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Homenagens e comoção no enterro do corpo da ativista, que será celebrada pela Escola de Samba Unidos do Roger no Carnaval de João Pessoa deste ano. Página 8

Dor e samba no adeus a Fernanda Benvenutty

Foto: Roberto Guedes

Salão supera expectativa 
com R$ 1,6 mi em vendas
Em balanço divulgado ontem, 31o Salão do Artesanato chegou ao fim domingo com mais de 100 mil visitantes. Página 7

Cidadania terá candidato 
à prefeitura da capital

PB Rural Sustentável 
recebe visita do Bird

De acordo com o governador João Azevêdo, 
recém-filiado ao Cidadania, legenda entrará na 
disputa com apoio de vários partidos. Página 13

Delegação do Banco Mundial está no Estado 
acompanhando a implantação do programa na 
companhia de uma equipe do Cooperar. Página 17
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Livro reúne pelejas 
sobre Zé Ramalho
‘Zé Ramalho na Literatura’ coleciona cordéis 
sobre o músico paraibano, incluindo dois 
textos dele publicados há 40 anos. Página  9

2o CadernoReforma tributária 
é prioridade, 
afirma Bolsonaro

Detran-PB adota 
licenciamento 
digital para veículos

Assunto foi tema de mensagem 
enviada, ontem, pelo presidente 
ao Congresso no primeiro dia de 
trabalho do Legislativo.  Página 14

Medida está valendo desde ontem 
e está disponível junto à CNH 
Digital no aplicativo Carteira 
Digital de Trânsito.  Página 3
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Defesa Civil em alerta

Depois dos estragos causados, ontem, áreas mais 
vulneráveis continuam sendo monitoradas; previsão é 
de chuva intensa para o interior do Estado. Página 5

Diversidade



Janeiro foi o mês do artesanato parai-
bano. O Governo do Estado marcou um 
gol de placa ao transferir o Salão do Ar-
tesanato da Paraíba do Espaço Cultural 
José Lins do Rego, no bairro de Tambau-
zinho, para uma estrutura especialmen-
te montada para receber a 31ª edição do 
evento, na Praia do Cabo Branco.

Prova disso é que, de 10 de janeiro a 
2 de fevereiro, o Salão do Artesanato da 
Paraíba foi visitado por mais de 100 mil 
pessoas, entre turistas e moradores da 
capital. Com ênfase no metal, a grande 
feira proporcionou a comercialização de 
mais de 75 mil peças, totalizando um fa-
turamento de R$ 1,6 milhão.

Os organizadores do Salão do Arte-
sanato da Paraíba e os artesãos e artesãs 
participantes consideraram a mudança 
de local como uma decisão fundamen-
tal para o sucesso do evento. As vendas 
dos produtos, por exemplo, aumentaram 
mais de 100% em relação à última edição 
realizada na capital.

O Salão do Artesanato da Paraíba 
teve uma publicidade extra ao compor-
tar, na sua programação, o desfile da co-
leção #SomosTODOSParaíba. As peças 
foram confeccionadas nas oficinas reali-
zadas pelo estilista Ronaldo Fraga com as 
rendeiras do Cariri, inspiradas na obra do 
artista plástico Flávio Tavares.

A logística e a infraestrutura esta-
belecidas pela gestão estadual para esta 
edição possibilitaram que toda a beleza 
do trabalho produzido pelos homens e 

mulheres que fazem o criativo artesana-
to paraibano pudesse ser apreciada com 
mais intensidade e devidamente valori-
zada por milhares de pessoas.

Nada é mais importante para um 
profissional do que ter o seu trabalho re-
conhecido por um público amplo e diver-
sificado. Melhor ainda, no caso dos arte-
sãos e artesãs que participaram da feira, 
quando esse reconhecimento é comple-
mentado com a aquisição de uma grande 
quantidade de peças.

O sucesso desta edição do Salão do 
Artesanato da Paraíba implica ainda no 
fortalecimento da economia local. É di-
nheiro que fica pela cidade de João Pes-
soa, mas parte considerável do montante 
também retorna para as cidades onde os 
artesãos e artesãs vivem e trabalham, fa-
zendo girar o capital.

O Salão do Artesanato da Paraíba 
consolida-se, desse modo, como a vitri-
ne por excelência desse trabalho criati-
vo, desenvolvido por homens e mulheres 
de todas as regiões do Estado, que nem 
sempre recebe o devido valor, financeiro, 
inclusive, comprometendo assim a quali-
dade de vida dos profissionais.

O Salão do Artesanato da Paraíba 
mostra quão tênue é, em muitos casos, a 
fronteira que separa a simples habilidade 
manual para reprodução em série (o ar-
tesanato) do processo de elaboração de 
peças exclusivas (a arte popular). Ambos 
têm seu valor e o público não fez distin-
ção entre uma coisa e outra.
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Artesanato em alta

Editorial

HumorDomingos Sávio
savio_fel@hotmail.com

UN Informe

Quando a gente mora 
num mesmo lugar a vida 
toda, e já está numa cer-
ta idade... Todos os dias 
morre  alguém do seu co-
nhecimento. E das suas 
lágrimas. E a gente vai ficando mais dias 
de luto do que gostaríamos. É um paren-
te, um amigo, um conhecido, um vizinho, 
ou  aquele que só conhecemos da farmá-
cia, da esquina, ou de botar o rabo de 
olho durante a vida. 

Esta semana morreu Julinho Paulo 
Neto, que conheci dos tempos de mo-
cinha e do Maravalha. Embora fosse de 
outra geração, ainda consegui driblar os 
ditames da época e fui algumas vezes ao 
Clube dos Solteiros. Namorei seu irmão 
José Paulo aos catorze anos, e quando 
morreu precocemente numa tragédia, 
chorei as lágrimas da juventude perdi-
da. E na Missa de Sétimo dia de Julinho, a 
cada vez que o padre dizia “Julio”, eu cho-
rava pelo “meu” Julio. Ao me abraçar com 
minha prima Berenice, eu disse baixinho: 
“Nossos Julios estão por lá agora!”  E ela: 
“O meu Julio gostava muito do seu!”. E eu: 
“E o meu, do seu!” Fim do abraço. E saí da 
igreja Mãe dos Homens, caminhando em 
direção à Bica, onde meu carro estava es-
tacionado,  a pensar nas perdas da vida 
toda. Dos mais famosos (artistas, escri-
tores, celebridades), tanta gente que foi 
referência minha, aos anônimos e pesso-
as queridas.

Tantos amigos já perdi! De morte 
morrida, de acidente, de doença grave. E 
os célebres. O mais recente o Kobe, que 
caiu de helicóptero com a filha de treze 
anos. Coração partido! A cada ano, choro 
nas retrospectivas tristes. Aquele ator 
que amava, aquela atriz que admirava, 
aquele casal que cortejava, meu primo 
distante, meu vizinho alheio, pessoas 
da cidade que via nos jornais, é todo um 

mundo que é meu e que, 
ao morrer, eu morro um 
pouco também. Ou mui-
to. E agradeço que estou 
viva, driblando os anos e 
gostando tanto da vida.

Uma vez, conversando com minha 
irmã Teca, que há mais de 30 anos mora 
do outro lado do mundo, ela fez esse co-
mentário interessante: O bom de ser 
estrangeira é porque não conhecemos 
ninguém da infância, e morre pouca gen-
te que conheço. Ela que é alguns anos 
mais jovem, já perdeu algumas poucas 
amigas, um parente ou outro do marido, 
mas só. Não tem essa de estar em velório 
todo dia. E eu, assim como em casamen-
to, choro em todos os velórios. Pareço até 
parente do morto. Ou dos noivos. Não re-
sisto à uma marcha nupcial!

Na Missa de Julinho não foi dife-
rente. Fiquei a observar os cabelos 
brancos dos amigos prateados. E uma 
unanimidade da sua figura de todos os 
adjetivos que desejamos ter. Lembrei-
-me do seu carinho para comigo a cada 
encontro em lugares festivos, que ele 
era sempre tão doce e amigo, como já 
foi homenageado tanto e com tanto 
afeto, pelos jornais da cidade.

Ao chegar ao carro, com todo aque-
le verde pujante da Bica, em contraste 
com aquelas casas, que conheci tão lin-
das, e hoje abandonadas ao lixo e aban-
dono, fiquei a me transportar ao conto 
mais famoso de James Joyce, The Dead. 
Imaginei-me à mesa como Gabriel e seus 
momentos de epifania, ao contemplar a 
neve caindo através da moldura da janela. 
No meu caso, a brisa escaldante do sol do 
meio dia. E com essa epifania própria, vim 
dirigindo pra casa, sozinha, e a pensar nas 
perdas e nos dias da minha vida, já tão 
rarefeitos, e desfalcados, que estão a me 
lembrar desse enigma que é a vida.

Os vivos & os mortos

 Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br

E agradeço que estou 
viva, driblando os 
anos e gostando  

tanto da vida 
A premiação é alusiva ao 580 aniversário 
de emancipação política do município de 
Jacaraú, município no Estado da Paraíba, 
localizado na Região Geográfica Imediata 
de Mamanguape-Rio Tinto.  Na ocasião, 
os desembargadores José Aurélio da Cruz 
e José Martinho Lisboa foram homenage-
ados com a Comenda do Mérito Cultural 
“José Fernandes de Lima”.

O inquérito foi instaurado no 
dia 29 de janeiro, após denún-
cias da empresa Ducar Serviços 
e Locações LTDA, que alegou a 
existência de ilicitudes no edital 
e no direcionamento do resultado 
da licitação. Nas irregularidades 
estão impugnação do edital; 
proibição ilegal de consórcios; di-
visão onerosa em lotes e ausência 
de justificativa técnica para coleta 
e remoção manual de resíduos.

O desembargador Marcos Cavalcanti de Albu-
querque, diretor da Escola Superior da Magis-
tratura (Esma), foi agraciado com o Título de 
Cidadão  Jacaruense. O autor da propositura foi 
o vereador Peron Bezerra Pessoa Filho, e a co-
menda foi entregue durante a sessão solene pro-
movida pela Casa Legislativa e pela Academia de 
Letras, Ciências e Artes do Vale do Mamanguape.

Comendas i

o inquérito

retomada

a volta de anísio liCitação na emlur

missão do Bird aCompanha implementação do pB rural

O deputado estadual Júnior Araújo 
(Avante) vai assumir o cargo de se-
cretário chefe do Governo. O convite 
foi feito pelo governador João Aze-
vêdo e aceito pelo deputado. Com 
a saída de Júnior Araújo para as-
sumir o cargo no Estado, a Assem-
bleia vai convocar o suplente para 
assumir seu posto. Anísio Maia 
(PT), primeiro suplente, deverá ser 
convocado para ocupar uma cadei-
ra no Legislativo.

A novela continua. Agora o 
Ministério Público da Paraí-
ba instaurou inquérito civil 
público para investigar a 
licitação em andamento da 
Autarquia Especial Munici-
pal de Limpeza Urbana de 
João Pessoa para a contra-
tação de empresa para os 
serviços de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sóli-
dos na capital.

Os atendimentos em Odontologia da Clínica Integrada de Saúde do Uniesp retornarão a partir 
da segunda-feira (10). Já as demais especialidades; Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psi-
cologia, estarão de volta no dia 2 de março. Para atendimento, basta fazer o agendamento pelo 
número 2106-3833 ou 9 9191-8937.  Os serviços são realizados por alunos a partir do 50 período 
supervisionados por um professor docente, exceto psicologia, que conta com a atuação de profis-
sionais. As atividades são gratuitas ou a custo simbólico. Para os serviços de enfermagem, basta 
o interessado aparecer no local e solicitar atendimento.

Comendas ii

Uma delegação do Banco Mundial 
está na Paraíba acompanhando a 
implementação do Programa PB 
Rural Sustentável, juntamente com 
a equipe técnica do Projeto Coope-
rar, órgão vinculado à Secretaria 
de Agricultura Familiar e do Desen-
volvimento do Semiárido – Seafds. 
A equipe é composta por Maurizio 
Guadagni (chefe da missão), gerente 
do Projeto Cooperar no Bird; Alfonso Avestegui, do setor de Recursos Hídricos e Saneamento; Dit-
mar Zimath, consultor; Marilin Rehnfeldt, da Salvaguardas Sociais; e Fernanda Balduino, gerencia-
mento financeiro; e Marcos Gambi, consultor.  Nesta quarta (5) e quinta-feira (6), a missão vai ao 
Sertão paraibano para conhecer o funcionamento de uma Cooperativa, no município de Aparecida; 
e de uma Associação de Agropecuaristas, em Pombal; e participar da Oficina de Fortalecimento dos 
Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, também em Pombal. No 
município de Sousa, vão conhecer as novas instalações da Gerência Regional do Projeto Cooperar.  A 
missão, que chegou nessa segunda-feira (3), permanece na Paraíba até a próxima sexta-feira (7), e 
foi recepcionada pelo secretário executivo do Projeto Cooperar, Omar José Batista Gama. Em segui-
da, no auditório da instituição, houve apresentação da síntese da evolução na execução do PB Rural 
em 2019. Após o almoço, se reúnem com a coordenação do Componente 4 do projeto, que dispõe 
sobre Gestão, Monitoramento e Avaliação, para definir estratégia para qualificação de quadro de 
pessoal do Cooperar; Termos da parceria com a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e 
Regularização Fundiária (Empaer) e sua atuação nos componentes 1, 2 e 3.
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O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo já está disponível junto à CNH Digital no aplicativo CDT

O Departamento Es-
tadual de Trânsito (De-
tran-PB) adotou ontem a 
versão eletrônica do Certi-
ficado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo (CRLV 
Digital). Ele está disponí-
vel junto à CNH Digital no 
aplicativo Carteira Digi-
tal de Trânsito (CDT), que 
reúne os dois documentos 
de porte obrigatório no 
trânsito. Em parceria com 
o Serpro e o Departamento 
Nacional de Trânsito (De-
natran), a medida faz com 
que o modelo digital possa 
ser compartilhado eletroni-
camente de forma segura.

Assim como a CNH Di-
gital, a versão eletrônica do 
CRLV traz todas as informa-
ções do documento impres-
so e tem a mesma validade 
jurídica do CRLV físico. Para 
ter o documento digital, o 
proprietário tem que ter 
pago o licenciamento do 
veículo de 2018.

O acesso ao CRLV Digi-
tal é possível adicionando o 
documento após download 
do aplicativo CDT, disponível 
no Google Play e App Store. 
O cadastramento do veículo 
pode ser realizado no pró-
prio aplicativo. Tanto a CNH 
quanto o CRLV digital pode-
rão ser acessados pelo dis-
positivo móvel mesmo off-li-
ne, ou seja, sem internet.

Compartilhamento
O CRLV Digital pode ser 

compartilhado para outra 
pessoa que utiliza o mesmo 
veículo, desde que ela já te-
nha instalado, em seu dis-
positivo móvel, o aplicativo 
CDT. O compartilhamento 
pode ser realizado para 
até cinco pessoas ao mes-
mo tempo. Quem recebe o 
CRLV digital não consegue 
exportar ou compartilhar 
o documento, mas pode 
apresentá-lo às autorida-
des de trânsito. Quando o 
proprietário do veículo não 
quiser mais compartilhar o 
documento, é só cancelar a 
opção no aplicativo.

Segurança
O documento digital 

do usuário está protegido 
por uma senha de acesso 
de quatro dígitos, exigida 
para o login na Carteira 
Digital de Trânsito. O aces-
so ao aplicativo pode ser 
feito também com a im-
pressão digital do usuário 
nos dispositivos móveis 
que já possuam leitor por 
biometria.

A autenticidade do do-
cumento é garantida pelo 
QR Code, que pode ser lido 
para verificar se há alguma 
falsificação no documento 
durante uma fiscalização 
de trânsito. O procedimen-
to de obtenção do CRLV e 
da CNH Digital é 100% on-
line, não sendo necessário 
o comparecimento do pro-
prietário ao Detran-PB.

Pedro Ivo Oliveira
Repórter da Agência Brasil 

Detran adota o CRLV digital 
para veículos da Paraíba

Editoração: Lênin BrazEdição: Marcos Pereira

A ministra da Mulher e da Família, Damares Alves, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participaram do lançamento da campanha

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Governo lança campanha para 
reduzir gravidez na adolescência

A ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, 
e o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, lança-
ram ontem (3) a campanha 
Tudo Tem seu Tempo, que 
visa a educar jovens sobre 
sexo e gravidez na adoles-
cência. Mais cedo, a ministra 
publicou no seu Twitter a 
foto de um outdoor da cam-
panha instalado nos corre-
dores da Câmara dos Depu-
tados e pediu a participação 
e o apoio das pessoas com o 
uso da hashtag #TudoTem-
SeuTempo nas redes sociais. 
A ação tem como foco duas 
faixas etárias: de 15 a 19 
anos e abaixo de 15 anos.

“Estamos construin-
do um plano nacional de 

prevenção do sexo preco-
ce. Essa ação é só o come-
ço. Existem consequências 
graves, físicas e emocionais 
para o sexo antes da hora. 
Vamos fazer cartilhas, va-
mos para as escolas mostrar 
arte, música. Vamos cuidar 
das ‘novinhas’, e não apenas 
chamá-las para o sexo”, afir-
mou a ministra Damares.

A ministra afirmou ain-
da que as ações contam com 
embasamento de estudos 
realizados por especialistas 
de diversas áreas e que são 
focadas nos melhores in-
teresses dos jovens. “Os jo-
vens e adolescentes são se-
res pensantes. Eles não são 
guiados apenas pelo instinto 
sexual. Acreditar nos jovens 
é essencial”, concluiu.

O ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, 
destacou a relevância da 

ação. “Isso é elemento de 
discussão, sim. Nós precisa-
mos olhar os números e sa-
ber as consequências. É pa-
pel de todos que têm uma 
responsabilidade com os 
jovens e adolescentes criar 
uma consciência. Estamos 
diminuindo os números 
[de gravidez indesejada] de 
15 a 19 anos em 40%. Mas, 
na faixa etária abaixo de 
15 anos, de 2000 a 2016, o 
número da gravidez infantil 
permaneceu no mesmo pa-
tamar. Nada mudou”, argu-
mentou. 

