, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 03 de 
março de 2020 às 11:00 horas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 06/2007. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99308-7720. No prédio da 
Prefeitura Municipal de Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 28 de fevereiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 
00001/2020, para o dia 09 de Março de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Nossa Senhora da Penha, S/N - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 98704-5939. 

Baia da Traição - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JERRE ADRIANE DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 09h00min HORAS DO DIA 11 DE MARÇO 
DE 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇAO 
DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE 
PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 011/2012. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: 
www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 11h00min HORAS DO DIA 11 DE 
MARÇO DE 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE INSUMOS PARA USO NO LABORATORIO DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 011/2012. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2020
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. 016/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Contratação de serviços mecânicos. 
Data de abertura: 11/03/2020 às 12h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 28 de fevereiro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2020 - SRP
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. 017/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Sistema de Registro de Preços 
para possível Aquisição de Veículos. Data de abertura: 12/03/2020 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, 28 de Fevereiro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2020
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. 018/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Contratação de serviços horas 
de trator de esteira. Data de abertura: 12/03/2020 às 12h00min (horário local). Cópia do edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de 
boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 28 de fevereiro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 12 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 MEDICAMENTOS PADRONI-
ZADOS (FARMÁCIA BÁSICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE DIVERSOS SETORES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Participação Exclusiva ME/EPP). Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário 08:00 as 14:00h, dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Edital: 
www.tce.pb.gov.br- http://cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp.

E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.
Cabedelo - PB, 28 de Fevereiro de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 12 
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 MEDICAMENTOS 
PADRONIZADOS (FARMÁCIA BÁSICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE DIVERSOS 
SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Ampla Participação). Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário 08:00 as 14:00h, dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br -http://cabedelo.pb.gov.br/
transparencia/transparencia_editais.asp.

Cabedelo - PB, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de alimentação. FUNDAMENTO LEGAL: 

Dispensa de Licitação nº DV00013/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 
000000. VIGÊNCIA: até 20/06/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: 
CT Nº 00070/2020 - 21.02.20 - T & R LANCHONETE EIRELI - R$ 9.008,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de 
Combustível, Gasolina, para abastecimento do veículo da Câmara Municipal de Curral Velho-
-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DOUGLAS LEITE DE 
ARAUJO - EIRELI - R$ 26.280,00.

Curral Velho - PB, 28 de Fevereiro de 2020
CLEONALDO LEITE DE GOIS

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de 
Combustível, Gasolina, para abastecimento do veículo da Câmara Municipal de Curral Velho-PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - R$ 26.280,00.

Curral Velho - PB, 28 de Fevereiro de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de Cons-
trução de uma praça na cidade de Damião. LICITANTES HABILITADOS: BSR LOCADORA DE 
VEÍCULO EIRELI; CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 09/03/2020, às 14:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3635-1013. E-mail: damiaoprefeitura@gmail.com. 

Damião - PB, 27 de Fevereiro de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

RESULTADO DA LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos 
da Rede Municipal de Ensino deste Município. A empresa: JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 
04648613490 foi desclassificada a proposta por desatender ao item 8.12 do edital. Empresas 
vencedoras e valor da contratação: EDILSON DE LIMA ME - Valor: R$ 42.140,80; LL MASTER 
SUPERMERCADOS LTDA - Valor: R$ 55.083,50. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

Damião - PB,  28 de fevereiro de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 14:00 horas do dia 11 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Suplementos 
Alimentares (leite) a serem fornecidos em virtude de ordem judicial, para atender pacientes deste 
municipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº. 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.com. Edital: 
https://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/. 

Esperança - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

1.0 - DO OBJETIVO
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, que 

não compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde.

2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação:
Recursos Próprios do Município de Esperança:
3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

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

Entrega: 3 (três) dias
4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

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

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

5.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:
LOPES E FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - Valor: R$ 384.120,00.

Esperança - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, que não compõe o elenco 
de assistência farmacêutica básica, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde; 
ADJUDICO o seu objeto a: LOPES E FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 384.120,00.

Esperança - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, que não compõe o elenco de assistência 
farmacêutica básica, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: LOPES E FREITAS COMERCIO VAREJISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 384.120,00.

Esperança - PB, 28 de Fevereiro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2020, que objetiva: Cre-
denciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços 
de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde - SUS, em áreas diversas, 
em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do 
Município de Gado Bravo - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDI-
CO o seu objeto a: ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA - R$ 33.000,00; HSM2 NE4 SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA - R$ 165.000,00; IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - R$ 55.000,00; JANAINA 
DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI - R$ 27.500,00.

Gado Bravo - PB, 25 de Fevereiro de 2020
PAULO ALVES MONTEIRO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação 

de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde - SUS, em 
áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento 
de pacientes do Município de Gado Bravo - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 
00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: Unidade: 05.005 Pro-
jeto/Atividade: 10 301 1004 2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde; Elemento 
de Despesa: 33.90.36.99 e 33.90.39.99;. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00040/2020 - 25.02.20 - 
ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA - R$ 33.000,00; CT Nº 00041/2020 - 25.02.20 - JANAINA DE 
MEDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI - R$ 27.500,00; CT Nº 00042/2020 - 25.02.20 - IVANCLECIO 
DE SOUZA RODRIGUES - R$ 55.000,00; CT Nº 00043/2020 - 25.02.20 - HSM2 NE4 SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA - R$ 165.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 003/2020, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação dos serviços de fornecimento 
de refeições prontas. Data de Abertura: 11/03/2020 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da 
Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Outras 
informações pelo e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 28 de fevereiro de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2020 SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 004/2019 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para eventual 
aquisição de material de construção. Data de Abertura: 11/03/2019 às 11:30h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 28 de janeiro de 2019.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00046/2018, em 02.05.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de vigilância nos prédios públicos do município. 
OBJETO DO ADITIVO: Do Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

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 
Gêneros Alimentícios parceladamente, para merenda escolar da Secretaria de Educação e ação 
e promoção social, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e demais 
secretarias do Município de Igaracy-PB; ADJUDICO o seu objeto a: ERONILDES LIMA DINIZ - R$ 
21.540,00; FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME - R$ 325.261,00; RUTHIELLY 
DANTAS DA SILVA - ME - R$ 215.229,00.

Igaracy - PB, 28 de Fevereiro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 29 de fevereiro de 2020 27
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios parceladamente, para merenda escolar da Secretaria de Educação e ação e promoção 
social, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e demais secretarias do 
Município de Igaracy-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ERONILDES LIMA DINIZ - R$ 21.540,00; FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME - R$ 
325.261,00; RUTHIELLY DANTAS DA SILVA - ME - R$ 215.229,00.

Igaracy - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2019

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Pavimentação em parale-
lepípedos na Rua Honorato Alves de Queiroz, na Rua João Severo Brasileiro e na Rua Antônio 
Carneiro da Silva, no município de Igaracy - PB, atendendo ao Contrato de repasse nº 868857/2018/
MCIDADES/CAIXA - Operação 1054547-10 e PROPOSTA Nº 32534/2018. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - 
ME - Valor: R$ 273.811,88. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro 
- Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 28 de Fevereiro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar públi-

co para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00008/2020, com o seu objeto Contratação de empresa ou pessoa física para 
fornecimento de refeições, destinados a diversas secretarias a medida de suas necessidades do 
município de Igaracy -PB e o Fundo Municipal de Saúde de Igaracy - PB. Conforme especificação 
do edital. Sendo declarada HABILITADA a empresa: ISMAEL LAZARO PEREIRA 44547441812 - 
Valor: R$ 54.000,00(Cinquenta e quatro mil reais).

Igaracy - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento GENEROS 
ALIMENTICIOS para o Município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as 
demandas operacionais deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2006. Informações: no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: 
licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 27 de Fevereiro de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.003/2018/SEINFRA
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.021/2018/SEINFRA – Contratação de Empresa Especializada 

de Engenharia para Execução de Serviços de Implantação de Drenagem e Pavimentação em Parale-
lepípedos das Ruas Pastor José Ferreira, Francisco Carneiro e Av. Presidente Café Filho, localizadas 
no Bairro do Bessa e Rua Minervino Bione localizada na Torre na Cidade de João Pessoa-PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Concrete Serviços de Urbanização Construção e Incorporação de Empreen-

dimentos Ltda. 
CNPJ Nº 19.563.875/0001-20
DO OBJETO – É objeto do presente Aditivo a alteração das Cláusulas Sétima e Oitava do 

Contrato Inicial
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e a Lyev José de Araújo Gomes/Concrete. 
DATA DA ASSINATURA: 27/02/2020

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 07.001/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/146880 da SEINFRA.
OBJETO: Contratação de Empresa especializada de engenharia para a elaboração de serviço de 

Eficientização da Iluminação Publica com substituição de Luminárias e Acessórios com Lâmpadas 
de Vapor Metálicas e Vapor de Sódio por Luminárias a LED em diversos Bairros e Avenidas da 
cidade de João Pessoa, dentro do Programa de Eficiência Energética – II Etapa.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 1035, torna público para conhecimentos dos interessados que a empresa 
ELETRO ZAGONEL LTDA., CNPJ Nº 81.365.223/0001-54, impugnou o Edital da Licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 07.001/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/146880 da 
SEINFRA que o mesmo foi julgado Procedente em parte  ficando o adiamento da sessão que estava 
prevista para o dia 19/02/2020 - HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de 
Brasília e SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília, para o dia 13/03/2020 HORÁRIO DA 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília e SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário 
de Brasília, considerando o julgamento procedente em parte da impugnação ao Edital interposto 
por empresa interessada em participar do certame, bem como a alteração do referido Edital.  O 
Edital ficará a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.
licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 803418 e no site http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos inte-
ressados a partir de segunda-feira 02/03/2020, nos endereços já mencionados.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
SEPLAN – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 01/2020/SEPLAN
A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso das atri-