Sobre a orientação de 
abstinência, Mandetta afir-
mou que o assunto foi mui-
to discutido internamente e 
que a orientação educativa 
para evitar a gravidez infan-
til deve ser o foco da ação do 
governo. “O que se diz para 
uma criança assim [abaixo 

de 15 anos] a não ser ‘tudo 
tem seu tempo’? Não é idade 
de medicalizar, de interfe-
rir. A discussão é complexa”, 
concluiu.

De acordo com nota 
publicada pelo ministério, a 
medida é tida como política 
complementar e faz parte de 
um pacote de “medidas pre-
ventivas e educativas que 
contribuam para a redução 
da incidência da gravidez na 
adolescência”.

O programa faz parte 
da Semana Nacional de Pre-
venção à Gravidez Precoce, 
criada pelo presidente Jair 
Bolsonaro em janeiro de 
2019. A mensagem estimu-
la o adiamento de relações 
sexuais e orienta jovens a 
dialogar com a família e a 
procurar unidades de saúde 
antes de iniciar uma vida se-
xual ativa.

O Departamento 
Estadual de Trânsito 
(Detran-PB), por meio 
da Operação Lei Seca, 
notificou 45 motoris-
tas por dirigir sob efei-
to de álcool, durante 
o mês de janeiro de 
2020. Os números fo-
ram divulgados ontem 
(3) pela Coordenação 
de Policiamento e Fis-
calização de Trânsito 
do órgão. 

Ao todo, foram rea-
lizados 505 testes de 
bafômetro neste mês, o 
que resultou na apreen-
são de 32 carteiras de 
habilitação (CNHs) e 
na remoção de 8 veícu-
los aos pátios do órgão. 
Neste período, dois 
motoristas tiveram que 
ser conduzidos à dele-
gacia. A operação ainda 
autuou em flagrante 36 
condutores pela práti-
ca de outras infrações 
ao Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). 

As ações da Ope-
ração Lei Seca foram 
intensificadas desde a 
segunda quinzena de 
dezembro até feverei-
ro de 2020, quando 
ocorre a estação mais 
quente do ano, o verão. 
A época coincide com 
as férias escolares e o 
Carnaval, em que se es-

tima um aumento sig-
nificativo de veículos 
circulando em todo o 
Estado, sobretudo nos 
munícipios litorâneos.   

Quarenta e cinco 
homens são responsá-
veis pelas ações. Esse 
efetivo é composto 
por três equipes, cada 
uma com 12 agentes de 
trânsito e três policiais 
militares, que atuarão 
nas fiscalizações de 
trânsito com o auxílio 
dos seguintes equipa-
mentos: 14 etilômetros 
(bafômetros), 50 talo-
nários eletrônicos, 2 
redutores de velocida-
de móveis, 2 camas de 
faquir, 20 cones de si-
nalização e 2 barreiras 
de sinalização retrátil. 
Nas ações são empre-
gadas nove viaturas, 
entre elas dois rebo-
ques.

Segundo o major 
Edmilson Castro, coor-
denador da Lei Seca 
no Estado, as fiscali-
zações têm o objetivo 
de coibir os abusos 
praticados por muitos 
condutores que ainda 
insistem em desobede-
cer às leis de trânsito, 
principalmente ao que 
se refere às infrações 
relacionadas à embria-
guez ao volante.

O governador João Aze-
vêdo anunciou, ontem (3), 
durante o programa semanal 
‘Fala, governador’, transmi-
tido em cadeia estadual pela 
Rádio Tabajara, investimen-
tos na ordem de R$ 3 milhões 
para a construção de 12 Cen-
tros de Triagem de Resíduos 
Sólidos, que atenderão mais 
de 50 municípios da Paraíba. 
A ação é resultado de uma 
parceria entre o Governo do 
Estado, prefeituras e o Minis-
tério Público e viabilizará a 
realização de coletas seleti-
vas, além de proporcionar a 
geração de renda para quem 
trabalha no segmento e au-
mentar a vida útil dos aterros 
sanitários.

 O chefe do Executivo es-
tadual destacou o esforço do 
governo para realizar mais 
uma parceria com as prefei-
turas e solucionar uma de-
manda relacionada ao meio 

ambiente.  “Nós sabemos que 
a atribuição de tratar os resí-
duos sólidos é municipal, mas 
o Estado já elaborou um Pla-
no Estadual de Resíduos Sóli-
dos e apresenta uma solução 
para atender os municípios 
que assinaram um Termo de 
Ajustamento de Conduta com 
o Ministério Público e não 
têm condições de cumprir por 
conta da falta de recursos. Nós 
estamos permitindo que os 
municípios fiquem regulares, 
considerando que a lei exige 
que se tome providências em 
relação ao assunto”, explicou.

 De acordo com João Aze-
vêdo, os Centros de Triagem 
serão construídos em Marca-
ção, Mari, Serra Branca, Ta-
peroá, Picuí, Lagoa de Dentro, 
Ingá, Juazeirinho, Remígio, 
Queimadas, Caaporã e Juripi-
ranga.

As unidades de geren-
ciamento de resíduos sólidos 

também irão atender os mu-
nicípios de Baía da Traição, 
Rio Tinto, Sobrado, Riachão 
do Poço,  Caldas Brandão, São 
José dos Cordeiros, Coxixola, 
Parari, São João do Cariri, As-
sunção, Livramento, Baraúna, 
Sossego, Nova Palmeira, Pe-
dra Lavrada, Jacaraú, Pedro 
Regis, Curral de Cima, Duas 
Estradas, Riachão do Baca-
marte, Itatuba, Serra Redon-
da, Soledade, Cubati, Olivedos, 
Tenório, Areia, Algodão de 
Jandaíra, Fagundes, Caturité, 
Barra de Santana, Alhandra, 
Pitimbu, Pedras de Fogo, Ita-
baiana, Pilar, São Miguel de 
Taipu e São José dos Ramos.

Ainda segundo o gover-
nador, uma nova reunião está 
prevista para acontecer nos 
próximos dias com os muni-
cípios, por meio da Federação 
das Associações de Municípios 
da Paraíba (Famup), para en-
caminhamento dos convênios. 

Lei Seca: 45 motoristas 
são autuados em janeiro

Governador vai investir R$ 3 mi em 
Centros de Triagem de Resíduos Sólidos

O Banco do Brasil foi 
condenado a pagar uma 
indenização no valor de 
R$ 30 mil, por ter feito o 
bloqueio administrativo, 
por motivos cadastrais, 
da conta de uma empresa 
do ramo da construção. A 
decisão é da juíza Adriana 
Barreto Lóssio de Souza. 
A proprietária do estabe-
lecimento alegou que era 
cliente antiga, não havendo 
motivo para um bloqueio 
em sua conta-corrente, 
sem um aviso prévio, ten-
do ficado impossibilitada 
de saldar seus compromis-
sos. Ao ser citado, o banco 
alegou a culpa exclusiva da 
vítima, por se negar a rea-
lizar a atualização cadas-
tral. Na sentença, a juíza 
destacou que houve falha 
na prestação do serviço.

Banco vai ter 
que pagar 
indenização 
de R$ 30 mil 

Tudo Tem seu Tempo
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Legumes e farinha de mandioca estão entre os itens que registraram os maiores aumentos em relação a dezembro
A Secretaria de Estado 

do Planejamento Orçamento 
e Gestão (Seplag), por meio 
da Diretoria de Planejamento 
(Diplan) e sua Gerência Exe-
cutiva de Desenvolvimento 
Municipal e Regional, divul-
gou, ontem (3), que o preço 
da cesta básica na cidade de 
João Pessoa no mês de janeiro 
de 2020 foi de R$ 372,17, re-
presentando um crescimen-
to de 1,02% em relação ao 
mês anterior. Já em relação 
ao mesmo período no ano 
passado, o incremento foi 
de 1,03%.

Entre os itens da ces-
ta básica que registraram 
crescimento do valor médio, 
em relação ao mês anterior, 
destacam-se os legumes e 
a farinha de mandioca, com 
crescimento de 15,65% e 
14,75%, respectivamente, 
representando uma diferen-
ça de R$ 0,45 e R$ 0,72, em 
relação ao mês de dezembro 
de 2019. Já entre os itens 
que registraram decrésci-

mo no preço médio, o café e 
a margarina se destacaram 
com uma redução de -3,32% 
e -2,79%, registrando um 
decréscimo de R$ 0,15 e R$ 
0,06 respectivamente. 

A ração essencial míni-
ma (cesta básica), definida 
pelo Decreto-Lei nº. 399, de 
30.04.1938, que estabelece 
treze produtos alimentares 
básicos (arroz, feijão, carnes, 
farinha de mandioca, café, 
pão, leite, açúcar, margarina, 
óleo de soja, legumes, frutas 
e raízes) e suas respectivas 
quantidades, passaram a re-
presentar aproximadamente 
35,82% do salário mínimo.

No mês de janeiro, um tra-
balhador que ganhou um salá-
rio mínimo de R$1.039,00,00 
precisou trabalhar o equiva-
lente a 78 horas e 48 minutos 
para adquirir sua alimenta-
ção individual. Uma família 
composta por quatro pes-
soas teria que dispor de R$ 
1.488,68 para adquirir sua 
alimentação básica.

Cesta básica em João Pessoa 
sobe 1,02% no mês de janeiro

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

A Polícia Militar come-
ça a semana desarticulando 
mais um ponto de tráfico de 
drogas, apreendendo armas 
de fogo e entorpecentes em 
João Pessoa. Dessa vez, a ação 
foi no fim da tarde de ontem 
(03), no bairro do Geisel, re-
sultando ainda na prisão de 
um suspeito que já havia sido 
preso por tráfico.

Policiais da Força Táti-
ca do 5º Batalhão estavam 
averiguando denúncias de 
tráfico de drogas em áreas 
comuns de um condomínio, 
quando chegaram até um 
apartamento em que teria 
os entorpecentes.  No local, 
os policiais apreenderam 
cerca de um quilo de subs-
tância análoga à cocaína, um 
quilo de maconha, 10 pedras 
de crack, balança de preci-
são e caderno de anotações 
do tráfico. O material estava 
com um suspeito de 19 anos 
de idade, que já responde na 
Justiça pelo crime de tráfico. 

O homem também estava 
com uma pistola, dois revól-
veres calibre 38, munições, 
balança de precisão, e no local 
foram encontrados diversos 
pinos vazios, que geralmente 
são utilizados para transporte 
de porções de cocaína. Todo 
material e o suspeito preso 
foram encaminhados para a 
Central de Flagrantes. 

Outras ações
Este é o segundo ponto de 

tráfico desarticulado pela PM 
nesta segunda-feira. No fim 
da manhã, outra ação da Força 
Tática apreendeu dois tonéis e 
49 garrafas que estavam com 
líquido semelhante a loló, e 
que provavelmente seriam 
distribuídas nos eventos pré-
carnavalescos e no Carnaval. 

O material estava em 
uma casa abandonada na co-
munidade do Timbó, no bair-
ro dos Bancários. Os entorpe-
centes foram apresentados 
na Central de Flagrantes.

PM prende suspeito de 
tráfico com três armas

Boletim do Ministério 
da Saúde mostra que 14 pa-
cientes são monitorados no 
Brasil por suspeita de terem 
sido infectados por corona-
vírus. Antes do meio-dia, 16 
casos eram considerados 
suspeitos, mas 2 foram ex-
cluídos. “A tendência é que 
com o volume de casos va-
mos conseguir descartar os 
casos cada vez mais rapida-
mente”, afirmou o ministro 
da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, em entrevista co-
letiva à imprensa na tarde 
de ontem.

Segundo Mandetta, o 
país vai decretar estado 
de emergência pública 
quanto ao coronavírus, 
mesmo sem a confirma-
ção de casos. isso porque, 
segundo o ministro, a me-
dida é indispensável para 
a repatriação dos 40 bra-
sileiros que estão na cida-
de de Wuhan, na província 
de Hubei, região central 
da China. Até o momento, 
o ministro descartou bar-
rar a entrada de chineses 
ou de viajantes vindos da 
China no Brasil, como foi 
feito pelos Estados Uni-
dos. “Essa é uma medida 
inócua, sem nenhuma efi-

cácia comprovada”, argu-
mentou.

Quarentena
O ministro revelou que 

o protocolo de quarentena 
para os brasileiros vindos de 
Wuhan será mais longo do 
que o previsto. “A quarente-
na será de 18 dias. São 4 dias 
de margem de segurança. 
Ainda estamos organizando 
a logística. A operação de 
busca será feita pelo minis-
tério da Defesa. A articulação 
com a China é do ministério 
das Relações Exteriores. Mas 
haverá um exame admissio-
nal feito pelo ministério da 
Saúde para o embarque. 

Coronavírus: estado de 
emergência é decretado
Pedro Ivo de Oliveira
Da Agência Brasil

Funesc lança edital da 19a 
Mostra Estadual de Teatro

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) 
realiza, nessa terça-feira (4), 
o lançamento oficial do edital 
da 19ª Mostra Estadual de 
Teatro, Dança e Circo. O even-
to é para artistas e jornalis-
tas e contará com um café da 
manhã, a partir das 10h, no 
Theatro Santa Roza, no Cen-
tro de João Pessoa.

Após o lançamento do 
edital, a organização da mos-
tra estará à disposição da 
imprensa e dos artistas para 
quaisquer dúvidas a respeito 
das regras do evento, confor-
me a presidenta Nézia Go-
mes. A 19ª Mostra Estadual 
de Teatro, Dança e Circo será 
realizada, mais uma vez, no 
teatro Santa Roza.

Ano passado, a Funda-

ção Espaço Cultural da Pa-
raíba abriu as cortinas do se-
cular teatro para a retomada 
da Mostra Estadual. Entre os 
dias 22 e 30 de março, foram 
apresentados 27 espetácu-
los. Também houve debates, 
oficinas e discotecagem após 
as encenações, além da cele-
bração dos 130 anos de fun-
dação do Theatro Santa Roza.

Foi a primeira edição da 
Mostra após a reforma do tea-
tro, concluída em dezembro 
de 2016. Em seu retorno, o 
projeto prestou homenagens 
a Luizinho de Pombal, Gui-
lherme Schulze e Montagem 
Circos, pela contribuição à 
cultura paraibana e pela dedi-
cação intensa ao teatro, dan-
ça e circo, respectivamente. 
Além destas, houve duas ho-

menagens póstumas – Simão 
Cunha e Waldemar Dornellas.

Entre os espetáculos do 
ano passado estiveram ‘Ba-
gaço’, ‘Alegria de náufragos’ e 
‘Trupeçando - A trupe de um 
homem só’. A seleção dos es-
petáculos do ano passado foi 
feita por meio de edital, dan-
do oportunidade igualitária 
aos grupos de participar do 
evento de forma democrática.

Cada espetáculo parti-
cipante recebeu cachê de R$ 
2 mil mais o apurado de sua 
respectiva bilheteria. A mos-
tra não teve caráter compe-
titivo, o que reforçou junto à 
curadoria a necessidade de 
optar pela pluralidade, bus-
cando selecionar trabalhos 
de diferentes regiões do Es-
tado.

Em todo o país

CNC estima que turismo  movimentará 
cerca de R$ 8 bi no Carnaval 2020

As atividades turísticas 
relacionadas ao Carnaval 
deverão alcançar o maior 
o volume de receitas desde 
2015, informou ontem (3) a 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). Este ano, 
a CNC estima que o fatura-
mento no carnaval deverá 
ser de cerca de R$ 8 bilhões, 
um aumento real de 1% em 
relação ao ano passado.

Segundo a confedera-
ção, a recuperação gradual 
da atividade econômica, 
combinada à inflação baixa, 
sugere um cenário positi-
vo, com retomada modera-
da dos serviços turísticos. 
“Nos meses que antecedem 
o carnaval, a taxa de câmbio 
teve uma desvalorização de 
10% ante o mesmo período 
de 2019, estimulando, por-
tanto, gastos com turismo 

no território nacional, em 
2020”, disse, em nota Fabio 
Bentes, economista da CNC 
responsável pela pesquisa. 
Ele destacou que esses fa-
tores devem favorecer um 
maior fluxo interno de tu-
ristas neste ano.

Os segmentos especia-
lizados em alimentação fora 
do domicílio, como bares e 
restaurantes, devem movi-
mentar R$ 4,8 bilhões, as 
empresas de transporte de 
passageiros rodoviário, aé-
reo e de locação de veículos 
rodoviários, R$ 1,3 bilhão, e 
os serviços de hospedagem 
em hotéis e pousadas, R$ 
861,3 milhões. Eles respon-
derão por mais de 88% de 
toda a receita gerada com o 
carnaval.

“Alimentação se destaca, 
nesse caso, pois é setor que 
mais gera movimento, de 
fato, durante os dias de car-
naval, enquanto os serviços 
de transporte e hospedagem 

registram maior atividade 
nos meses que antecedem a 
data”, explicou Bentes.

Rio de Janeiro, com fa-
turamento previsto de R$ 
2,32 bilhões, São Paulo, R$ 
1,95 bilhão, e Bahia com R$ 
1,13 bilhão, tendem a con-
centrar mais da metade da 
movimentação financeira 
durante o período. Em ter-
mos relativos, a maior taxa 
de crescimento real de re-
ceitas deverá ocorrer em 
São Paulo, alta de 5,4%, e 
Pernambuco, 3,2%.

Contratação
Para atender ao au-

mento sazonal de demanda, 
a CNC estima a contratação 
de 25,4 mil trabalhadores 
temporários em janeiro e fe-
vereiro, o que corresponde a 
2,8% a mais do que no car-
naval de 2019, com contra-
tação de 24,7 mil temporá-
rios. Com aproximadamente 
18,2 mil vagas oferecidas, o 

segmento de serviços de ali-
mentação deverá proporcio-
nar cerca de 71% das opor-
tunidades de emprego.

Se confirmada a previ-
são, a oferta de empregos 
por parte das atividades 
que compõem a pesquisa al-
cançaria, em 2020, o maior 
contingente de temporários 
desde 2014, de 55,6 mil 
postos de trabalho. Naquele 
ano, a proximidade entre o 
Carnaval, que ocorreu em 
março, e a Copa do Mundo, 
em junho, estimulou a con-
tratação de um contingente 
elevado de trabalhadores 
temporários.

De acordo com a CNC, as 
dez profissões mais deman-
dadas nos serviços turísticos 
devem responder por 63% 
das vagas oferecidas, com 
destaque para as profissões 
tradicionalmente ligadas 
aos segmentos de alimenta-
ção fora do domicílio, trans-
portes e hospedagem.

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Foto: Agência Brasil

As atividades turísticas relacionadas ao Carnaval deverão alcançar o maior o volume de receitas desde 2015, informou ontem a CNC



Ativismo e legado
A ativista trans Fernanda Benvenutty teve seu 
corpo sepultado ontem e deixa legado voltado 
para defesa dos direitos humanos   Página 8
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Deslizamentos, acidentes e alagamentos foram registrados na capital. Atenção está voltada para regiões ribeirinhas
Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Defesa Civil está em alerta
para áreas mais vulneráveis 

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

As chuvas registradas no Li-
toral paraibano provocaram um 
deslizamento de terra na barrei-
ra na BR-230, no Castelo Branco, 
na altura do quilômetro 19, em 
João Pessoa. Um motoqueiro 
estava próximo ao local, no mo-
mento, mas não ficou ferido. A 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
registrou, ainda, um acidente en-
volvendo quatro veículos pró-
ximo ao supermercado Makro. 
Também não houve feridos. Por 
conta da previsão de tempo que 
estima mais chuvas para hoje, a 
Defesa Civil ficará atenta às áreas 
vulneráveis da cidade.

De acordo com a Defesa 
Civil, o órgão municipal tem 
realizado ações preventivas 
que diminuem o impacto das 
chuvas. Segundo Noé Estrela, 
as chuvas intensas na Região 
Metropolitana de João Pessoa 
iniciam a partir de março. Mas 
estas chuvas pontuais de verão 
merecem atenção em pontos 
estratégicos da cidade.

“O Rio Jaguaribe é um 
exemplo para ficarmos atentos 
porque passa por diversos pon-
tos da cidade. Temos um olhar 
mais atento também às comu-
nidades que moram nas regiões 
ribeirinhas como São Rafael , São 
José , Porto do Capim”, pontuou.

De acordo com o coorde-
nador da Defesa Civil, Noé Es-
trela, as chuvas da madrugada 
de ontem chegaram a cerca de 
30 milímetros em João Pessoa. 
O órgão também notificou alaga-
mentos na principal dos Bancá-
rios e acúmulo de água na faixa 
da direita, próximo ao viaduto 
do Cristo Redentor.

“As chuvas ocorridas na 
madrugada de ontem provo-
cou um deslizamento da bar-
reira na BR-230, esse material 
desceu até a pista de rolamen-

to, chamamos a PRF, mas um 
motoqueiro sofreu um acidente 
com arranhões leves. A equipe 
da Secretaria de Infraestrutura 
foi acionada para realizar a lim-
peza do local”, afirmou.

A Superintendência de Mo-
bilidade Urbana de João Pessoa 
informou que ocorreu um aci-
dente no cruzamento da Epi-
tácio com a Rua Maria Caetano 
e outro no cruzamento da Epi-
tácio com Ruy Carneiro. Além 
disso, três semáforos ficaram 
temporariamente apagados nas 
Avenidas Pedro II em cruzamen-
to com Av. Rui Barbosa; na Av. 
Maranhão com a Av. São Paulo; 
e a Av. Rio Grande do Sul com Av. 
Maranhão. Porém, a Semob-JP 
alega que não pode afirmar que 
estes incidentes tiveram relação 
com a chuva de ontem.

No interior
Já no interior do Estado, 

o alerta de perigo potencial de 
chuvas emitido pelo Instituto Na-
cional de Meteorologia (Inmet) 
continua até as 9h40 de hoje (4) 
para 111 cidades da região do 
Cariri, Seridó e Sertão da Paraíba. 

Segundo informações do 
Inmet, a previsão é de chuvas 
intensas entre 20 e 30 milí-
metros por hora ou até 50 
milímetros por dia. Os ventos 
intensos devem atingir uma 
velocidade de 40 a 60 km por 
hora. Conforme alerta, as re-
giões possuem baixo risco de 
corte de energia elétrica, que-
da de galhos de árvores, alaga-
mentos e descargas elétricas.

O Inmet orienta à popula-
ção que, em casos de rajadas de 
vento, não se abrigar debaixo 
de árvores, pois há leve risco de 
queda e descargas elétricas, não 
estacionar veículos próximos a 
torres de transmissão e placas 
de propaganda. Recomenda tam-
bém a evitar usar aparelhos ele-
trônicos ligados à tomada.

Em João Pessoa

HU retoma serviço de fisioterapia 
infantil após as férias acadêmicas

Foram retomadas as ati-
vidades do Serviço de Fisiote-
rapia Infantil, desenvolvidas 
pelo Hospital Universitário 
Lauro Wanderley em par-
ceria com a Coordenação de 
Fisioterapia da Universidade 
Federal da Paraíba. O espaço 
oferece gratuitamente serviços 
de fisioterapia, fonoaudiolo-
gia e terapia ocupacional para 
crianças e adolescentes de 0 a 
17 anos e 11 meses, com alte-
ração motora. Pacientes com 
paralisia cerebral, microcefa-
lia, síndrome de down - entre  
outras síndromes - e necessi-
dades ortopédicas e reuma-
tológicas são atendidas pelo 
espaço que volta a funcionar 
completamente após as férias 
acadêmicas. 

Há três anos a dona de 
casa Rilma Rayne leva o filho 
Nicolas Moisés para a sessão 
de fisioterapia duas vezes por 
semana. Com sequelas decor-
rentes de paralisia cerebral, o 
garoto de quatro anos tem os 
movimentos do lado direito do 
corpo comprometidos. “Quan-
do ele chegou aqui nem sen-
tava. No início eu  estava bem 
desacreditada, mas à medida 
que eu fui vendo cada evolução, 
percebi que ele conseguiria”. E 
não demorou muito para Ni-
colas andar, correr a até pular. 
“Cada conquista é uma alegria 
e aqui ele recebe todo cuidado 
que precisa”. 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

A filha do servidor públi-
co André Luís também está 
sendo assistida pelo serviço. 
Aos três anos e meio, Ana Julia 
Nascimento convive com uma 
fraqueza muscular generaliza-
da que dificulta os movimen-
tos. A fisioterapia e a hidrote-
rapia têm ajudado a Ana Julia, 
que evolui a cada dia. “Ela não 
tinha firmeza nas pernas, caía 
com muita frequência e hoje 
corre com facilidade”, conta en-
tusiasmado. Os atendimentos 
começaram em meados do ano 
passado e acontecem duas ve-
zes por semana. “E ela gosta de 
vir”, afirmou.

Cerca de 100 crianças e 
adolescentes são acompanha-

das no espaço que possui seis 
salas reservadas às atividades, 
com todo o material terapêuti-
co necessário, além de fraldário 
e copa. O lugar, que atende de 
segunda à sexta nos horários 
da manhã e da tarde, trabalha 
no regime de triagem contínua.

“Estamos sempre de por-
tas abertas, basta apenas que o 
responsável traga a documen-
tação necessária para o cadas-
tro que é o comprovante de re-
sidência, cartão do SUS, cartão 
do HULW e encaminhamento 
médico com diagnóstico clínico 
com CID (Classificação Interna-
cional de Doenças)”, detalhou 
Sandra Cordeiro, professora do 
Departamento de Fisioterapia 

da UFPB e presidente da Co-
missão Gestora do Serviço de 
Fisioterapia Infantil. 

Soraia Lucena é fisiotera-
peuta, funcionária do HULW, e 
trabalha há cinco anos no ser-
viço. Para a profissional, que já 
trabalhou com idosos, o conví-
vio com crianças que possuem 
necessidades especiais é mais 
que uma possibilidade de exer-
cer a profissão. “É o amor da 
minha vida esse trabalho com 
crianças, é quando me reali-
zo”, confessou. A profissional 
lembrou também que os in-
teressados podem entrar em 
contato com o serviço através 
do e-mail servico.fisioterapia.
infantil@gmail.com 

Serviço gratuito é voltado para pacientes com paralisia cerebral, microcefalia e problemas reumatológicos

Foto: Roberto Guedes

Barreira do Castelo Branco, na altura do quilômetro 19 da BR-230, deslizou com as chuvas de ontem. A Defesa Civil constatou que não houve feridos, mas permanecerá atenta, além de fazer trabalhos preventivos no local

Fotos: Roberto Guedes
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Acauã foi utilizado na operação realizada em Pitimbu e, em Campina Grande, foram localizados frascos de loló

PM apreende droga que seria 
distribuída durante o Carnaval 

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Cardoso Filho

Um esquema que planejava 
distribuir drogas em ruas parai-
banas no Carnaval foi desarticu-
lado pela Polícia Militar. No fim 
de semana houve a apreensão de 
maconha, crack e frascos de loló.

A primeira ação foi em Pi-
timbu - Litoral Norte do estado, 
onde os policiais da 1ª Compa-
nhia Independente apreende-
ram sete quilos de maconha, 
mais 4.867 papelotes e vários 
pequenos fardos da mesma 
droga, 350 pedras de substân-
cia análoga ao crack e 239 pinos 
de cocaína. A ação da PM con-
tou com o apoio do helicóptero 
Acauã, do Grupamento Tático 
Aéreo da Secretaria da Seguran-
ça e Defesa Social.

A abordagem da PM resul-
tou ainda na apreensão de uma 
pistola calibre 380, relógios, ce-
lulares, facas, máscaras, balança 
e dinheiro. Um suspeito, de 44 
anos foi preso em flagrante

A outra apreensão acon-
teceu em Campina Grande. No 
sábado (1), foram localizados 
pela Polícia Militar quase 
seis litros de substância se-
melhante a loló. A apreensão 
aconteceu no bairro do José 
Pinheiro, e a suspeita é que o 
entorpecente seria distribuído 
em eventos festivos de prévias 
carnavalescas que estão acon-
tecendo na região. 

Dois suspeitos que transita-
vam em uma motocicleta foram 
abordados pelos policiais da 2ª 
Companhia especializada em 
Policiamento com Motocicletas 
(2ª CePMotos), que já vinha 
atuando na localidade para 
combater o tráfico de drogas e 
prevenir outros delitos. Os poli-
ciais interceptaram a dupla, que 
estava com dois recipientes com 
um líquido semelhante a loló. 
Além da droga a dupla portava 
um funil e dinheiro

Os dois homens aborda-
dos têm 27 e 25 anos de idade, 
e um deles já tinha sido preso 
por porte ilegal de arma de fogo. 
A dupla e o material apreendido 
foram apresentados na Central 
de Polícia, no bairro do Catolé.

Aumenta número de armas apreendidas na PB
As várias operações desen-

volvidas pela Polícia Militar em 
todas as regiões do estado, no 
último fim de semana, culmi-
naram com a apreensão de 22 
armas de fogo, representando o 
número de 46,5% maior do que 
o registrado no fim de semana 
passado, quando foram reitradas 
15 unidades das ruas.  O balanço 
foi divulgado pela Coordenadoria 
de estatística e Avaliação (eM/7), 
nessa segunda-feira (3).

O destaque principal foi o 
aumento do número de armas 
apreendidas, sendo dez delas na 
capital, desde a noite da sexta-
feira (31). A Polícia Militar reali-
zou diversas blitze e abordagens, 
sendo recuperados 23 veículos 
– entre carro e motos – com re-
gistros de roubos. No período, a 
PM realizou 1.132 atendimentos 
de diversos tipos.

O resultado das ações po-

liciais deste primeiro fim de 
semana de fevereiro teve ainda 
82 pessoas detidas por roubos, 
crimes contra a vida, furtos e ou-
tros tipos de crimes. Cinco deles 
foram por mandados de prisão e 
apenas três eram adolescentes.

Lei Seca
O Departamento estadual de 

Trânsito (Detran-PB), por meio 
da Operação Lei Seca, notificou 
45 motoristas por dirigir sob 
efeito de álcool, durante o mês 
de janeiro de 2020. Os números 
foram divulgados ontem (3) pela 
Coordenação de Policiamento e 
Fiscalização de Trânsito do órgão. 

Ao todo, foram realizados 
505 testes de bafômetro em ja-
neiro, resultando na apreensão 
de 32 carteiras de habilitação 
(CNHs) e remoção de oito veí-
culos aos pátios do órgão. Dois 
motoristas tiveram que ser con-

duzidos à delegacia. A operação 
ainda autuou em flagrante 36 
condutores pela prática de outras 
infrações ao Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). 

As ações da Operação Lei 
Seca foram intensificadas desde 
a segunda quinzena de dezembro 
até fevereiro de 2020, quando 
ocorre a estação mais quente do 
ano. A época coincide com as 
férias escolares e o Carnaval, em 
que se estima um aumento sig-
nificativo de veículos circulando 
em todo o estado, sobretudo nos 
munícipios litorâneos.   

Segundo o major edmilson 
Castro, coordenador da Lei Seca 
no estado, as fiscalizações têm o 
objetivo de coibir os abusos pra-
ticados por condutores que ainda 
insistem em desobedecer às leis de 
trânsito, principalmente ao que se 
refere às infrações relacionadas à 
embriaguez ao volante.

Maconha, crack e cocaína foram localizados em Pitimbu. Drogas seriam distribuídas nas prévias carnavalescas na capital e Litoral Norte

Quedas 
superam 
acidentes 
com motos

Os hospitais de emer-
gência e Trauma de João 
Pessoa e Campina Grande 
divulgaram ontem o ba-
lanço do fim de semana. As 
duas unidades hospitalares 
registraram 997 atendimen-
tos, sendo que na capital o 
número de ocorrências en-
volvendo quedas lideraram 
as entradas de emergência 
com 105 casos, superando 
o atendimento de vítimas de 
acidente de motos (96).

Dos 581 atendimentos 
em João Pessoa, 189 foram 
considerados casos graves 
ou gravíssimos. Neste pe-
ríodo, a unidade de saúde 
realizou 46 procedimentos 
cirúrgicos de alta e média 
complexidade, sendo 29 de 
emergências e 17 eletivas. 
O balanço tem como base as 
entradas realizadas a partir 
da zero hora da sexta-feira 
(31) até as primeiras horas 
dessa segunda- feira (3). 

Outros casos de emer-
gência registrados na unida-
de de saúde foram de corpo 
estranho (46), trauma (39), 
agressão física (18), quei-
madura (12), pancada (12), 
arma de fogo (12), atropela-
mento (11), acidente de au-
tomóvel (10), arma branca 
(5), acidente de bicicleta (5), 
corte (5), agressão animal 
(4) e choque (1). As demais 
ocorrências foram clínicas 
com destaques para Aciden-
te Vascular Cerebral (19) e 
Acidente Vascular (4).

A cidade de Bayeux lide-
ra as entradas na instituição 
com (35) casos, seguida por 
Santa Rita (34), Maman-
guape (14) e as demais cida-
des. O bairro de Mangabeira 
comanda os atendimentos 
no complexo hospitalar com 
(27), seguindo por Valenti-
na de Figueiredo (26), Cristo 
(16), Bairro das Indústrias 
(14), Mandacaru (11), José 
Américo (10). 

Campina Grande 
O balanço divulgado 

pela assessoria do hospital 
estadual de emergência e 
Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes tem como base as 
entradas realizadas a partir 
da zero hora do sábado (1) 
até as primeiras horas dessa 
segunda-feira (3). Os casos en-
volvendo acidentes com mo-
tos lideraram as entradas nos 
plantões, durante o período.

Dos 436 atendimentos, 
61 foram vítimas de aciden-
tes de moto, e os outros fo-
ram vítimas de acidente de 
automóvel (8), agressão físi-
ca (13), vítimas de projéteis 
de arma de fogo (0) e arma 
branca (3),atropelamentos 
(3) e acidentes com bicicleta 
(4). Os demais atendimentos 
médicos foram na clínica mé-
dica e na pediatria.

Conforme o relatório, o 
município de Campina Gran-
de registrou 26 acidentes de 
motos nesse fim de sema-
na, seguido por Boqueirão 
(três), Alagoa Nova (dois), 
Serra Branca (dois) e Taqua-
ritinga do Norte-Pe (dois).

A compra de um veí-
culo pela internet, através 
de um site que oferece vá-
rios tipos de produtos pode 
acarretar uma tremenda 
dor de cabeça. No domin-
go, 2, policiais rodoviários 
federais apreenderam um 
veículo que havia sido rou-
bado em Recife, Pernam-
buco, em agosto de 2018. 
O carro, um Corola, placas 
PGL-4421-Pe, foi adquiri-
do por uma mulher através 
de um site e, durante uma 
blitz os policiais verifica-
ram que o automóvel era 
produto de roubo.

A apreensão aconteceu 
no posto da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), em Bayeux, 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa. Na abordagem, 
a condutora do veículo disse 
que havia adquirido o Corola 
através de um site e demons-
trou que não tinha conheci-
mento da procedência.

Walter Mota, policial 
rodoviário federal, disse que 
apesar da mulher demonstrar 

ser inocente deve responder 
pelo crime de receptação (cri-
me previsto no artigo 180 do 
Código Penal).

O policial rodoviário 
informou que o veículo fora 
vendido adulterado e a mu-
lher ainda não havia feito a 
transferência para o nome 
dela “por isso houve a demora 
na identificação do carro que 
já circulava há mais de um 
ano na Paraíba”, esclareceu.

Sites oferecem  produtos, 
e para que as pessoas não ve-
nham a cair em algum tipo de 
golpe, Walter Mota alerta que 
quem quiser adquirir um car-
ro procure um órgão oficial 
para saber se aquilo que está 
adquirindo tem procedência 
ou então marcar o encontro 
com o possível vendedor pró-
ximo a um posto da PRF “pois 
vai inibir a ação de vendedo-
res de má-fé”, lembra.