buições previstas no art. 66, parágrafo único, I, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, e 
considerando o disposto nos arts. 67 e 116 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º – Designar o servidor HENRIQUE LOTT S. PIMENTEL, matrícula nº 18.138-2, para 

acompanhar e fiscalizar a Requalificação do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, tendo em vista a 
Concorrência nº 33007/2017, o Contrato nº 33005/2017/SEPLAN, o Termo Aditivo nº 04 e a Portaria 
de Revogação nº 18/2020/GS/SEINFRA.

Art. 2º – Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do projeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos 
observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que 
ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços executados, em periodicidade adequada 
ao projeto, o regular desenvolvimento do cronograma físico-financeiro, e, eventualmente, propor a 
autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III – atestar o cumprimento do objeto mediante expedição de termo de recebimento da obra.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2020.
DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA

Secretária Municipal de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
Portaria de Revogação Nº 18/2020/GS/SEINFRA – GS/SEPLAN

A Secretária da Secretaria da Infraestrutura do Município de João Pessoa, no uso de suas 
atribuições legais.

RESOLDE:
Revogar a portaria nº 49/2017/GS/SEINFRA que designou a engenheira Isabel Cristina dos 

Santos, matrícula nº 81.133-5 e a Arquiteta Raquel Calado da Rocha, matricula nº 73.842-5 e portaria 
nº 41/2019/GS/SEINFRA que designou o engenheiro Thiago Soares Caiaffo de Almeida, mat. nº 
90.678-6, referente à fiscalização da obra de requalificação do Parque Zoobotânico Arruda Câmara 
na Cidade de João Pessoa/PB, objeto do Contrato nº 33005/2017, fruto da Concorrência Pública 
nº 33.007/2017/SEPLAN, firmado entre a empresa VIRTUAL Engenharia Ltda e esta Prefeitura 
Municipal de João Pessoa/PB, em razão de termo aditivo que altera a responsabilidade pela fisca-
lização, passando a Secretaria de Planejamento a ser a fiscalizadora exclusiva do objeto contratado.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora
Secretária de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.014/2018/SEPLAN
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.003/2018/SEDURB – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO JARDIM OCEANIA – 1ª FASE, 
EM JOÃO PESSOA 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: GKM Construções Serviços Eireli.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a alteração da Cláusula Quarta do Contrato nº 90.003/2018, 

para retirar a dotação orçamentária alusiva à SEDURB: 
Classificação Orçamentária: 09.102.15.452.5189.4254 – Construção, Revitalização, Recupe-

ração de Praças e áreas de Lazer; Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte 
de Recursos: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021, passando tal cláusula a vigorar com 
a seguinte redação:

Cláusula Quarta – Dotação orçamentária 
4.1 A dotação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa referente à execução do objeto desta 

licitação está descrita abaixo:
SEINFRA: 11.107.15.452.5099.1050 – Construção, reforma, ampliação, revitalização e recu-

peração de praças, calçadas, calçadões, escadarias, jardins e alambrados; Natureza da despesa: 
4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021.

4.2 Em decorrência da substituição da classificação orçamentária, o Contrato em questão passa 
a ser representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Sra. Sachenka Bandeira 
da Hora, retirando-se a representatividade da SEDURB, representada pelo Sr. Zennedy Bezerra.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora, Zennedy Bezerra /PMJP e Genildo José da Silva/ 

GKM Construções Serviços Eireli.
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.007/2019/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.023/2019/SEINFRA – Execução de Serviços de Requalificação 

da Área do Busto de Tamandaré em João Pessoa-PB. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Construdantas Construção e Incorporação Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo o Acréscimo de serviços e a Prorrogação de Prazo. Valor 

Acrescido R$ 81.879,99. Prazo prorrogado por 120 (CENTO E VINTE) dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e José Teotônio Dantas Leite/ Construdantas 

Construção e Incorporação Ltda.
Data da Assinatura: 28/02/2020

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretaria Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.001/2019/SEPLAN
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.003/2019/SEDURB – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ECO PRAÇA JARDIM OCEANIA EM JOÃO PESSOA.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Engemec Construtora e Incorporadora Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a alteração da Cláusula Quarta do Contrato nº 90.003/2019, 

para retirar a dotação orçamentária alusiva à SEDURB: 
Classificação Orçamentária: 09.102.15.452.5189.4254 – Construção, Revitalização, Recupe-

ração de Praças e áreas de Lazer; Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte 
de Recursos: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021, passando tal cláusula a vigorar com 
a seguinte redação:

Cláusula Quarta – Dotação orçamentária 
4.1 A dotação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa referente à execução do objeto desta 

licitação está descrita abaixo:
SEINFRA: 11.107.15.452.5099.1050 – Construção, reforma, ampliação, revitalização e recu-

peração de praças, calçadas, calçadões, escadarias, jardins e alambrados; Natureza da despesa: 
4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021.