Somente este ano a Po-
lícia Rodoviária Federal já 
recuperou 23 carros nas ro-
dovias federais da Paraíba, 
alguns deles clonados.

PRF alerta sobre  a 
compra de veículos

Comemorações

Polícia Militar celebra 188 
anos de fundação na PB

A Polícia Militar da Pa-
raíba completou ontem 188 
anos de história, sendo con-
siderada a instituição públi-
ca mais antiga em atividade 
no estado. A corporação foi 
criada ainda no tempo do Im-
pério, em 3 de fevereiro de 
1832, pelo então presidente 
da Província da Paraíba, o 
padre Galdino da Costa Vilar. 

“A Polícia Militar dos 
paraibanos nasceu no dia 
3 de fevereiro de 1832. ela 
cresceu e se firmou na vida e 
no cotidiano, para as pessoas 
e pelas pessoas, que fizeram 
e fazem sua história de mui-
tas lutas, perdas e vitórias. 
São as pessoas que a fazem 
a cada dia mais firme e forte 
para o cumprimento de suas 
missões”, destacou o coman-
dante-geral da corporação, 
coronel euller Chaves.

Para marcar a passa-
gem de aniversário, a PM 

terá uma semana de cele-
brações e homenagens, que 
começou ontem, com a en-
trega dos atos de promoção 
dos 138 policiais militares da 
qualificação de praças. Eles 
estiveram reunidos durante 
a manhã, no Quartel do Co-
mando Geral (QCG), em João 
Pessoa.

A programação segue 
hoje com atendimentos de 
saúde e exames para os po-
liciais, durante o dia, e apre-
sentação dos cães do Canil 
do Batalhão de Operações 
especiais (Bope) para a co-
munidade, a partir das 18h, 
no Largo da Gameleira, em 
Tambaú, na capital.

Na quarta-feira (5), a 
partir das 18h, serão mon-
tadas exposições e oficinas 
de educação ambiental, dese-
nho e pintura para crianças, 
no Largo da Gameleira, orla 
de Tambaú, em João Pessoa. 

Na quinta-feira (6) às 16h, 
haverá o encerramento dos 
jogos internos da corpora-
ção, no Centro de educação 
e no Largo da Gameleira, a 
partir das 18h, haverá uma 
demonstração de equinos e 
do Projeto equoterapia da 
PMPB. em seguida, serão 
realizadas ações preventivas 
que abordam a temática Vio-
lência Doméstica e Familiar. 

O encerramento das 
atividades de celebração dos 
188 anos será concluído na 
sexta-feira (7), com um café 
da manhã com a comunida-
de no Busto de Tamandaré, 
onde terá a apresentação da 
Patrulha Musical, a partir das 
6h, e a grande formatura do 
aniversário da corporação, às 
16h, no Quartel do Comando 
Geral, onde policiais milita-
res serão homenageados em 
praça pública com láureas e 
medalhas.

Foto: PMPB
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Realizado de 10 de janeiro até último domingo, evento teve um público visitante de 101.024 pessoas

Com mais de R$ 1,6 mi-
lhão em vendas, o 31° Salão 
do Artesanato da Paraíba 
superou as expectativas da 
organização do evento, que 
nesta edição teve como tema 
“Metal que Vira Arte”. Reali-
zado de 10 de janeiro até este 
domingo (2), o Salão teve um 
público visitante de 101.024 
pessoas, também superando 
a estimativa. A localização do 
Salão, que nesta edição voltou 
à orla do Cabo Branco, é um 
dos principais fatores aponta-
dos tanto pela organização do 
evento quanto pelos artesãos 
para o resultado com boas 
vendas, com um aumento de 
mais de 100% em relação à 
edição anterior da capital.

De acordo com os núme-
ros divulgados pelo Progra-
ma do Artesanato da Paraíba 
(PAP), foram comercializa-
das 75.111 peças, totalizan-
do R$ 1.614.855,20.

No 290 Salão, realizado 
no Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em João Pessoa, o 
total de vendas ficou em R$ 
804.698,30. Isso significa di-
zer que, tendo sido realizado 
na orla de João Pessoa, com 
grande fluxo de pessoas, as 
vendas do Salão cresceram 
mais de 100%. O Salão é rea-
lizado em duas edições ao 
ano, alternando João Pessoa 
e Campina Grande 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Lara Brito
Especial para A União

Salão do Artesanato tem 
mais de R$ 1,6 mi em vendas

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

A gestora do PAP, Ma-
rielza Rodriguez, agradeceu 
ao Governo do Estado e à 
população o sucesso do 310 
Salão do Artesanato da Pa-
raíba. “Não temos palavras 
para descrever nossa satisfa-
ção em chegarmos ao dia de 

hoje, tendo superado todas 
as expectativas. A palavra de 
hoje é gratidão a Deus, ao 
governador João Azevêdo, à 
presidente de Honra do Pro-
grama do Artesanato da Pa-
raíba, Ana Maria Lins, pela 
confiança no nosso trabalho, 

aos artesãos que construíram 
essa trajetória de sucesso, 
aos parceiros, que toparam 
o desafio, e aos paraibanos 
e turistas que prestigiaram 
esse evento que, com certeza, 
ficará na história”, disse. 

 O evento arrecadou, ain-

da, 3.402 kg de alimentos, 
que serão doados a entidades 
carentes conveniadas com o 
Governo do Estado. 

 
Evento histórico
Com a participação de 

300 expositores, represen-

tando 3.085 artesãos de 46 
municípios paraibanos, a 
31ª edição do Salão do Ar-
tesanato da Paraíba ficará 
marcada não apenas pe-
las vendas excelentes, mas 
também por eventos mar-
cantes. 

Um desses eventos foi a 
realização do desfile da cole-
ção #SomosTODOSParaíba, 
resultado de uma série de ofi-
cinas ministradas pelo estilis-
ta Ronaldo Fraga a rendeiras 
do Cariri paraibano.

Na última quarta-fei-
ra (29), 25 modelos mos-
traram 40 looks da renda 
renascença, inspirados na 
obra do artista plástico 
Flávio Tavares, ponto alto 
da qualificação promovi-
da pelo Governo do Estado 
para valorizar a renda re-
nascença.

Além disso, quem visi-
tou o Salão do Artesanato 
pôde apreciar uma ampla 
programação cultural, em 
um ambiente com decoração 
inspirada no metal, projeta-
do por renomados arquitetos 
paraibanos.

A 31ª edição do Artesa-
nato contou com a correa-
lização do Sebrae-PB e par-
cerias do Procon-PB, Jucep, 
Empreender-PB, Cagepa, De-
tran e EPC (Empresa Parai-
bana de Comunicação).

No Cabo Branco

Feira movimenta mercado
de calçados e acessórios 

Retrôcando Bazar terá uma 
edição especial de Carnaval

A 7ª edição da “40 
Graus – Feira de Calçados 
e Acessórios” teve início 
nessa segunda-feira (3) 
no Centro de Convenções 
de João Pessoa, em Cabo 
Branco. O evento é promo-
vido pela Merkator Feiras 
e Eventos e acontecerá na 
capital até o dia 5 deste 
mês, das 10h às 18h, sendo 
exclusivo para lojistas.

Segundo a organiza-
ção do evento, são mais de 
100 expositores e mais de 
500 marcas com seus ma-
teriais na Feira 40 Graus. 
A escolha da Paraíba para 
sediar a feira pela segun-
da vez se deu por diversos 

motivos, entre eles o gran-
de polo de calçados da ci-
dade de Campina Grande. 
“O segundo maior polo de 
calçados do Brasil é na Pa-
raíba, em Campina Gran-
de, então a gente gosta 
sempre de estar perto dos 
polos calçadistas”, desta-
cou Roberta Pletsch, dire-
tora de relacionamento da 
empresa.

Os expositores pos-
suem produtos variados 
dentre a temática proposta 
pela feira. Na área dos cal-
çados, o empresário Rena-
to Barboza, do interior de 
São Paulo, que pontua a 
importância da feira para o 
network. “Nós somos uma 
indústria de calçados espe-
cializada em calçados flex, 

e é a quarta vez que esta-
mos participando da feira. 
Pelo produto que a gente 
fabrica, pelo estilo de sapa-
to que a gente faz, o nosso 
foco principal é o Nordes-
te”, afirmou.

Trabalhando com ar-
tesanato, a empreendedora 
Cristiane de Almeida expli-
cou que a feira é de grande 
importância também para 
a valorização da Paraíba e 
do Nordeste. “É o segundo 
ano que eu estou partici-
pando com algodão natural 
colorido, pela Embrapa, e 
nós temos produto de São 
Bento, na Paraíba; do Cea-
rá e de todos os lugares do 
Nordeste. A expectativa 
para a feira é sempre muito 
boa”, contou.

O Retrôcando Bazar do 
Carnaval será realizado dia 
7 de fevereiro, na Praça São 
Pedro Gonçalves, próximo ao 
Hotel Globo, no Varadouro. 
Com 20 expositores selecio-
nados, o evento contará não 
só com peças casuais, mas 
também fantasias e artigos 
para o Carnaval.  Com o uso 
de roupas de brechó, o uso 
prolongado das peças de 
roupa é valorizado, visando 
um sistema sustentável que 
minimiza o impacto ambien-
tal por romper com o siste-
ma de consumo desenfreado. 

É também uma boa op-
ção para o bolso e oferece 
peças únicas e originais. Pes-
soas antenadas na moda vin-

tage e retrô, bem como as que 
têm questões de sustentabili-
dade e consumo consciente 
como parte de suas vidas, po-
derão curtir neste Carnaval 
uma edição do evento. 

“Teremos fantasias para 
adultos e crianças. Fanta-
sias para o Carnaval e para 
as prévias de Carnaval: Vir-
gens, Cafuçu, Muriçocas. Os 
brechós têm peças variadas 
para o cliente montar o look 
da sua festa. E  tem tam-
bém as roupas fresquinhas: 
shorts, bermudas, vestidos 
e camisetas pra quem não 
vai pra folia, mas vai curtir  
uma praia; um almoço com 
amigos. Tem ainda as rou-
pas que sempre vendemos 
nos bazares, para os clientes 
trabalharem, passearem , es-
tudarem, viajarem... enfim, 

para todos os gostos” disse 
a organizadora do evento, a 
publicitária e artista plástica, 
Cejane Ramos.

O evento nasceu da pai-
xão da publicitária pela cul-
tura do brechó e da neces-
sidade que ela percebeu em 
ter um evento aqui que reu-
nisse este nicho e fosse volta-
do para esse tipo de negócio. 
Além de propor uma forma 
sustentável de consumo.

Após contatar exposi-
tores, proprietários de bre-
chós e fazer uma curadoria 
cuidadosa, o bazar nasceu. 
“Expositores levam tudo de 
primeira qualidade, higieni-
zados, seminovos e até peças 
de grife. A primeira edição foi 
em maio, no Hotel Globo. E de 
lá pra cá, realizamos o evento 
mensalmente”, relatou

Foto: Marcos Russo

Foto: Marcos Russo

Foto: Divulgação

A 31ª ediçao do Salão de Artesanato arrecadou, ainda, 3.402 kg de alimentos, que serão doados a entidades carentes conveniadas com o Governo do Estado 

Evento teve início nesta segunda-feira e seguirá no Centro de Convenções, na capital, até o dia 5 de fevereiro

Evento vem se consolidando em João Pessoa e propõe modelo de consumo mais sustentável e acessível
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Ativista foi referência na luta LGBT, combatia preconceito e será homenageada pela Escola de Samba Unidos do Roger

Foi sepultado na tar-
de ontem, ao som de muito 
samba, no Cemitério Santa 
Catarina, no Bairro dos Es-
tados, em João Pessoa, o cor-
po da carnavalesca, ativista 
LGBT, defensora dos direitos 
humanos e servidora públi-
ca, Fernanda Benvenutty, 
57, morta no último domin-
go, 2, em decorrência de um 
câncer no estômago.  Triste-
za, comoção e homenagens 
marcaram também o velório 
que aconteceu no Ginásio do 
Guarani, no bairro do Ro-
ger, onde Fernanda morava 
e onde fundou a escola de 
samba Unidos do Roger, da 
qual era presidente.

Este ano a agremiação, 
atual campeã do Carnaval 
Tradição, homenageia a 
carnavalesca com o samba 
enredo: ‘Abram alas que ela 
vai passar: Fernanda Ben-
venutty, um legado de luta e 
suor’, que traz toda a trajetó-
ria da homenageada, desde o 
nascimento no município de 
Remígio, no Brejo paraiba-
no, até os dias atuais - com 
enfoque para a luta dentro 
do movimento LGBT. Quatro 
carros alegóricos e 400 inte-
grantes desfilarão na Duarte 
da Silveira. Fernanda viria no 
último carro. “Mesmo doen-
te, ela participou de todo 
o processo, veio em alguns 
ensaios e até se emocionou”, 
lembra Rejane Cristina, dire-
tora de bateria da escola. 

Para Renan Wesley,  car-
navalesco da Unidos do Ro-
ger, a dor da despedida se 
mistura à responsabilidade 
de colocar a escola na aveni-
da no domingo de Carnaval. 
“Nas últimas conversas que 
tivemos, ela disse que não 

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Fernanda Benvenutty deixa 
legado em direitos humanos  

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

A Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB), 
através da Universida-
de Aberta à Maturidade 
(UAMA), divulgou edital 
para preenchimento de 
110 vagas destinadas à 
formação de novas turmas 
para o curso “Educação 
para o Envelhecimento 
Humano”, na cidade de 
Campina Grande. O curso 
tem como meta atender 
a demanda educativa de 
pessoas da terceira idade, 
contribuindo na melhoria 
das capacidades pessoais, 
funcionais e sociais, por 
meio da formação e aten-
ção social, que visa criar 
e dinamizar regularmen-
te atividades sociais, cul-
turais, educacionais e de 
convívio, favorecendo uma 
melhor qualidade de vida, 
exclusivamente para pes-
soas de 60 anos ou mais.

Os interessados de-
vem procurar a sede da 
UAMA, localizada na Rua 
Domitila Cabral, 255, cam-
pus de Bodocongó, das 
8h às 16h, no dia 11 de 
fevereiro de 2020, com 

os seguintes documentos: 
RG, CPF, comprovante de 
residência e de renda. As 
vagas serão preenchidas 
a partir da análise e pare-
cer de comissão própria 
de avaliação, formada por 
professores, tendo como 
critérios a idade a partir 
de 60 anos, renda familiar, 
disponibilidade para par-
ticipação das atividades 
de modo geral e motiva-
ção adequada aos objeti-
vos do programa.

Divulgação
A lista com os sele-

cionados será divulgada 
no dia 14 de fevereiro. Os 
idosos que constem nesta 
lista deverão se apresen-
tar no dia 18 do mesmo 
mês, às 8h, na sede da 
UAMA, para confirmar a 
matrícula e participar da 
aula inaugural. Outras in-
formações podem ser ob-
tidas através do telefone 
(83) 3344-5343 ou pelo 
e-mail uama@uepb.edu.
br. O edital completo pode 
ser conferido em http://
www.uepb.edu.br/

UEPB abre vagas 
para terceira idade

Fernanda e a luta no Movimento  LGBT
Transexual e ativista social e 

cultural, Benvenutty foi presiden-
te-fundadora da Associação das 
Travestis da Paraíba (Astrapa) e 
vice-presidente da Articulação 
Nacional de Travestis e Transexuais 
(Antra), que emitiu nota lamentan-
do a morte da ativista. “Ela que foi 
pioneira de muitas lutas e de mui-
tas batalhas perdeu a vida vitimada 
pelo câncer. Nós estamos dilace-
radas por perder tão importante 
personalidade, mas temos certeza 
que ela cumpriu o seu papel, e nos 
deixou um belo legado de luta e 
resistência”, informou o conteúdo. 

A Astrapa também divulgou 
nota de pesar nas redes sociais. 
“Pioneira de muitas batalhas, partiu 
na luta contra o câncer deixando 
um inigualável legado de huma-
nidade e igualdade. Mulher, mãe, 
política, ativista social, parteira, 
técnica de enfermagem, artista cir-
cense e acima de tudo uma eterna 
grande referência para todas nós 
que continuaremos com sua luta”. 

O Conselho Federal de Psico-
logia (CFP) também fez menção 
à morte de Fernanda Benvenutty, 
declarando-a como referência 
local e nacional. “A ativista deixa 
um legado de luta e resistência 
pelos direitos da população trans 
no Brasil”. 

Precursora da luta pelos di-
reitos dos travestis e transexuais, 
Fernanda teve papel fundamental 
na conquista do nome social e do 
tratamento ambulatorial para pes-
soas trans, bem como da cirurgia 
de redesignação sexual. “Fernanda 
foi a afirmação do ativismo, da luta 
e da disposição de fazer a política 
pública acontecer. Pra gente fica o 
exemplo da determinação, além 
da pessoa agregadora que tra-
balhava pelo coletivo”, declarou 
Roberto Maia, da Coordenadoria 

de Promoção à Cidadania LGBT e 
Igualdade Racial.

A Secretaria da Mulher e da Di-
versidade Humana lastimou a perda 
destacando também a contribuição 
de Fernanda Benvenutty como 
profissional da saúde. “Fernanda 
também exercia há mais de 20 anos 
o ofício de técnica de enfermagem, 
e como funcionária pública no 
cargo de parteira na Maternidade 
Cândida Vargas além de trabalhar 
no Hospital Psiquiátrico Juliano 
Moreira, em João Pessoa”, disse.

Militante era considerada uma das principais lideranças para a luta contra homofobia

era pra gente parar nada, que 
era pra seguir com todos os 
preparativos. Em uma das ve-
zes ela até expulsou a gente 
do quarto, queria que o en-
saio acontecesse de qualquer 
jeito”, lembra emocionado. 

O filho de Fernanda, 
Mikael Rhuan, contou que 
mesmo durante o tratamen-
to contra o câncer, iniciado 

a cerca de um ano, Fernan-
da se manteve ativa exceto 
em momentos posteriores à 
quimioterapia. As compras 
do material usado na pre-
paração da Unidos do Ro-
ger deste ano foram feitas 
sem a ajuda da mãe. “Nós 
sempre íamos juntos desde 
2015, mas esse ano não foi 
possível. Toda a família está 

sentindo muito”, desabafa.  
Benvenutty era mãe de três 
filhos adotivos.

Estandartes de agremia-
ções e as bandeiras do movi-
mento LGBT e da Paraíba se 
misturaram às coroas de flo-
res. Escolas de samba e tribos 
indígenas prestaram home-
nagens à militante que sem-
pre lutou pelos direitos de 

travestis e transexuais e que 
apesar das dificuldades nunca 
perdeu a alegria. “Fernanda 
é sinônimo de igualdade e li-
berdade e o legado dela com 
certeza nós levaremos para a 
vida inteira”, falou Adriana Ur-
quiza, secretaria extraordiná-
ria de Políticas Públicas para 
as Mulheres, da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa.

Fernanda lutava contra 
um câncer e vinha 

fazendo um tratamento 
intenso. Vários 

movimentos prestaram 
homenagem

Foto: Roberto Guedes

Fernanda Benvenutty foi fundadora da Unidos do Róger, onde teve seu corpo velado ontem, ao som do samba enredo que conta toda sua trajetória como pioneira da liberdade de gênero

Foto: Ortilo Antonio
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Quinze cordéis de autores 
diversos integram o livro inti-
tulado Zé Ramalho na Litera-
tura de Cordel: De Como o Me-
nino do Avôhai Ganhou Aura de 
Visionário, cujos autores são 
dois paraibanos: o fotógrafo, 
jornalista e pesquisador da 
cultura popular Aurílio Santos 
e o poeta, escritor e pesquisa-
dor Kydelmir Dantas. 

Publicada pela Offset 
Editora, de Natal (RN), a obra 
tem 98 páginas, custa R$ 30 
e aborda vários aspectos do 
cantor e compositor paraiba-
no, a exemplo da trajetória 
a partir da sua infância, na 
cidade de Brejo do Cruz, no 
Alto Sertão do Estado, até o 
estrelato em âmbito nacio-
nal, a obra musical e o seu 
lado místico. Ainda não há 
data para o lançamento, mas 
o livro já pode ser adquirido 
pelo e-mail auriliosantoz@
gmail.com. 

“A intenção é lançar o li-
vro seguindo a mesma rota 
percorrida por Zé Ramalho 
quando saiu de Brejo do Cruz, 
passou por Campina Grande 
- onde viveu e tocava em bai-
les na década de 1960 - e foi 
morar na Capital paraibana 
com o objetivo de estudar, se 
envolvendo ainda mais com a 
música, nos anos 1970”, disse 
Aurílio Santos para o jornal A 
União. “A capa da obra é ilus-
trada com um desenho a lápis 
de autoria do artista plástico 
e escultor paraibano Elpídio 
Dantas (1953-2017). A ideia 
era utilizá-la como estampa 
em camisetas, mas não fiz. Fi-
cou guardada e, com a ideia de 
lançar o livro, decidi usá-la”, 
comentou ele.     

A publicação do livro 
tem vários objetivos. “É reu-
nir, numa obra só, todos esses 
cordéis sobre Zé Ramalho, 
que ainda são de pouco co-
nhecimento das pessoas e até 
dos próprios fãs do artista. 
Com isso, queremos preser-
var a memória e a obra de Zé 
Ramalho, numa ação que tam-
bém tem o intuito de divulgar, 
na coletânea, esses textos que 
estavam dispersos e dar vi-
sibilidade aos seus autores”, 
disse Aurílio.

O autor informou que a 
publicação já alcançou lei-
tores de estados como Per-
nambuco, Rio de janeiro, São 
Paulo e Brasília, que gostam 
da obra do artista paraibano 
e souberam do livro pela in-
ternet. “O próprio Zé Rama-

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

lho comprou 10 exemplares 
e sua esposa, Roberta Rama-
lho, me enviou uma foto em 
que ele segura o livro. Ela 
comentou que Zé gostou do 
resultado”, afirmou.  

O projeto da coletâ-
nea não demorou a ser 
concluído. “Inicialmen-
te, somente eu iria pu-
blicar, pois tinha 80% 
do acervo de cordéis 
que iria pesquisar 
para incluir na obra.  
Mas, num encontro 
com Kydelmir Dantas, 
num evento na Casa de 
Cultura de Caicó (RN), 
realizado em outubro 
do ano passado, ele me 
sugeriu a parceria, pois 
tinha alguns cordéis”, co-
mentou Aurílio, acrescen-
tando que dois dos textos são 
de autoria do próprio artista, 
cujos títulos são Apocalipse 
de Zé Ramalho e A Peleja de 
Zé do Caixão com Zé Ramalho, 
lançados em 1977 e 1981, 
respectivamente. “Ambos os 
cordéis têm grandes gravuras 
do conhecido ilustrador Ciro 
Fernandes”, ressaltou ele.

“O cordel mais antigo in-
cluído no livro é o Apocalipse 
de Zé Ramalho, do próprio 
cantor e compositor, que foi 
publicado em 1977, e o mais 
atual é o do cearense josafá 
de Orós, intitulado Zé Rama-
lho da Paraíba e a Pedra dos 
Sonhos, de 2019”, revelou Au-
rílio Santos. “Há cordéis de 
outros autores, como A Nova 
Peleja de Zé Ramalho com Zé 
do Caixão, de Beto Brito, lan-
çado em 2006, além de textos 
de grandes nomes da litera-
tura popular, como Arievaldo 
Viana (CE), Antônio Francisco 
(RN) e Ivaldo Batista (PE)”, 
enumerou o autor. 

Zé Ramalho na Literatura 
de Cordel é dividido em cinco 
capítulos: o primeiro abor-
da o tema “O visionário em 
cordéis, folhetos e autores” e 
reúne 15 textos de vários es-
critores; o segundo é “O poe-
ta cordelista”, contendo dois 
cordéis de Zé Ramalho; o ter-
ceiro enfoca a “Discografia do 
Zé Ramalho”, reunindo o texto 
sobre “Zé Ramalho da Paraíba 
e seu Avôhai” e relação de ál-
buns de estúdio (LPs e CDs); o 
capítulo 4 discorre  a respeito 
da “Literatura Zéramalhiana” 
e o quinto enfoca os autores. 

“Os escritores de cor-
del, os poetas, os violeiros e 
os repentistas são pessoas 
que contém o dom de um 
oráculo, de uma manifesta-
ção insólita... Vem de longe 
e nenhum estudo, por mais 
específico que seja, por mais 
espetacular que seja, nunca 
a origem da fonte do impro-
viso ou do repente será ex-
plicada, porque é um dom. 
Um dom divino, um dom 
sagrado mesmo, e que pou-
cos possuem”, escreve Zé 
Ramalho em seu livro Carne 
de Pescoço, lançado em 1982, 
cujo trecho foi incluído na 
coletânea de Aurílio Santos e 
Kydelmir Dantas.

Zé Ramalho e a capa do 
livro, que traz ‘Apocalipse 
de Zé Ramalho’ e ‘A Peleja 
de Zé do Caixão com Zé Ra-
malho’, lançados em 1977 e 
1981, respectivamente
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A peleja de 
Zé Ramalho

Livro reúne cordéis sobre o 
músico, com dois textos dele

O cordel mais 
antigo incluído no livro 
é o ‘Apocalipse de Zé 
Ramalho’, do próprio 
cantor e compositor, 

que foi publicado 
em 1977

Acervo cultural engloba mais de 500 itens

Fotos: Divulgação

Museu situado em Brejo do Cruz dispõe de fotos, 
documentos pessoais, além de toda a discografia do artista

Não é de hoje que o fotógrafo e 
pesquisador Aurílio Santos nutre uma 
grande admiração pelo trabalho do 
cantor e compositor paraibano.

 Antes de publicar Zé Ramalho 
na literatura de cordel, ele já havia 
criado, em 1998, um Fã-Clube. E, 
em 2012, na cidade natal do artis-
ta, Brejo do Cruz, fundou o Acervo 
Cultural Zé Ramalho, um museu 
onde reúne mais de 500 itens, a 
exemplo de roupas e violão usados 
em shows, fotografias, documentos 
pessoais, além de todos os CDs e 
vinis, inclusive o álbum intitulado 
Paêbiru. “É o primeiro trabalho 
gravado por Zé Ramalho, em 1974, 
em parceria com o Lula Cortes. É 
o disco mais caro e o mais raro do 
Brasil, pois só existem 300 cópias 
originais”, disse.

O acervo, que se situa no sopé 
da Pedra de Turmalina — mencio-
nada por Zé Ramalho na letra da 
música “Avôhai”, gravada no LP Zé 

Ramalho, lançado em 1978 — ainda 
contém outras peças interessantes. 
“Tenho um gibão de couro que Zé 
Ramalho usou quando se encontrou 
com Luiz Gonzaga, além do chapéu 
de couro e peitoral que ele usou no 
clipe da música ‘Força Verde”, entre 
outros itens”, disse Aurílio Santos, 
que vai investir a renda obtida com 
a venda do livro na manutenção do 
museu, que pode ser visitado em 
qualquer dia, pela manhã ou à tarde, 
desde que seu proprietário esteja no 
local. A média de visitantes ao acer-
vo é de 50 pessoas por semana e o 
agendamento pode ser feito através 
do número (83) 99624-7726. 

O primeiro contato pessoal 
de Aurílio Santos com Zé Ramalho 
ocorreu em 1999, num hotel em 
Campina Grande, onde o cantor 
tinha ido fazer um show. Com o 
passar do tempo, essa convivên-
cia só se estreitou. Certa vez, Zé 
enviou para Aurílio uma caixa 

cheia de material, a exemplo de 
CDs, documentos, livros, adesivos 
e material de divulgação. “Tudo 
isso está no acervo”, disse ele, que 
ouviu falar de Zé Ramalho inicial-
mente em 1980. 

Na contracapa do livro, ele in-
cluiu texto de Zé Ramalho falando 
sobre o acervo. “É assim, o Aurílio 
Santos que espontaneamente co-
meçou a reunir o material ligado ao 
meu trabalho. Isso tudo partiu da 
cabeça dele, que é um cara sensível, 
fotógrafo, tem uma pegada muito 
boa com as lentes da câmeras dele, 
cuida muito bem da minha relação 
com o Sertão, com Brejo do Cruz 
minha terra”, escreve o artista, que 
em outro trecho considera ser “o 
Acervo Cultural uma forma muito 
sensível, muito romântica, a partir do 
momento que ele faz isso por amor, 
por carinho mesmo, por admiração 
pelo meu trabalho. Eu só tenho que 
agradecer a ele”.



Os rios do Semiárido paraibano es-
tão correndo, cheios a seu tempo. Rios 
cheios de água boa, a água da chuva 
ensombrada pelas nuvens, como quer 
Manelito – ele que é professor cate-
drático de Hidrologia da Universidade 
Federal da Paraíba, campus de Campina 
Grande. Pediu demissão do cargo, mas 
continua sendo mestre. Manelito aban-
donou a cátedra para aprofundar-se na 
pesquisa de fato, tocando a fazenda que 
herdou do pai Manuel Dantas. 

Foi profícua essa mudança de foco: 
ele introduziu o capim buffel no Brasil, 
inventou a fenação tropical, introduziu 
a raça Sindi no Nordeste, e desenvolveu 
a caprinocultura com as raças alpinas 
miscigenadas com suas descendentes 
secularmente ambientadas ao clima do 
Semiárido. Criou uma cepa do gado gu-
zerá, o Guzerá, de vocação dupla, para 
corte e leite, cepa muito apreciada por 
pecuaristas do Centro-Sul, para onde 
tem vendido matrizes e reprodutores.]

E assim surgiram as cabras par-
das sertanejas e brancas sertanejas, as 
primeiras direcionadas a corte e as se-
gundas com vocação leiteira. O mesmo 
leite que abastece sua queijeira muitas 
vezes premiada em concursos interna-
cionais, os gringos comendo o sublime 
queijo de cabra temperado com ervas 
do Cariri. Um luxo de exportação.

Uma mão sorrateiramente foge da geladeira do que parece 
ser um necrotério. Ao estilo “Mãozinha”, de A Família Adams, 
sai em uma jornada pelos corredores do hospital até alcançar 
a rua. A este ponto, o espectador não sabe se está diante de um 
filme de terror, comédia de absurdo ou drama surreal.

A jornada da mão, entretanto, leva a um belo e sensí-
vel longa de animação sobre a vida de um jovem repleta de 
dramas e perdas, que vão se descortinando ao longo dos 80 
minutos de Perdi Meu Corpo, produção original da Netflix 
(portanto, disponível no catálogo do serviço de streaming) 
que é um dos cinco indicados a melhor longa de animação no 
Oscar deste ano.

Estreia em longa-metragem do diretor francês Jérémy 
Clapin, de 45 anos, Perdi Meu Corpo é belo, sensível e trágico, 
com sequências de puro lirismo. É cinema francês da melhor 
qualidade, embora seja uma animação, cujo desenho pro-
priamente dito, nem é o grande trunfo da produção, mas sim 
o seu enredo.

O roteiro, escrito a quatro mãos entre Clapin e Guil-
laume Laurant, responsável pelos scripts de O Fabuloso 
Destino de Amélie Poulain, Eterno Amor e Ladrão de Sonhos, 
e baseado em um conto do próprio Laurant, trilha dois 
caminhos paralelos: a jornada da mão, que inclui dissabores 
com pombos, ratos e um sortilégio de bichos, e a de Naoufel 
(voz original de Hakim Faris), um garoto que sonhava em ser 
astronauta e músico, mas teve seus planos ceifados devido a 
uma tragédia.

Órfão, ele segue uma vida vazia e sem propósito como 
entregador de pizza até que se depara com Gabrielle (Vic-
toire Du Bois, do elenco de Me Chame Pelo Seu Nome), que 
conhece apenas pela voz ao interfone, quando vai realizar 
uma desastrada entrega no apartamento dela.

Nasce ali o segundo arco da história, que ganha tons de 
romance pontuados pela direção sensível de Jérémy Clapin 
e uma montagem apurada e que leva a um final de beleza 
sensível, desses que só o cinema francês entrega (ainda mais 
em uma animação). Infelizmente, Eu Perdi Meu Corpo não é 
favorito na disputa pela estatueta. Compete com o espanhol 
Klaus (também disponível na Netflix), Como Treinar Seu 
Dragão 3, Link Perdido e Toy Story 4. O páreo é duro, mas fica 
aqui minha torcida.

Falando em animação, o catálogo do Netflix - que conta 
com esses dois indicados ao Oscar - acabou de receber um 
reforço histórico, e fundamental, para você deixar de olhar 
os desenhos animados como coisa de criança. Sábado passa-
do, entraram sete títulos do celebrado Studio Ghibli, produ-
tora japonesa famosa por ótimos longas-metragens, talhados 
com arte e sensibilidade, acessível e adorada por todas as 
idades.

O Netflix anunciou, em janeiro, uma grande leva de 21 
títulos do estúdio a serem disponibilizados entre fevereiro e 
março. Um pacote por mês. Atualmente, o Netflix oferece O 
Castelo no Céu (1986), Meu Amigo Totoro (1988), O Serviço 
de Entregas da Kiki (1989), Memórias de Ontem (1991), Por-
co Rosso: O Último Herói Romântico (1992), Eu Posso Ouvir 
o Oceano (1993) e Contos de Terramar (2006). Meu Amigo 
Totoro, Porco Rosso e O Castelo no Céu, eu conheço bem. São 
fantásticos, conduzidos com bastante sensibilidade e técnica.

Em março, chega ao serviço de streaming A Viagem de 
Chihiro (2001), filme que venceu o Oscar de animação em 
2003 (desbancando Fox e Disney, que concorriam com títu-
los como A Era do Gelo e Planeta do Tesouro e Lilo & Stich).

Completam desse mês o pacote Nausicaä do Vale do 
Vento (1984), Princesa Mononoke (1997), Meus Vizinhos, 
Os Yamadas (1999), O Reino dos Gatos (2002), O Mundo dos 
Pequeninos (2010) e O Conto da Princesa Kaguya (2013).

O Conto da Princesa Kaguya saiu no mesmo ano que 
Vidas ao Vento (2013), que integra a última leva, junto com 
Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins (1994), Sussurros 
do Coração (1995), O Castelo Animado (2004), Ponyo - Uma 
Amizade que Veio do Mar (2008), Da Colina Kokuriko (2011) 
e o derradeiro lançamento do estúdio, As Memórias de Mar-
nie (2014). Esses títulos estarão no Netflix a partir de abril.

Ficou de fora, infelizmente, o drama O Túmulo dos 
Vagalumes, de 1989, sobre dois órfãos, um garoto e sua irmã 
mais nova, que procuram sobreviver em meio a devastação 
causada pela bomba de Hiroshima. É um filme forte e triste, 
que não entrou no pacote por ser o único filme do Studio 
Ghibli que o estúdio não tem direito sobre a obra. Ele foi 
lançado em DVD e blu-ray no Brasil (atualmente fora de 
catálogo) e não está disponível em nenhum outro serviço de 
streaming. Uma pena.

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

Como já salientamos muitas vezes nesta coluna, a 
dependência tecnológica, que inclui o “uso abusivo” da 
internet, das redes sociais, dos jogos e celulares, não 
é dimensionada no Brasil, mas já chega como proble-
ma para alguns especialistas. Para a maioria dos estu-
diosos, não existe nenhum órgão dizendo que há uma 
preocupação nacional sobre isso, mas diferentes seg-
mentos observam que a tecnologia de forma excessiva 
começa a criar problemas recorrentes. Há aumento de 
queixas de pacientes nos hospitais universitários, nas 
clínicas de psicologia, de psiquiatria e em escolas. 

Segundo estatísticas recentes, o Brasil tem hoje 
cerca de 120 milhões de usuários de internet, o quarto 
maior volume do mundo, atrás de Estados Unidos, Ín-
dia e China. Segundo relatório da Conferência das Na-
ções Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNC-
TAD), o país foi considerado o segundo que mais usa o 
WhatsApp. 