4.2 Em decorrência da substituição da classificação orçamentária, o Contrato em questão passa 
a ser representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Sra. Sachenka Bandeira 
da Hora, retirando-se a representatividade da SEDURB, representada pelo Sr. Zennedy Bezerra.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora, Zennedy Bezerra /PMJP e José Teotônio Dantas 

Leite/ Engemec Construtora e Incorporadora Ltda.
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.035/2018/SEPLAN
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.001/2019/SEDURB – CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA CO-

MUNIDADE BELA VISTA, NO BAIRRO CRISTO REDENTOR 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: EMKO Construtora Eireli.
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a alteração da Cláusula Quarta do Contrato nº 

90.001/2019, para retirar a dotação orçamentária alusiva à SEDURB: 
Classificação Orçamentária: 09.102.15.452.5189.4254 – Construção, Revitalização, Recupe-

ração de Praças e áreas de Lazer; Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte 
de Recursos: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021, passando tal cláusula a vigorar com 
a seguinte redação:

Cláusula Quarta – Dotação orçamentária 
4.1 A dotação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa referente à execução do objeto desta 

licitação está descrita abaixo:
SEINFRA: 11.107.15.452.5099.1050 – Construção, reforma, ampliação, revitalização e recu-

peração de praças, calçadas, calçadões, escadarias, jardins e alambrados; Natureza da despesa: 
4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021.

4.2 Em decorrência da substituição da classificação orçamentária, o Contrato em questão passa 
a ser representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Sra. Sachenka Bandeira 
da Hora, retirando-se a representatividade da SEDURB, representada pelo Sr. Zennedy Bezerra.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora, Zennedy Bezerra /PMJP e César Petrulli do Amaral 

Rocha/ EMKO Construtora Eireli.
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.032/2018/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.013/2018/SEDURB – REFORMA NILTON PAZ EM JOÃO 

PESSOA. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Engemec Construtora e Incorporadora Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a alteração da Cláusula Quarta do Contrato nº 90.013/2018, 

para retirar a dotação orçamentária alusiva à SEDURB: 
Classificação Orçamentária: 09.102.15.452.5189.4254 – Construção, Revitalização, Recupe-

ração de praças e áreas de lazer; Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte 
de Recursos: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021, passando tal cláusula a vigorar com 
a seguinte redação:

Cláusula Quarta – Dotação orçamentária 
4.1 A dotação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa referente à execução do objeto desta 

licitação está descrita abaixo:
SEINFRA: 11.107.15.452.5099.1050 – Construção, reforma, ampliação, revitalização e recu-

peração de praças, calçadas, calçadões, escadarias, jardins e alambrados; Natureza da despesa: 
4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021.

4.2 Em decorrência da substituição da classificação orçamentária, o Contrato em questão passa 
a ser representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Sra. Sachenka Bandeira 
da Hora, retirando-se a representatividade da SEDURB, representada pelo Sr. Zennedy Bezerra.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora, Zennedy Bezerra /PMJP e José Teotônio Dantas 

Leite/ Engemec Construtora e Incorporadora Ltda.
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.029/2018/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.012/2018/SEDURB – REFORMA DA PRAÇA ANAYDE BEIRIZ 

NO BAIRRO DO VALENTINA EM JOÃO PESSOA.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Engemec Construtora e Incorporadora Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a alteração da Cláusula Quarta do Contrato nº 90.012/2018, 

para retirar a dotação orçamentária alusiva à SEDURB: 
Classificação Orçamentária: 09.102.15.452.5189.4254 – Construção, Revitalização, Recupe-

ração de praças e áreas de lazer; Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte 
de Recursos: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021, passando tal cláusula a vigorar com 
a seguinte redação:

Cláusula Quarta – Dotação orçamentária 
4.1 A dotação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa referente à execução do objeto desta 

licitação está descrita abaixo:
SEINFRA: 11.107.15.452.5099.1050 – Construção, reforma, ampliação, revitalização e recu-

peração de praças, calçadas, calçadões, escadarias, jardins e alambrados; Natureza da despesa: 
4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021.