Lendo, recentemente, o artigo do jornalista Ruy 
Castro, intitulado “Dependência digital”, observamos 
que, a cada dia, as coisas mais se complicam. Ele chega 
a comparar a dependência tecnológica com a depen-
dência química: “Um dependente químico é alguém 
que não consegue ficar certo tempo sem consumir sua 
droga, seja ela álcool, cocaína, crack, inalante, maco-
nha ou o que for. Esse tempo varia com o dependente - 
um dia, duas horas, 30 minutos. Mas qualquer pessoa 
que precise usar tal produto para não sentir os efeitos 
físicos e psicológicos de sua ausência será dependente”.

E esse tipo de comportamento, com certeza, o 
levará a negligenciar a família e os amigos, tornar-se 
errático e inconfiável no trabalho e, em algum tempo, 
apresentar sintomas ligados à intoxicação. E, como nas 
drogas, isso poderá levá-lo, pela ordem, ao desempre-
go, à falência, à depressão, à subnutrição e a outras 
doenças, como a loucura. Poderá até ocasionar a morte. 

Os sintomas que acometem a maioria das pes-
soas, nos dias de hoje, criam um novo tipo de de-
pendente: o que não consegue passar certo tempo 
desconectado do smartphone, tablet, notebook ou 
computador. Segundo, Ruy, “é o dependente digital”. 
Já vi crianças chorando nos restaurantes porque fo-
ram acostumadas a se alimentar sob efeito de um 
celular. O smartphone o acompanha o dia inteiro: 
durante suas refeições, no lazer, na corrida ou na ca-
minhada, na igreja, na conversa com os amigos; no 
cinema ou no teatro e, inevitavelmente, no trabalho.

Assim como na dependência química, o depen-
dente digital também está sujeito a crises de absti-
nência. Faltou o aparelhinho, é como se faltasse a 
droga ou a garrafa de bebida! Como na dependência 
química, chegou-se a um estágio em que tudo que 
não diga respeito à tecnologia é secundário, ocasio-
nando intolerância, como no casamento, no empre-
go, nos compromissos, no lazer. Alguns jovens não 
conseguem ir ao cinema ou à academia sem o celu-
lar. Este, igualzinho à droga, apossa-se deles, domi-
nando o seu mundo interno e exterior.

Dependentes da 
tecnologia

Aboio novo
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Enquanto isso, a pesquisa con-
tinua com o trato de outras raças de 
comprovada rusticidade, como as 
cabras uriós (la mancha, ou azuis – os 
caprinos de menor odor hircino) e 
outras. Manelito mandou buscar no 
Piauí exemplares do gado curraleiro 
(aqueles do chifre enorme, maior 
que as armações dos humanos). São 
os bois mais adaptados ao clima do 
Semiárido, e muito simpáticos. 

Por que o catedrático Manelito quer 
água sombreada para suas pastagens? 

Porque a água de mananciais, 
quando aplicada à irrigação, e recebe 
o calor do sol do Nordeste, percola 
– isto é. tende a evaporar, e, assim, 
arrasta para a superfície os sais que 
repousavam no subsolo. O mesmo 
não ocorre com a água da chuva, uma 
água de inverno, fria e doce, sem sais, 
quase destilada, e amparada pelas 
nuvens generosas.

O espetáculo dos rios cheios do 
Cariri – principalmente os rios Paraí-

ba e Taperoá – bem que podem compor 
um evento destinado ao jurista local e 
ao de fora. O banho seria perigoso, por 
conta da correnteza. Conheci um nada-
dor que pulava de uma das pontes do 
Rio Paraíba, lá em Umbuzeiro. Um dia, 
ele se deu mal. Não sei se bateu com a 
cabeça; sei que a água levou.

Conheci outro nadador que pulou 
de um tranpolim improvisado, na praia 
do Cabo Branco, e bateu com a cabeça 
na areia do fundo da praia. Fraturou a 
cervical e morreu.

Inverno. Isso é que é transposição, 
da água do céu para a terra. E de graça, a 
custo zero. A água da transposição de um 
rio é cara, deixa sequelas e vem de longe. 
Pra chegar na Paraíba tem de atravessar 
todo o estado de Pernambuco, subir 
serras e descer serras. Se for para apagar 
incêndio, não vai chegar a tempo.

E o fogo é voraz. Na caatinga seca, 
com ventos, não tem quem segure. Diz 
o nosso povo: “fogo de morro aci-
ma, água de morro abaixo, e mulher 
quando quer dar, não tem que esbar-
re”. O Bicho homem tem de descobrir 
um meio de domar seus estios e seus 
incêndios. São do homem os incêndios 
na natureza. Urge apagá-los.

(terça, quinta, sábado)

Fotos: Divulgação

O chifre do boi 
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o do boiadeiro
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Destaque

Mostra de teatro começa 
hoje no Lima Penante 

Começa nesta terça-feira, a partir das 19h30, a pri-
meira edição da Mostra Geraldo Jorge de Arte e Cultura 
da Paraíba. O evento acontecerá até o próximo domin-
go, no Teatro Lima Penante (Av. João Machado, 67), no 
Centro de João Pessoa. Os valores dos ingressos  são R$ 
10 (inteira) e R$ 5 (meia).

A mostra homenageia o artista Geraldo Jorge, que 
completa 75 anos e possui um vida dedicada às artes 
cênicas no Estado como diretor e autor de várias mon-
tagens do Grupo Tenda. O dramaturgo estará presente 
na abertura, cujo espetáculo será a comédia As Enca-
lhadas, da Cia. Brasileira Nós de Teatro.

‘Perdi Meu 
Corpo’ 
concorre 
ao Oscar 
de Melhor 
Animação
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O vento varria os meses 
E varria os teus sorrisos... 
O vento varria tudo! ). 

(Manuel Bandeira. Canção do vento e da minha 
vida).

O vento é uma presença constante na literatura, 
está na poesia, na ficção para adultos, na literatura 
infantil. Um dos poemas mais conhecidos de Manuel 
Bandeira traz o título Canção do vento e da minha vida. 
Nesse poema, o autor compara o varrer do vento com 
a sua vida, ele é responsável, simbolicamente, por 
varrer tudo — folhas, flores, frutos e amores. 

Na ficção para adultos, Érico Veríssimo escreveu 
a trilogia O tempo e o vento. Nos três romances — O 
Continente, O retrato e O arquipélago — o vento que 
sopra no Rio Grande do Sul, o minuano, acompanha 
a personagem Bibiana Terra nas suas lembranças 
mais antigas.  Quando jovem, ela se recorda do vento 
na companhia do amado Rodrigo Cambará. Na velhi-
ce, ao balançar-se na cadeira de balanço, ouve a voz 
do vento que entra pelas frestas das telhas, das jane-
las, e estabelece um diálogo fraterno com seu velho 
amigo, não é o “velho vento vagabundo”, é um vento 
que lhe traz muitas lembranças. Ele é responsável 
pela alternância entre o passado e o presente.  

Na área da literatura infantil, a presença do ven-
to se concretiza no livro de Dilan Camargo, artistica-
mente ilustrado por Patrícia Langlois — A cidade dos 
ventos (Ed. Vivilendo, 2018) — um valioso presente 
que recebi da professora Maria Rita Bertollo. 

Dilan nasceu no Rio Grande do Sul, terra do mi-
nuano, é poeta consagrado, letrista, já escreveu vá-
rios livros, ganhou prêmios e gosta muito de escre-
ver para crianças. O poeta explica porque escreveu 
A cidade dos ventos. Ele fez uma visita a um parque 
eólico e ficou impressionado pela visão dos gigantes-
cos e elegantes cata-ventos. Desse encontro, a histó-
ria começou a ser gerada. Não sei se a visita foi ao 
parque Eólico Osório, situado em terras gaúchas. É 
um parque bem estruturado e que recebe inúmeras 
visitas, principalmente de estudantes, o que é muito 
bom. A energia eólica deve ser incentivada entre as 
crianças e os jovens por não poluir o meio ambiente. 
É uma energia renovável.

Patrícia Langlois utilizou a técnica da feltragem 
a seco para ilustrar este livro. Usou agulhas para 
tecer manualmente o feltro, a lã, e foi compondo o 
desenho. Em 2012, foi a primeira artista a utilizar 
essa técnica e já representou o Brasil em concursos 
têxteis. No Uruguai foi agraciada com o Prêmio – 
“Anima-te a tejer”. O trabalho é demorado e requer 
paciência.  

Depois dessas considerações iniciais, é partir 
para ler o livro, sentir a beleza dos versos do poeta e 
ficar cativo das ilustrações de Patrícia Langlois. 

Bandeira dizia que o vento varria tudo; na cida-
de criada por Dilan, ele às vezes era refrescante, ou-
tras vezes era frio e congelante, não faltava também 
o vento quente e escaldante, ele fazia parte daquela 
cidade inominada. Alguns reclamavam do excesso 
do vento, outros o consideravam bem-vindo. De ou-
vir tanta reclamação, o vento desapareceu e todos 
começaram a sentir a falta de um bem tão necessá-
rio. E o poeta assim se expressa: 

O povo da cidade sem ventos, sem pensamentos 
errava de destino, de endereço, perdido, ao relento 
mas continuava a sentir o seu confuso sentimento. 

As pessoas se reuniram e apelaram para que o 
vento voltasse, pois precisavam de novos pensamen-
tos, de reinventar a vida e o vento atendeu. Com a 
sua volta, surgiu a esperança e novos sentimentos. 
Entre as pedras da praça nasceu uma Rosa-dos-Ven-
tos Ela foi a estrela guia daquele povo desesperança-
do. A cidade ficou em festa e o povo voltou a ser feliz.  

A história da cidade dos ventos é toda contada em 
versos e pode ser associada ao poema-canção de Ge-
raldo Vandré — “Pra não dizer que não falei de flores”.  
É preciso haver união entre as pessoas para a reali-
zação dos sonhos. O sentimento de igualdade deve 
prevalecer sobre todos. As flores vencem o canhão. 
Comprove-se com esse pequeno trecho da canção:  

Caminhando e cantando e seguindo a canção
Somos todos iguais braços dados ou não 
Nas escolas, nas ruas, campos, construções
Caminhando e cantando seguindo a canção.  
(...) 
Ainda fazem da flor seu mais forte refrão 
E acreditam nas flores vencendo o canhão. 

 A presença do 
vento na literatura
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Em cartaz
ESTREIAS DA SEMANA

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

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

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

PRÉ-ESTREIA

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

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

CONTINUAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minha Mãe é uma Peça 3 (Brasil. Dir.: Susana Garcia. Comédia. 12 anos). Dona Her-
mínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão for-
mando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo 
cenário de vida: Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Para completar, Carlos Alberto, 
seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve ficar ainda mais próximo. MAG 
1: 19h. Manaíra 3 Atmos: 21h45. Manaíra 7: 14h15, 16h50, 19h20, 22h* (*) exceto 
qua. Manaíra 8: 17h40, 22h30* (*) exceto qua. Mangabeira 5: 15h, 17h30, 20h15. 
Tambiá 5: 14h20, 16h30, 18h40, 20h50. Partage 1: 14h20, 16h30, 18h40, 20h50.

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

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

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

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

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

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

Inspirado em fatos, drama ‘Deus é Mulher e Seu Nome é Petúnia’ terá sessão hoje, no Cine Bangüê

Foto: Divulgação

Na semana que precede a premiação 
mais importante do cinema mundial, as 
salas de João Pessoa reservam uma pro-
gramação especial dedicada aos princi-
pais indicados ao Oscar. Esta é uma das 
últimas chamadas para conferir na telona 
alguns que, possivelmente, levarão a esta-
tueta no próximo domingo (9), como Era 
uma vez… em Hollywood e Coringa.

Dirigido por Quentin Tarantino, Era 
uma vez… em Hollywood conta a história 
de um ator em decadência (Leonardo Di-
Caprio) e seu dublê (Brad Pitt). Em uma 
série de referências cinematográficas e 
com 10 indicações, o filme tem Pitt como 
favorito para a categoria de Melhor Ator 
Coadjuvante. O filme será exibido no Cen-
terplex (MAG Shopping), numa sessão es-
pecial na próxima quinta (6), às 21h.

Já Coringa, com 11 indicações, vem 
protagonizando discussões pelo impacto 
social do seu personagem principal, que 
vai além de um vilão do Batman. O longa 
tem garantido alguns dos principais prê-
mios até agora, incluindo pela interpreta-
ção de Joaquin Phoenix, que tem faturado 
todas e já está com uma mão na estatueta 
do Oscar. Coringa também será exibido 
também em única sessão no Centerplex, 
na próxima sexta-feira (7).

Indicado a Melhor Filme Interna-
cional, o francês Os Miseráveis, dirigido e 
coescrito por  Ladj Ly, que ainda não es-

treou oficialmente na Paraíba, pode ser 
conferido no Centerplex, numa sessão no 
dia 12 (terça), às 21h.

Outro filme na mesma situação de 
não estreia é Judy - Muito Além do Arco
-Íris, cuja atuação de Renée Zellweger (a 
Bridget Jones nas telas) interpretando a 
Judy Garland (do clássico O Mágico de Oz) 
tem garantido os principais prêmios na 
categoria até agora e é uma das favoritas 
no Oscar. A cinebiografia terá exibição no 
Centerplex na quarta (12), às 21h.

Entre os que se encontram em car-
taz nos cinemas, o coreano Bong Joon-ho 
e seu Parasita vêm também se destacan-
do nas premiações. O diretor ganhou na 
categoria de Filme Estrangeiro pelo Cri-
tic’s Choice Movie Awards e SAG Awards, 
além da produção ter sido indicada na 
principal e ser o favorito como Melhor 
Filme Internacional.

Favorito nas categorias técnicas, 
outro que está em cartaz em João Pes-
soa é o drama de guerra 1917, de Sam 
Mendes (Beleza Americana). O longa 
passado na Primeira Guerra Mundial 
está concorrendo a 10 estatuetas dou-
radas, entre elas: Melhor Filme, Diretor, 
Roteiro Original e Fotografia. 

Correndo por fora, o público parai-
bano poderá conferir o drama Adoráveis 
Mulheres, escrito e dirigido por Greta Ger-
wig, sendo a oitava adaptação do roman-
ce escrito em 1868. A produção concor-
re ao Oscar de Melhor Filme, Atriz, Atriz 
Coadjuvante, Roteiro Adaptado, Trilha 
Sonora Original e Figurino.

Por fim, apenas no páreo como Me-
lhor Fotografia, o terror psicológico em 
preto e branco de O Farol, dirigido por 
Robert Eggers (A Bruxa), está em cartaz 
no Cine Bangüê.

Mais uma oportunidade de assistir na tela grande ‘Era uma vez... em Hollywood’, de Tarantino

Foto: Divulgação
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Amanhã, cineclube da FCJA terá sessão gratuita com debate do francês ‘Mulheres Armadas, Homens na Lata’

O filme Mulheres Ar-
madas, Homens na Lata, 
do diretor e roteirista fran-
cês Allan Maudit, produzi-
do em 2019, será exibido 
em sessão única e gratuita 
nesta quarta-feira, a partir 
das 19h30, dentro da pro-
gramação do Cineclube O 
Homem de Areia, da Fun-
dação Casa de José Américo 
(FCJA), em João Pessoa.

“É uma supercomédia, 
um tributo ao empodera-
mento”, disse para o Jornal 
A União o crítico de cinema 
Andrés von Dessauer, que 
comentará o longa-metra-
gem com o público.

Dessauer observou que 
o empoderamento é um as-
sunto sério, tanto para a ala 
masculina quanto para a 
feminina. “Para os homens 
porque a quantidade dis-
ponível (no bom sentido) 
das mulheres diminuiu 
drasticamente”, explicou. 
“Já para a ala feminina, o 
prognóstico que as empo-
deradas de hoje serão as 
´tias’ de amanhã pode ser 
assustador”, disse o crítico 
de cinema, ao se referir à 
homenagem que o filme 
presta às mulheres.

“O filme do diretor 
francês Allan Maudit, que 
custou US$ 5,2 milhões, 
abre firme com a ainda bela 
ex-Miss ‘Nord de Callais’, 
Cécile de France, cuspin-
do na rua, quando de volta 
de uma vida nada gloriosa 
para a modesta casa de sua 
mãe em um camping em 
Bologne-Sur-Mer. Com ócu-
los escuros, para não ver a 
decadência para a qual foi 
rebaixada, e um casaco de 
pele para se destacar dos 
outros habitantes, bem mo-
destos, ela só consegue um 
emprego de peão na linha 
de montagem de uma fabri-
ca  para enlatar atum”, afir-
mou Von Dessauer.

As ‘rebelles’, que é o 
título original do filme em 
francês, são a própria ex-
miss e mais duas funcio-
nárias, as atrizes Yolande 
Moreau e Audrey Amy. “A 
comédia corre tão rápido 
como a esteira na qual os 
peixes devem ser separa-
dos por um batalhão de 
mulheres. A constituição do 
trio segue rápido depois do 
assédio e morte do patrão 
abusivo, cujo cadáver deve 
ser eliminado, pois a aten-
ção das três se volta para 
uma sacola de dinheiro que 
estava em poder dele”, ana-
lisou Andrés.

No entender do crítico 
de cinema, a sacola de di-
nheiro representa a saída 
das três mulheres para a 
nova condição de empo-
deradas e, portanto, aptas 
para almejarem uma vida 
melhor. “É claro que este 
dinheiro pertence a uma 
gangue local que, por sua 
vez, é comandada por uma 
gangue superior. Com mais 
a polícia metida no meio 
da confusão, o roteiro fica 
cada vez mais ágil e as re-
viravoltas imprevisíveis. 
Até uma sequência, digna 
de Tarantino, faz parte da 
luta de vários grupos pelo 
dinheiro. E, para um final 
feliz, o elemento surpresa 
não foi descartado”, ressal-
tou ele.