4.2 Em decorrência da substituição da classificação orçamentária, o Contrato em questão passa 
a ser representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Sra. Sachenka Bandeira 
da Hora, retirando-se a representatividade da SEDURB, representada pelo Sr. Zennedy Bezerra.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora, Zennedy Bezerra /PMJP e José Teotônio Dantas 

Leite/ Engemec Construtora e Incorporadora Ltda.
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.034/2018/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.011/2018/SEDURB – REFORMA DA PRAÇA ERNANI 

SÁTIRO EM JOÃO PESSOA 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Engemec Construtora e Incorporadora Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a alteração da Cláusula Quarta do Contrato nº 90.011/2018, 

para retirar a dotação orçamentária alusiva à SEDURB: 
Classificação Orçamentária: 09.102.15.452.5189.4254 – Construção, Revitalização, Recupe-

ração de praças e áreas de lazer; Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte 
de Recursos: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021, passando tal cláusula a vigorar com 
a seguinte redação:

Cláusula Quarta – Dotação orçamentária 
4.1 A dotação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa referente à execução do objeto desta 

licitação está descrita abaixo:
SEINFRA: 11.107.15.452.5099.1050 – Construção, reforma, ampliação, revitalização e recu-

peração de praças, calçadas, calçadões, escadarias, jardins e alambrados; Natureza da despesa: 
4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021.

4.2 Em decorrência da substituição da classificação orçamentária, o Contrato em questão passa 
a ser representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Sra. Sachenka Bandeira 
da Hora, retirando-se a representatividade da SEDURB, representada pelo Sr. Zennedy Bezerra.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora, Zennedy Bezerra /PMJP e José Teotônio Dantas 

Leite/ Engemec Construtora e Incorporadora Ltda.
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.024/2018/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.010/2018/SEDURB – REFORMA DA PRAÇA DO CARRO 

ANTIGO EM MANAÍRA, JOÃO PESSOA 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Econ Emp. e Construções Ltda.
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a alteração da Cláusula Quarta do Contrato nº 

90.010/2018, para retirar a dotação orçamentária alusiva à SEDURB: 
Classificação Orçamentária: 09.102.15.452.5189.4254 – Construção, Revitalização, Recupe-

ração de praças e áreas de lazer; Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte 
de Recursos: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021, passando tal cláusula a vigorar com 
a seguinte redação:

Cláusula Quarta – Dotação orçamentária 
4.1 A dotação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa referente à execução do objeto desta 

licitação está descrita abaixo:
SEINFRA: 11.107.15.452.5099.1050 – Construção, reforma, ampliação, revitalização e recu-

peração de praças, calçadas, calçadões, escadarias, jardins e alambrados; Natureza da despesa: 
4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021.

4.2 Em decorrência da substituição da classificação orçamentária, o Contrato em questão passa 
a ser representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Sra. Sachenka Bandeira 
da Hora, retirando-se a representatividade da SEDURB, representada pelo Sr. Zennedy Bezerra.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora, Zennedy Bezerra /PMJP e Epitácio Alves de 

Almeida/ Construtora Econ Emp. e Construções Ltda.
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.010/2019/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.004/2019/SEDURB – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE-

CIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JARDIM OCEANIA – FASE II, EM JOÃO PESSOA 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Itay Ltda.
OBJETO: – – É objeto do presente Aditivo a alteração da Cláusula Quarta do Contrato nº 

90.004/2019, para retirar a dotação orçamentária alusiva à SEDURB: 
Classificação Orçamentária: 09.102.15.452.5189.4254; Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e 

Instalações; Fonte de Recursos: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021, passando tal cláusula 
a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Quarta – Dotação orçamentária 
4.1 A dotação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa referente à execução do objeto desta 

licitação está descrita abaixo:
SEINFRA: 11.107.15.452.5099.1050 – Construção, reforma, ampliação, revitalização e recu-

peração de praças, calçadas, calçadões, escadarias, jardins e alambrados; Natureza da despesa: 
4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021.

4.2 Em decorrência da substituição da classificação orçamentária, o Contrato em questão passa 
a ser representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Sra. Sachenka Bandeira 
da Hora, retirando-se a representatividade da SEDURB, representada pelo Sr. Zennedy Bezerra.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora, Zennedy Bezerra /PMJP e Ivonaldo Dias de 

Araújo/ Construtora Itay Ltda.
Data da Assinatura: 14/01/2020

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09026/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/069278

CHAVE Nº 806039
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOCHILAS EM ATEN-

DIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 03/03/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
12/03/2020, às 13h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-
-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 03 de março de 2019.

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09020/2020

PROCESSO ADM. Nº. 2020/007595
CHAVE Nº 806017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E 
SECANTE PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 03/03/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
12/03/2020, às 09h30. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-
-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 03 de março de 2020.