Dessauer lembrou que, 
em 1991, o diretor Ridley 
Scott dirigiu o filme sobre 
as empoderadas Thelma & 
Louise, e que, no ano seguin-
te, levou o Oscar e o Globo 
de Ouro de Melhor Roteiro 
Original. “Mas o filme fran-
cês ganha por tratar a cas-
tração masculina de forma 
frontal e é conduzido com 
um ritmo bem mais acele-
rado. Ademais, a incontes-
tável supremacia masculi-
na, que sustenta sempre o 
conceito do falocentrismo, 
desta vez é guilhotinada e 
acaba no ralo da rua. O trio 

Tributo ao empoderamento, 
comédia será exibida em JP

Editoração: Ada CarinaEdição: Audaci Junior

SERVIÇO 
n Evento: Cineclube 
‘O Homem de Areia’ 
n Filme: ‘Mulheres 
Armadas, Homens na 
Lata’ (França, 2019) 
n Direção: Allan 
Maudit
n Data: Nesta quar-
ta-feira (dia 5/2)
n Hora: 19h30
n Local: Fundação 
Casa de José Améri-
co, em João Pessoa
n Endereço: Av. 
Cabo Branco, nº 
3336, bairro do Cabo 
Branco
n Entrada: Gratuita         

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Com um patrão abusivo 
morto e uma sacola 
cheia de dinheiro, o 

filme acompanha três 
amigas que almejam 

uma vida melhor 

Fotos: Divulgação

das poderosas, cada uma 
com seus graves problemas 
particulares, foi moldado 
de forma ótima, pois, ape-
sar dos constantes picos de 
ação, foi dado valor à cons-
trução da densidade das 
três  personalidades”, res-
saltou o crítico.

“Vale comparar esse 
trio com o que está, agora, 
competindo para o Oscar 
2020 no filme O Escânda-
lo, de Jay Roach. Neste, a 
soma das três belas atrizes 
não comprometidas entre 
si, Charlize Theron, Nicole 
Kidman e Margot Robbie, 
é 1 + 1 + 1 = 2, até porque 
só duas estão disputando o 
troféu. Já a equação das Re-
belles tem o resultado 1 + 1 
+ 1= 4, devido ao excelente 
entrosamento. As mulheres 
podem estar armadas, não 
serem tão belas e empode-
radíssimas, mas a atuação 
delas é apaixonante”, garan-
tiu Andrés.

Dessauer também ob-
servou algumas caracterís-
ticas a respeito de produ-
ções que levam o público 
a rir. “Na cinematografia, o 
gênero comédia é o mais 
difícil de ser executado, até 
porque poucos seres huma-
nos foram agraciados pela 
natureza com o sentimento 
de humor. Já quanto ao dra-
ma, esta outra face do tea-
tro-vida é mais comum, pois 
todo ser humano tem algo 
dramático para contar. Ade-
mais, é mais raro encontrar 
um bom comediante do que 

um ator dramático”, disse. 
“Enquanto a comédia pas-
telão só alimenta espíritos 
rasos, a comédia romântica 
faz sonhadores se realiza-
rem, a comédia dramática 
é, geralmente, aprisionada 
ao drama. A comédia negra 
é, sem duvida, por sua vez, 
a mais espirituosa, pois se 
equilibra na difícil fronteira 
entre a rejeição do especta-
dor e a inteligência do cria-
dor”, comparou.

“Existe um consenso 
entre gregos e troianos que, 
para uma peça de teatro ou 

um longa ser considerado 
uma comédia, três fatores 
devem estar presentes em 
peças de teatro ou em uma 
obra cinematográfica:  atra-
palhadas físicas, a excentri-
cidade de pelo menos uma 
personagem e a presença de 
frases espirituosas. O ritmo 
sempre deve ser acelerado 
de tal maneira que uma risa-
da dá a mão para a próxima 
risada, sem grandes inter-
valos. O verbo ´rir´ se deve 
sobrepor ao verbo ‘digerir’, 
pois a digestão já está na ri-
sada”, concluiu Dessauer.

Cineclubismo

Projeto utiliza cinema como ferramenta para educação

“Utilizamos o cinema 
como ferramenta da edu-
cação”, resume o oficineiro 
Orlando Júnior, um dos or-
ganizadores do projeto Ci-
neclube Transformar, que 
está há cerca de três anos 
trazendo ao público dis-
cussões de temas aborda-
dos pelos curtas, médias e 
longa-metragens exibidos 
semanalmente.

No mês de janeiro, fil-
mes foram exibidos gratui-
tamente através do Circuito 
Verão nas cinco unidades 
socioeducativas de João Pes-
soa: CEA, CSE, CEJ, Rita Ga-
delha e Semiliberdade, além 
do CEA de Sousa, no Alto 
Sertão, pelo assistente so-
cial Alexsandro Fernandes.

Os organizadores do 
Cineclube Transformar 
procuram, em sua maioria, 

abordar questões sociais 
e emocionais através de 
filmes com mensagens de 
superação, recuperação e 
esforço.

Entre as produções exi-
bidas de melhor aceitação, 
merecem destaque Houve 
uma Vez Dois Verões (2002), 
de Jorge Furtado, e As Me-
lhores Coisas do Mundo 
(2010), da Laís Bodanzky. 

Segundo Orlando Jú-
nior, a iniciativa é de ex-
trema importância para o 
público que participa. “A 
gente abre uma possibilida-
de para os socioeduucan-
dos estarem aprendendo”, 
explica. “Dependendo do 
filme exibido, pode render 
uma discussão maravilho-
sa que pode também ser 
explorada futuramente nas 
salas de aula. O cineclube 
oferece a importância de 
transformar para melhor 
através da educação”.

Orlando Júnior conta 
que a preferência da seleção 
de filmes se dá pelo cunho so-
cial, estes que podem ser lo-
cais, nacionais ou internacio-
nais. Mas a depender do que 
a turma pede, a organização 
abre exceções que também 

rendem discussões impor-
tantes. “Como a gente explo-
rou agora o Circuito Verão, 
a gente abriu algumas exce-
ções de filme mais ‘pipocão’ 
mesmo e estamos avaliando 
se continuamos com a ideia”, 
justifica, lembrando da exi-

bição de Terremoto (2018), 
cuja discussão também foi 
ressaltada como uma das im-
portantes para o público.

Dentro das discussões 
mais marcantes, o organiza-
dor destaca a que seguiu a 
exibição de Meninas (2006),  

documentário de Sandra 
Werneck que aborda a gra-
videz na adolescência. “Cha-
mamos dois profissionais de 
saúde e as meninas partici-
param ativamente fazendo 
perguntas e contando casos 
de amigas que abortaram, 
além de casos pessoais”.

A participação dos es-
pectadores tem passado por 
um amadurecimento grande, 
como apontado pelo oficinei-
ro, que segue reforçando que 
é necessário. “Por mais sim-
ples que pareça, é relevante 
se mostrar enquanto cidadão, 
participar da sociedade nas 
discussões do dia a dia”. 

O amadurecimento dos 
socioeducandos tem resulta-
do numa abertura das mentes. 
“A gente percebe que alguns 
que vem conversar percebem 
os problemas dos filmes e as 
realidades vividas por eles, re-
lacionando o mundo do cine-
ma com a própria vida”.

Com tema da adolescência, ‘As Melhores Coisas do Mundo’ foi um dos longas exibidos no Circuito Verão

Foto: Divulgação



Prioridades
Na abertura dos trabalhos no Congresso, 
mensagem do presidente Bolsonaro cita reforma 
tributária e privatização da Eletrobrás.  Página 14
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Governador João Azevêdo garante que sua nova legenda terá um nome próprio, com apoio de partidos aliados

“Estaremos participando 
das eleições com nome próprio 
e com várias legendas aliadas, 
que sei que ficarão conosco”. A 
afirmação foi feita nesse final de 
semana pelo governador João 
Azevêdo, se referindo ao seu 
novo partido, o Cidadania, e ao 
pleito municipal deste ano para 
a prefeitura da capital.

Em entrevista que con-
cedeu depois de participar de 
mais um evento no Salão de 
Artesanato no Cabo Branco, o 
governador explicou que o seu 
novo partido deve protagonizar 
a disputa eleitoral não somen-
te na capital, mas também em 
diversos outros municípios do 
Estado. Mas ele evitou antecipar 
nomes desde já.

O governador afirmou que 
o partido já conta com bons 
nomes que naturalmente po-
dem ser relacionados desde já, 
mas justificou que, como está 
chegando (ele anunciou sua 
filiação na última sexta-feira, 
31) e como também tem ou-
tros nomes que ainda podem 
se filiar, preferia dar tempo ao 
tempo e esperar.

“O mais importante é que o 
partido vai protagonizar a dis-

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Cidadania terá candidato 
a prefeito em João Pessoa

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Política em Movimento

Filiação de “brincadeira”
No sábado (1º), o senador José Ma-
ranhão, presidente estadual do MDB 
paraibano, aparecia em uma foto com 
um texto distribuído à imprensa abo-
nando a ficha de filiação do radialista 
e apresentador de tevê Nilvan Ferreira 
nos quadros da agremiação partidária. 
No dia seguinte, segundo o Portal WS-
Com, o próprio senador revelou que a 
cena de filiação foi “uma brincadeira 
depois de bebidas” e negou ter con-
vidado Cícero Lucena (PSDB) para o 
partido. Maranhão teria dito que “João 
Pessoa carece de um gestor capaz para 
conduzir seus destinos”.

PV em Bayeux
O Partido Verde (PV) vai disputar a su-
cessão municipal em Bayeux. O presi-
dente e o vice-presidente estadual da 
legenda, Luciano (prefeito de João Pes-
soa) e Lucélio Cartaxo fecharam apoio 
ao pré-candidato a prefeito Léo Micena, 
que se filiará ao PV nos próximos dias. 
A “construção” do nome de Micena foi 
articulada pelo secretário de Governo e 
de Articulação Política do PV, Hildevânio 
Macêdo, e pelo secretário de Assuntos 
Parlamentares da legenda, Marco Antô-
nio, ex-vereador e atual secretário ad-
junto da Infraestrutura da capital.

Aliança PCdoB e PT
O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 
e o Partido dos Trabalhadores (PT) vão 
caminhar unidos nas eleições munici-
pais deste ano na cidade de João Pes-
soa. Além de manter a aliança, as duas 
legendas já iniciaram o trabalho de 
organizar e ampliar o chamado “cam-
po democrático e popular” no muni-
cípio, junto aos movimentos sociais e 
sindicais. O próximo passo será o de 
fomentar e organizar a realização de 
um fórum na capital paraibana com o 
objetivo de avaliar e traçar estratégias 
em relação aos problemas específicos 
da cidade de João Pessoa.

Volta das sessões na ALPB
A Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) abre amanhã os trabalhos do 
segundo ano da 19ª Legislatura. A sole-
nidade de abertura acontecerá às 9h30 
e vai contar com a presença do governa-
dor João Azevêdo, levando sua mensa-
gem ao Poder Legislativo.

Candidaturas femininas 
Representantes do Ministério Público 
Federal (MPF) e da Ordem dos Advo-
gados do Brasil na Paraíba (OAB-PB) 
se reuniram, na última sexta-feira (31), 
para debater a formatação do ‘Observa-
tório de Candidaturas Políticas Femini-
nas na Paraíba’. O objetivo principal do 
mecanismo é promover a participação 
real e efetiva de mulheres nas eleições 
municipais deste ano no Estado, evitan-
do candidaturas laranjas, de fachada. 
Será criado um canal de denúncias e de 
monitoramento das candidaturas femi-
ninas registradas.

Em Juarez Távora
A direção estadual do Partido Comu-
nista do Brasil (PCdoB) na Paraíba 
confirmou que disputará a Prefeitura 
de Juarez Távora nas eleições de outu-
bro deste ano. O partido confirmou o 
nome da ex-vereadora Lita de Amilson 
como pré-candidata a prefeita. Lita é 
professora e esposa do também ex-ve-
reador Amilson Feitosa. Na chapa “pu-
ro-sangue” ainda há indicação de ter 
como pré-candidata a vice-prefeita a 
gari Luzia Flor.

puta”, garantiu o governador, em 
entrevista que concedeu ao ra-
dialista Judivan Gomes, da Rádio 
Tabajara, ocasião em que previu 
ser grande a quantidade de pre-
feitos, vice-prefeitos, vereadores 
e lideranças políticas sem man-
datos que deve se mudar para o 
seu novo partido, o antigo PPS e 
atual Cidadania.

Perguntado se o PT esta-
rá entre os aliados que ele con-
ta para as eleições da capital, o 

governador afirmou que, “se os 
petistas avaliarem que devem se 
juntar ao nosso trabalho, serão 
muito bem-vindos. Senão, acho 
que também é um direito deles 
e haveremos de respeitar”, disse.

Ainda sobre sua filiação ao 
Cidadania, o governador João 
Azevêdo fez questão de repe-
tir que foi uma opção tomada 
depois de muita avaliação e de 
muita reflexão, tudo isso acom-
panhado também de muita con-

versação com os dirigentes e 
principais lideranças da legenda.

“Não chegamos querendo 
mandar, apenas querendo nos in-
tegrar para contribuir e somar”, 
afirmou o governador, ao anteci-
par que nesta semana mesmo já 
começa a manter contatos com 
lideranças que também querem 
se integrar, ao mesmo tempo 
preparando um grande evento 
para marcar a chegada de muito 
mais lideranças ao partido.

O Cidadania deverá protagonizar a disputa eleitoral não somente na capital, mas em diversos outros municípios paraibanos

Foto: Secom-PB

Debandada do PSB

Presidente da Famup prevê a filiação de 
ex-socialistas no partido do governador 

Vereadores apostam em protagonismo e 
preveem alteração em bancadas do PSB

Contatados ontem por te-
lefone, o presidente estadual 
do Cidadania, Ronaldo Guerra, 
e o presidente da Federação das 
Associações dos Municípios da 
Paraíba (Famup), George Coe-
lho, evitaram adiantar números, 
mas garantiram que será muito 
grande a quantidade de prefei-
tos, vices e de vereadores  que 
se filiarão ao Cidadania já a par-
tir desta semana.

“Daquela lista, acredito que 
a maioria”, afirmou o presidente 
da Famup, se referindo à lista 
dos 22 prefeitos que na semana 
passada já assinaram uma carta 
anunciando saída do PSB do ex-
governador Ricardo Coutinho, 
com possibilidade de acompa-
nhar o governador João Azevê-

do para qualquer partido que 
ele viesse a escolher.

Como poucas horas depois 
a Paraíba tomou conhecimento 
da decisão do governador, Geor-
ge Coelho previu que a maioria 
dos 22 deve tomar o caminho 
do partido da Cidadania, com 
alguns outros fazendo outra op-
ção, desde que em legenda que 
faz parte da base aliada do go-
verno.

“Estamos nesse projeto há 
muito tempo e é nele que de-
vemos permanecer. O que falta 
era conhecer a decisão do go-
vernador”, afirmou o presidente 
George Coelho, que é prefeito 
do município de Sobrado e que 
também integrava o PSB.

Para Ronaldo Guerra, que 

além de presidente estadual do 
Cidadania também é secretário 
de Estado do Governo (antiga 
Casa Civil), a essa altura ainda 
fica muito difícil tentar se pro-
jetar o número de lideranças 
políticas de um modo geral que 
acompanharão o governador 
João Azevêdo se filiando ao Ci-
dadania.

“O que sei é que os conta-
tos e os anúncios não param de 
chegar, mas vamos aguardar 
para melhor ter uma ideia”, afir-
mou Ronaldo Guerra, ao reco-
nhecer que a repercussão da fi-
liação do governador a um novo 
partido tem sido muito positiva 
nos meios políticos e, sobretu-
do, junto aos aliados, e que isso 
vai ser muito bom não somen-

te para o próprio governador 
como também para o partido.

Ele estima que, com a pre-
sença do governador João Aze-
vêdo, o Cidadania caminha para 
ganhar muito mais força na di-
reção das eleições municipais 
deste ano, podendo ganhar e 
marcar muita presença não 
apenas na capital como tam-
bém numa boa quantidade de 
cidades do interior.

“Mas vamos aguardar. O 
momento é de novas filiações 
e organização”, concluiu ele, 
concordando com o chefe do 
Executivo do Estado de que um 
grande evento a ser realizado 
nos próximos dias ou semanas 
vai marcar essa nova fase do 
partido.

Os vereadores Bruno Farias 
(Cidadania), em João Pessoa, e 
Jefferson Kita (PSB), presidente 
da Câmara de Bayeux, também 
comentaram a filiação do gover-
nador João Azevêdo ao Cidada-
nia. O primeiro prevendo que isso 
aponta para um protagonismo 
nas eleições de João Pessoa e o se-
gundo anunciando mudança ge-
ral na bancada municipal do PSB.

Já no Cidadania, desde quan-
do o partido ainda era PPS, Bruno 
Farias disse que, com o ingresso 
do governador, o partido ganha 
muito mais força nas eleições 
municipais, já tendo e podendo 

ganhar mais nomes como boas 
opções para disputar a prefeitura 
da capital.

Entre esses nomes, Bruno 
destacou o do ex-vice-prefeito de 
João Pessoa e atual secretário de 
Comunicação do Estado, jornalis-
ta Nonato Bandeira, sem descar-
tar o seu que também já chegou a 
ser citado por integrantes do pró-
prio partido.

Sobre a filiação do governa-
dor, o vereador Bruno Farias co-
mentou que, assim como o parti-
do, recebeu “com muita satisfação 
e muita honra, não somente por 
se tratar de um governador, mas 

também por se tratar de uma boa 
pessoa, humilde e de bons tratos, 
além ainda de um técnico, um en-
genheiro com trabalho reconheci-
do no Estado”.

“O governador João Azevêdo 
é muito bem-vindo e acredito que, 
com ele e com todo um aparato de 
aliados que ele enseja, o Cidada-
nia há de fazer um grande papel 
nas eleições deste ano e nas de 
2022 para o Estado”, ademilson-
2019jose@gmail.com completou 
o vereador Bruno Farias.

O presidente da Câmara de 
Bayeux, Jefferson Kita, pensa de 
forma parecida com a de Bruno 

Farias e garante que a bancada 
que integra de quatro vereado-
res deverá se mudar do PSB para 
o Cidadania, acompanhando o 
governador.