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº   12.759/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.012/2020
DATA DE ABERTURA: 16/03/2020 – ÀS: 08:30h. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS 

MÉDICO HOSPITALARES E OPME, PARA OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DO HOSPITAL 
MUNICIPAL SANTA ISABEL.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª. Franciny 
do Nascimento Leal, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da chave 805902, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas 
com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, 
no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIO/
SUS Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto 
Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 28 de Fevereiro de 2020. 
Franciny do Nascimento Leal 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº   01.830/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2020
DATA DE ABERTURA: 18/03/2020 – ÀS: 08:30h. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª. Franciny 

do Nascimento Leal, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da chave 805063, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Con-
sultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h 
às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: 
ORDINÁRIO/SUS/ TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE Fundamentação legal: Lei Federal 
nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 
7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 28 de Fevereiro de 2020. 
Franciny do Nascimento Leal 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPMJP

EXTRATO DO II TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 003/2018 Número do Processo: 14573/2019
CONTRATANTE: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, CNPJ: 40.955.403/0001-

09, CONTRATADO: LOCALIZA RENT A CAR S/A - CNPJ: 16.670.085/0001-55 – OBJETO: 
Contratação de serviços de locação de veículos, para atender as necessidades deste Instituto de 
Previdência. Fundamento Legal; art. 57 da Lei 8.666/93. Prorrogação do contrato por 12 meses 
22/02/2020 até 22/02/2021

ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
Superintendente IPMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 11h30min horas do dia 17 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DIVERSOS E MATERIAL ESPORTIVO, VISANDO ATENDER 
ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 005. Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: www.lagoaseca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 28 de Fevereiro de 2018. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 09H30MIN HORAS DO DIA 17 DE 
MARÇO DE 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM 
DIVERSAS LOCALIDADES (SITIO PAU FERRO, MINEIRO E GRAVATÁ), NA ZONA RURAL NO 
MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/PB – RECURSOS PROPRIOS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: www.lagoaseca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 10H30MIN HORAS DO DIA 17 DE 
MARÇO DE 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM 
DIVERSAS LOCALIDADES, NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/
PB – RECURSOS PROPRIOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08h Às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: www.lagoaseca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 09H30MIN HORAS DO DIA 
19 DE MARÇO DE 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA EXTERNA DO COMPLEXO 
ESPORTIVO MONTE ALEGRE (PRAÇA), NO BAIRRO CARECÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA 
SECA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: www.lagoaseca.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 11H30MIN HORAS DO DIA 19 DE 
MARÇO DE 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE GINASIO COBERTO NA COMUNIDADE CARECÃO 
NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08h Às 
12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@
gmail.com. Edital: www.lagoaseca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 28 de Fevereiro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Patrulha mecanizada (trator agrícola sobre rodas), zero hora, para atender 
as necessidades da secretaria de Agricultura deste Município, conforme proposta Min. da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento Nº 2223/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2019. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios/Ordinários Proposta Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Nº 
2223/2019: 20.400 SECRETARIA DA AGRICULTURA - 20 608 2009 1008 AQUISIÇÃO DE TRATOR 
E PATRULHA MECANIZADA - 0056 4490.52 01 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE - 0056 4490.52 01 990 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mulungu e: 
CT Nº 033/2020 - 17.02.20 - DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA – 
CNPJ: 02.830.307/0001-45 – VALOR CONTRRATADO: R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais).

MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Patrulha mecanizada (máquina retroescavadeira), zero hora, para atender 
as necessidades da secretaria de Agricultura deste Município, conforme proposta Min. da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento Nº 2223/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2019. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios/Ordinários Proposta Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Nº 
2223/2019: 20.400 SECRETARIA DA AGRICULTURA - 20 608 2009 1008 AQUISIÇÃO DE TRATOR 
E PATRULHA MECANIZADA - 0056 4490.52 01 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
- 0056 4490.52 01 990 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mulungu e: CT 
Nº 030/2020 - 14.02.20 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS – CNPJ: 
18.209.965/0001-54 – VALOR CONTRATADO: R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais).

MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
realização de tombamento. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 27 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:00 horas do dia 12 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos 
compreendendo: farmácia básica, hiperdia, antibioticos e controlados. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2017. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 27 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 13:00 horas do dia 12 de Março de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de Limpeza e 
Higiene. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 004/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Passagem - PB, 27 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Março de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças para veículos 
de pequeno porte. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 27 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 15:00 horas do dia 12 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gerenciamento de manu-
tenção preventiva e corretiva dos das máquinas pesadas do município de Passagem – PB, para 
aquisição de peças, acessórios e serviços de oficina mecânica em geral. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2017. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 27 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
RESULTADO DE JULGAMENTO

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, vem 
através deste aviso, tornar público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação 
do Pregão Presencial Nº 00009/2020, cujo objeto Contratação de empresa especializada para 
prestar os serviços de exames laboratoriais ao Município de Pedra Branca-PB. Tem como vencedora 
as empresas TIAGO GOMES ARAUJO, -ME, com o valor global de R$ R$ 15.000,50 (quinze mil 
e cinquenta centavos), MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA –ME, com o valor global de R$ R$ 
15.312,50 (quinze mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos), e a empresa LABORATORIO 
DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES - LTDA, com o valor global de R$ R$ 21.452,20 (vinte um 
mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos),.

Pedra Branca-PB, 27 de Fevereiro de 2020
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de exames laboratoriais 

ao Município de Pedra Branca-PB.
Vencedoras: - TIAGO GOMES ARAUJO, -ME, com o valor global de R$ R$ 15.000,50 (quinze 

mil e cinquenta centavos), MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA –ME, com o valor global de R$ R$ 
15.312,50 (quinze mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos), e a empresa LABORATORIO 
DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES - LTDA, com o valor global de R$ R$ 21.452,20 (vinte um 
mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos),

RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e 
lei 10.520/02, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR.

Pedra Branca-PB, 27 de Fevereiro de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00008/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00008/2020, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação para Elaboração de projeto tecnico de implantação de usina fotovol-
taica e substituição da iluminação publica da convencional por led do Município de Pedra Branca, 
a empresa A IM MARTINS SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA – CNPJ nº 16.828.557.0001-55, com 
o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil, reais).

Pedra Branca, em 26 de Fevereiro de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa  

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00008/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00008/2020, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação para Elaboração de projeto tecnico de implantação de usina fotovol-
taica e substituição da iluminação publica da convencional por led do Município de Pedra Branca, 
a empresa A IM MARTINS SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA – CNPJ nº 16.828.557.0001-55, com 
o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil, reais).

Pedra Branca, em 26 de Fevereiro de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00008/2020. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: A IM MARTINS SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA – CNPJ nº 16.828.557.0001-55
OBJETO: Elaboração de projeto tecnico de implantação de usina fotovoltaica e substituição da 

iluminação publica da convencional por led do Município de Pedra Branca.
VALOR R$ 30.000,00 (trinta mil, reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2020.

Pedra Branca - PB, 27 de Fevereiro de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 00009/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES - LTDA - CNPJ nº 

17.940.571/00001-09.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de exames laboratoriais 

ao Município de Pedra Branca-PB.
Valor Global: R$ 21.452,20 (vinte um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos),
Data do Contrato: 28 de Fevereiro de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 00009/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA -ME - CNPJ nº 08.771.318/00001-88.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de exames laboratoriais 

ao Município de Pedra Branca-PB.
Valor Global: R$ 15.312,50 (quinze mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos)
Data do Contrato: 28 de Fevereiro de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 00009/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: TIAGO GOMES ARAUJO, -ME - CNPJ nº 23.539.910/00001-42.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de exames laboratoriais 

ao Município de Pedra Branca-PB.
Valor Global: R$ 15.000,50 (quinze mil e cinquenta centavos),
Data do Contrato: 28 de Fevereiro de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00020/2020, por 

menor preços unitário, cujo objeto é a prestação de serviços administrativos. Abertura dia 13/03/2020 
às 09:00 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: 
www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 28 de Fevereiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00021/2020, por 

menor preços unitário, com objeto, Aquisição de combustíveis e óleo lubrificantes. Abertura dia 
13/03/2020 às 13:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital 
encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 28 de Fevereiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00022/2020, por 

menor preços unitário, com objeto, Aquisição de produtos de panificadora. Abertura dia 12/03/2020 
às 10:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: 
www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 28 de Fevereiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada com trocas, de óleo lubrificante, 
filtros e outros, destinados à frota de veículos e máquinas pesada pertencentes a esta Prefeitura e 
ao Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 130/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99167-0794. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pedro Régis - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: DISPENSA Nº 00006/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401-ME; CNPJ nº 29.332.622/0001-07.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em digitalização profissional.
Valor Global Estimado:R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Piancó-PB, 28 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00034/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS 
EIRELI - ME - CNPJ nº 24.050.566/0001-96, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 10.500,00 
(dez mil e quinhentos reais)e o Valor Global Anual Máximo Estipulado de R$ 105.000,00 (cento e 
cinco mil reais), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de 
saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de CARDIOLOGIA, 
referente a Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 28 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADEN° 00034/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME - CNPJ nº 24.050.566/0001-96.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de CARDIOLOGIA, referente 
a Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Piancó-PB, 28defevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00035/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS 
EIRELI - ME - CNPJ nº 24.050.566/0001-96, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 7.999,68 
(sete mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)e o Valor Global Anual 
Máximo Estipulado de R$ 79.996,80 (setenta e nove mil e novecentos e noventa e seis reais e 
oitenta centavos), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área 
de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS 
para o SAMU/ UPA, atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada 
Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 28 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADEN° 00035/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME - CNPJ nº 24.050.566/0001-96.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-

dimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 7.999,68 (sete mil e novecentos e noventa e nove 
reais e sessenta e oito centavos).

VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 79.996,80 (setenta e nove mil e novecentos 
e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Piancó-PB, 28defevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00036/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa GILSON & G. BRITO LTDA – ME 
- CNPJ nº 21.673.162/0001-60, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 9.000,00 (nove mil 
reais)e o Valor Global Anual Máximo Estipulado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com o objeto 
a Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com atendimento a 
nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de NEUROLOGIA, referente a Chamada 
Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 28 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADEN° 00036/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:GILSON & G. BRITO LTDA – ME - CNPJ nº 21.673.162/0001-60.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de NEUROLOGIA, referente 
a Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Piancó-PB, 28defevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

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 
17 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CON-
TRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 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, 28 de Fevereiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

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 09:00 horas do dia 17 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 Peças Automotivas. 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 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, 28 de Fevereiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00007/2020, para o dia 17 de 
Março de 2020 às 11:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Ananiano Ramos 
Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 28 de Fevereiro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 08:30 horas do dia 13 de 
Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA, SEGURANÇA, 
BANHEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES. 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 001461/11; 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@
GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Remigio - PB, 28 de Fevereiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás de cozinha 
recarga 13 kg - GLP e água mineral diversas, mediante entrega diária conforme solicitação perió-
dica, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada de 
piso intertravado diversos, destinados a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 025/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-
2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:15 horas do dia 11 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada 
de pneus e câmaras de ar diversas, destinados a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-
2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:15 horas do dia 11 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada de 
frutas e verduras diversas, mediante entrega diária conforme solicitação periódica, destinados a esta 
Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
A Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Luzia/PB, através da sua Pregoeira, 

torna público aos interessados o resultado da análise da Proposta de Preços do Pregão Presencial 
Nº 00006/2020, que tem como objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de 
Material Hospitalar diversos destinados as Unidades de Saúde, no atendimento às necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia - PB, assim informa o seguinte resultado: 
Os licitantes BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA e 
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, 
tiveram suas propostas desclassificadas por não atenderem o disposto no instrumento convocatório. 
As empresas BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA 
e a empresa FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES, não apresentaram os registros referente ao item 6.2, alínea b1) registro do 
produto ofertado junto à Agência Nacional De Vigilância Sanitária (MS), será comprovada através 
de cópia, autenticada ou “print” da internet / ANVISA. Os registros deverão ser anexados junto à 
proposta comercial fazendo referência ao item cotado conforme especificações constantes no anexo 
I do presente edital. As empresas CRM COMERCIAL LTDA; HOSP MEDICAL - COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES; IN-DENTAL PRODUTOS ODONTO-
LOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA; JOSE NERGINO SOBREIRA; L G PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA; LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR; NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI; OLIVEIRA & EULALIO 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA; PHOSPODONT LTDA; TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA foram classificadas por atender o disposto no edital. As dúvidas porventura 
em alguns registros dos materiais serão esclarecidas na sessão de continuidade dos trabalhos 
quando declarado o vencedor do item. A sessão de abertura para continuidade do certame será 
realizada às 08:00hs do dia 09 de março de 2020, caso não haja interposição de recursos. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 
14:00h, 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, 28 de fevereiro de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019
PROCESSO Nº 161/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO 
A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INCONFORMIDADES DA CRECHE DO BAIRRO DE TIBIRI II, 
DA CRECHE DE BEBELÂNDIA, DA QUADRA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO E DA 
QUADRA DA ESCOLA EGÍDIO MADRUGA, NOS BAIRROS DE TIBIRI II, MARCOS MOURA E 
BEBELÂNDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

O município de Santa Rita, PB, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação comunica aos interessados que no dia 04 de março de 2020, às 09:30 estará realizando 
sessão, para abertura da Proposta Comercial da empresa habilitada, FC FERNANDES CARVALHO 
CONSTRUTORA LTDA. A sessão ocorrerá na sede da Comissão Permanente Licitação, situada na 
Praça Getúlio Vargas, n° 40A, centro – Santa Rita, PB.

Santa Rita, 28de fevereiro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS 
DE REFORMA DOS HOSPITAL JOÃO DANTAS ROTHEA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO 
DO PEIXE-PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CRV 
CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 491.599,34. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José 
Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 28 de Fevereiro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA 
DOS HOSPITAL JOÃO DANTAS ROTHEA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-
-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CRV 
CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 491.599,34.

São João Rio do Peixe - PB, 28 de Fevereiro de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2020. OBJETO: Contratação de Empresa Juridica 

Especializada para os Serviços de Reforma dos Hospital João Dantas Rothea No Município de São 
João do Rio do Peixe-pb. 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: Crv 
Contruções e Serviços Ltda - CNPJ 07.609.311/0001-00. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922.

São João Rio do Peixe - PB, 28 de Fevereiro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020

Objetivo:Aquisição parcelada de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Serra Grande – PB, conforme especificações no edital.

Data da sessão: dia 16 de março de 2020, às 09h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site http://serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/lici-
tacoes, www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min 
às 12h00min.

Serra Grande-PB, 28 de fevereiro de 2020.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)
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