“Pode ser que em face de 
composições com aliados, algum 
vereador termine optando por 
outra legenda que não seja o Ci-
dadania, mas para alguma legen-
da que integre a base política do 
governador”, explicou Kita, ao 
acrescentar que de sua parte esta-
va mesmo no aguardo dessa defi-
nição do governador e que, como 
outros políticos, também se filiará 
ao Cidadania assim que puder.
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Presidente enviou mensagem do Poder Executivo à Casa, onde foi representado pelo ministro Onyx Lorenzoni

O presidente Jair Bolso-
naro enviou ontem a men-
sagem do Poder Executivo 
para a abertura do ano le-
gislativo no Congresso Na-
cional. A mensagem foi en-
tregue pessoalmente pelo 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, já que o 
presidente cumpre agenda 
em São Paulo ao longo dia. 
Ao todo, o documento con-
tém 145 páginas e a parte 
introdutória, assinada por 
Bolsonaro, foi lida pela 1ª 
secretária da Mesa do Con-
gresso, deputada federal So-
raya Santos (PL-RJ), durante 
a sessão solene conjunta da 
Câmara e do Senado.

Entre as prioridades le-
gislativas listadas pelo pre-
sidente da República, para 
neste ano, estão os projetos 
em tramitação no Parlamen-
to que ainda aguardam vota-
ção, como a independência 
do Banco Central, a reforma 
tributária, a privatização da 
Eletrobras, o novo marco 
legal no saneamento e as 
propostas de emenda cons-
titucional do pacto fedeta-
tivo, dos fundos públicos e 
emergencial.

O presidente também 
fez um balanço do primei-
ro ano de gestão, citando 
a aprovação da reforma 
da Previdência, a redução 
do número de ministérios 

Pedro Rafael Vilela
Da Agência Brasil

Bolsonaro diz ao Congresso que  
reforma tributária é prioridade

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Carlos Vieira

e os indicadores positivos 
na economia. “Nossa taxa 
básica de juros (Selic) está 
em níveis mínimos históri-
cos, a inflação sob contro-
le, a Bolsa bateu sucessivos 
recordes e o risco-Brasil 
diminuiu significativamen-
te. Com respeito ao nosso 
povo, faremos muito mais 
pelo País”, diz um trecho da 
mensagem.

OCDE
O texto também cita 

a carteira de cerca de 300 
projetos do programa de 
Parcerias e Investimentos 
(PPI), que prevê a privati-
zação e a concessão de ser-
viços públicos em diversas 
setores, como transportes, 
energia elétrica, petróleo 
e gás natural, parques na-
cionais, defesa, segurança 

pública, educação, saúde 
e telecomunicações. Ou-
tro ponto mencionado na 
mensagem é a continuida-
de do processo de acessão 
do Brasil para integrar a 
Organização para a Coo-
peração e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), 
grupo que reúne 36 das 
economias mais desenvol-
vidas do mundo.

Prioridades
O presidente do Congres-

so, senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), destacou a refor-
ma tributária como uma das 
principais pautas a serem vo-
tadas no parlamento este ano. 
Referindo-se ao tema como 
“pauta improrrogável”, Alco-
lumbre disse que o país preci-
sa melhorar seu ambiente de 
negócios para o empreende-

dorismo.
“Iniciamos o ano com 

uma agenda repleta de pau-
tas improrrogáveis. A refor-
ma tributária é uma delas. É 
preciso oferecer amparo ao 
empreendedorismo e simpli-
ficar a vida de todos. Por isso, 
a reforma tributária é tão ne-
cessária”, disse Alcolumbre 
em seu discurso de abertura 
dos trabalhos legislativos de 
2020. 

Relator da reforma na 
comissão especial criada para 
debater o tema, o deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) 
acredita que a reforma deve 
ser votada em definitivo no 
primeiro semestre. Para ele, 
a disposição do parlamento 
e do governo são fundamen-
tais para acelerar a tramita-
ção da matéria. “Acho que há 
um ambiente na Casa muito 
propício e uma expectativa 
na sociedade brasileira. Com 
esse ambiente e essa deman-
da no país, tenho certeza que 
teremos ela aprovada ainda 
no primeiro semestre”.

Segundo o relator, exis-
te a possibilidade de haver 
ampliação no número de 
membros da comissão. Atual-
mente, são 15 deputados e 15 
senadores, mas há demanda 
para inclusão de mais parla-
mentares. Essa decisão será 
tomada até amanhã (4). Ain-
da sobre a reforma, Aguinal-
do entende que ela vai trazer 
justiça social e acabará com a 
insegurança jurídica no país.

Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputado

Em sessão solene conjunta das duas Casas (Câmara e Senado), o Congresso Nacional retomou ontem os trabalhos legislativos depois do recesso parlamentar

O ministro Dias Toffo-
li, presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
abriu na manhã de onte-
mo ano judiciário com um 
discurso em que ressaltou 
o papel da Justiça “em pro-
mover a segurança jurídica 
necessária à retomada do 
desenvolvimento”.

“Gerar confiança, previ-
sibilidade e segurança jurídi-
ca: esse é o objetivo primor-
dial do Poder Judiciário na 
atual quadra da história do 
país, em que se anseia pela 
retomada do crescimento 
econômico e do desenvol-
vimento social sustentável”, 
disse Toffoli em discurso de 
quase 20 minutos.  

Em sua fala, Toffoli 
destacou que este semestre 
terá julgamentos de grande 
impacto econômico, como 
aquele sobre a tabela do 
frete rodoviário, marcado 
para 19 de fevereiro, e o 
que trata sobre as regras 
da distribuição dos royal-
ties do petróleo, marcado 
para 29 de abril.

O presidente do Supre-
mo fez também acenos ao 
Legislativo e ao Executivo, ao 
dizer que o trabalho do Su-
premo será feito “mantendo 
o devido diálogo institucio-

nal com os demais Poderes”. 
No plenário, encontravam-
se os presidentes do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
e da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), bem como o vi-
ce-presidente da República, 
general Hamilton Mourão, e 
ministros como Sergio Moro 
(Justiça e Segurança Públi-
ca) e Jorge Oliveira (Secreta-
ria-Geral da Presidência).

Antes de encerrar, Tof-
foli dirigiu-se ao cidadão 
brasileiro, a quem reafir-
mou “o compromisso do 
Poder Judiciário com a 
promoção dos direitos e 
garantias fundamentais”. 
Na ocasião, ele anunciou o 
lançamento de uma Carta 
de Serviços, que explica ao 
cidadão como pode acessar 
e utilizar os serviços pres-
tados pelo Supremo.

OAB e PGR
Conforme previsto no 

protocolo da cerimônia, 
discursaram em seguida 
os presidentes da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz, e 
o procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras.

Diante de Alcolumbre 
e Maia, Santa Cruz exaltou 
a aprovação no Congresso 
de mudanças legislativas 
como a nova Lei de Abuso 
de Autoridade, que entrou 

em vigor no início do ano 
e criminalizou diversas 
condutas de autoridades 
como policiais, fiscais e juí-
zes. Passou a ser crime, por 
exemplo, negar ao defensor 
acesso aos autos de proces-
so, ilícito com pena de seis 
meses de prisão.

Aras, por sua vez, rei-
terou o compromisso do 
Ministério Público com 
“uma atuação mais pre-
ventiva para reduzir con-
flitos sociais”. Ele destacou 
os desafios trazidos por 
inovações tecnológicas e 
também o combate à crimi-
nalidade, “que infelizmen-
te adentra o interior dos 
nossos estados, das nossas 
unidades da federação, exi-
gindo medidas urgentes, 
especialmente no ano elei-
toral que se inicia”.

“Violência e crimina-
lidade ainda ceifam vidas 
inocentes que inviabilizam 
os investimentos no país, 
atravancando o desenvolvi-
mento econômico e social”, 
acrescentou Aras.  

Último a falar, o vi-
ce-presidente Hamilton 
Mourão, que representou o 
presidente Jair Bolsonaro, 
disse que, ao definir polí-
ticas públicas, o governo 
observa e pratica sempre a 
separação e a independên-
cia dos poderes. 

Toffoli abre ano judiciário e 
fala de retomada econômica
Felipe Pontes
Da Agência Brasil

Para março 

Fux marca duas audiências 
sobre o juiz de garantias

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux,  marcou para 16 
e 30 de março as audiên-
cias públicas sobre a im-
plementação do juiz de 
garantias, medida prevista 
no pacote anticrime apro-
vado no ano passado pelo 
Congresso, mas cuja ado-
ção encontra-se suspensa 
indefinidamente por força 
de uma liminar (decisão 
provisória) do próprio Fux.

Fux é o relator de qua-

tro ações diretas de incons-
titucionalidade sobre o as-
sunto. Em 22 de janeiro, ele 
anulou uma liminar anterior, 
que havia sido proferida du-
rante o recesso judiciário 
pelo presidente do Supremo, 
ministro Dias Toffoli. Nessa 
primeira decisão, a imple-
mentação do juiz de garan-
tias estava prevista para 
ocorrer em até seis meses.

Na condição de relator, 
Fux atendeu a um apelo da 
Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp), para quem 
a implementação do juiz de 

garantias só poderia se dar 
após a constitucionalidade 
da medida ser julgada no 
plenário do Supremo, o que 
não tem data para acontecer.

No despacho em que 
marcou as audiências, Fux 
argumenta que o objetivo é 
“conhecer a opinião e rece-
ber contribuições técnicas 
e jurídicas de membros do 
Poder Público e da socie-
dade brasileira”. Entidades 
e indivíduos que queiram 
participar devem se mani-
festar pelo e-mail juizde-
garantias@stf.jus.br até 20 
de fevereiro.

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

PF prende promotor no Rio 
acusado de receber propina 

A Polícia Federal (PF) 
prendeu, na manhã de ontem, 
em Copacabana, na Zona Sul 
do Rio de Janeiro, o promotor 
Flávio Bonazza, acusado de re-
ceber propina de esquema no 
transporte público do Rio.

A prisão se deu no âmbito 
da Operação Ponto Final, um 
dos desdobramentos da Lava 
Jato, que buscava desarticu-
lar organização criminosa que 

atuava no setor de transportes 
urbanos do estado.

Segundo a PF, o promotor 
é acusado de receber vanta-
gens para arquivar investiga-
ções e vazar informações em 
benefício de empresários de 
ônibus. O preso foi conduzido à 
Superintendência da Polícia Fe-
deral no Rio de Janeiro e ficará 
à disposição da Justiça.

A defesa de Flávio disse ter 
recebido “com absoluta indig-
nação” a notícia sobre a prisão, 
porque os fatos que embasam 

o pedido de prisão datam de 
2016 e são baseados “exclusi-
vamente nas palavras de crimi-
nosos confessos sem qualquer 
prova de corroboração”.

“O absurdo da prisão se 
torna ainda mais eloquente se 
consideramos que o senhor 
Flávio Bonazza tem uma carrei-
ra imaculada e postulou em juí-
zo para produção de uma série 
de provas para afastar por com-
pleto as falsas acusações que 
são lançadas criminosamente 
contra ele”, diz nota da defesa.

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil
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Unidade hospitalar tem mil leitos para acometidos da doença, que já matou 362 e deixou mais de 17 mil infectados

A China anunciou ontem 
que finalizou a construção de 
um hospital com mil leitos 
para doentes do novo corona-
vírus, que já causou 362 mor-
tos e mais de 17 mil infetados 
naquele país e no estrangeiro.

Em Wuhan, capital da-
quela província, no centro da 
China, o novo hospital foi con-
cluído em apenas dez dias, 
enquanto um segundo hospi-
tal com 1,5 mil camas conti-
nua em construção.

As restrições em Wuhan, 
onde começou o surto de 
pneumonia viral, foram refor-
çadas. As autoridades decidi-
ram que apenas um membro 
de cada família pode sair à 
rua para compras essenciais 
de dois em dois dias.

O reinício das aulas foi 

Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

China constrói hospital em dez
dias para vítimas de coronavírus

A namoradinha 
do Brasil

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Atabalhoada é o mínimo que se pode dizer da 
nova secretária especial de Cultura do governo fe-
deral, Regina Duarte. Enquanto corriam os “procla-
mes do casamento”, como ela mesma fez questão de 
tratar publicamente os trâmites para sua efetiva-
ção no cargo, a atriz que chega com a promessa de 
unir a classe artística já conseguiu promover ga-
fes, intrigas, desinformação e fake news, tudo num 
espaço curto de poucos dias desde que começou o 
“namoro” com Palácio do Planalto.

Há tempos Regina Duarte não é unanimidade 
no país. Tanto que a própria Rede Globo, onde ela 
trabalha, vinha escanteando a atriz. Regina teve 
seu contrato suspenso para poder assumir o cargo 
no emprego devido a uma política interna da em-
presa. A queimação do filme começou quando ela 
decidiu fazer uso de sua fama para tentar influen-
ciar na política. O primeiro caso grave aconteceu 
na campanha presidencial de 2002. Regina Duarte 
apareceu no guia eleitoral do candidato tucano José 
Serra para dizer que tinha medo do PT. A tentativa 
tucana era um tiro de misericórdia com a imagem 
da chamada “namoradinha do Brasil” para tentar 
frear o avanço da campanha de Luiz Inácio Lula da 
Silva. Não surtiu efeito eleitoral, e ainda manchou 
para sempre a carreira da atriz. 

De lá para cá, sempre que pôde ela fez questão 
de se posicionar ao lado do extremo conservado-
rismo. Na última campanha presidencial, diante 
de declarações homofóbicas proferidas por Jair 
Bolsonaro, ela defendeu o então candidato. A cada 
nova declaração, se apaga um pouco do legado de 
sua carreira consolidada em diversos papéis como 
protagonista nas novelas em horário nobre na TV 
aberta.

Regina havia chegado em Brasília para apagar 
um incêndio. Seu antecessor na pasta, Ricardo Al-
vim, fora demitido por conta de um discurso desas-
troso em que fez claras referências ao governo da 
Alemanha nazista. A referência ao holocausto não 
foi nem de longe um ato isolado do ex-secretário, 
mas reflexo de uma gestão que paquera com o fas-
cismo, e só não amarra a relação por considerar que 
o namoro não seria aceito pela sociedade. Têm um 
crush secreto em Hitler, Goebbels, Ustra e demais 
facínoras. 

O critério usado para a escolha da atriz parece 
ter sido o mesmo do ex-juiz Sérgio Moro: uma figura 
pública que goza de muito prestígio entre conserva-
dores, e que não necessariamente tem competência 
comprovada na função para a qual fora designada. 
Ao convidar esse tipo de gestor, Bolsonaro simples-
mente joga para o público. Diante da polarização 
política no país, e do desgaste do governo diante 
de tantos escândalos, ele está mais do que certo ao 
preservar seu eleitorado fiel. 

Errada estava Regina, que não entendeu quem 
era seu público e chegou achando que conseguiria 
unir artistas e sociedade em torno de uma pauta 
conservadora, que na verdade é violenta contra a 
classe artística e beira a censura. 

Por conta de seu histórico conservador, Regi-
na foi muito atacada nas redes sociais. Dos poucos 
colegas que lhe parabenizaram, a atriz roubou a 
imagem deles e fez uma publicação em seu perfil 
no Instagram os associando ao governo. De pron-
to, os envolvidos pediram publicamente para que 
suas imagens fossem retiradas daquele contexto, e 
a partir daí se sucedeu uma série de vexames, um 
grande episódio da mais genuína vergonha alheia.

Regina Duarte não sabe o que faz, nem tem 
competência para gerir as políticas públicas de arte 
para o país. Está ali para cumprir uma agenda con-
servadora. Ela é a cara do governo Bolsonaro e de 
seus ministros.

Editoração: Lênin BrazEdição: Carlos Vieira

adiado na província chinesa 
de Hubei, centro do surto do 
coronavírus.

A China aumentou hoje 
para 362 mortos e mais de 
17 mil infetados pelo surto 
de pneumonia provocado 
pelo novo coronavírus (2019-
nCoV), detectado em dezem-
bro passado, em Wuhan.

Emergência mundial
Desde dezembro, surgi-

ram 17.205 casos da doença 
em todo o país, o que levou a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) a decretar emergên-
cia mundial. A doença já se es-
palhou por 20 países.

No domingo, morreu a 
primeira pessoa infectada 
fora da China, nas Filipinas: 
um chinês de 44 anos, natural 
de Wuhan.

Um avião da Força Aérea 

Portuguesa transportou para 
Lisboa, neste domingo (2), um 
grupo de 20 pessoas – 18 por-
tugueses e duas cidadãs bra-
sileiras – retiradas de Wuhan.

Além do território conti-
nental da China e das regiões 
chinesas de Macau e Hong 
Kong, há mais casos de infeção 
confirmados em 24 países.

O Ministério da Saúde, 
em Lisboa, disponibilizou 
instalações para portugueses 
provenientes de Wuhan. Eles 
vão ficar em “isolamento pro-
filático” voluntário, durante 
14 dias, e fazer análises para 
despistar o novo coronavírus.

Durante esse período, 
não poderão receber visitas, 
mesmo que controladas.

A direção-geral da saúde 
fará um boletim clínico diá-
rio do grupo e o Ministério da 
Saúde realizará uma coletiva 

de imprensa diária para dar 
conta da evolução da situação.

Surto de gripe
A China reportou no do-

mingo (2) um surto de gripe 
aviária H5N1 na província 
central de Hunan, próximo ao 
epicentro do novo coronaví-
rus, que causou 362 mortes e 
paralisou o país.

O surto ocorreu em uma 
propriedade rural no distri-
to de Shuangqing, cidade de 
Shaoyang e matou 4,5 mil das 
7.850 galinhas da proprie-
dade. As autoridades locais 
abateram outras 17.828 aves 
nas proximidades, após o sur-
to, segundo um comunicado 
do Ministério da Agricultura 
e Assuntos Rurais da China. 
Não foram relatados casos 
de infeção humana pelo vírus 
H5N1 em Hunan.

Em Wuhan, na China, o novo hospital foi concluído em apenas dez dias, enquanto uma segunda unidade com 1,5 mil leitos continua em construção

A polícia de Londres 
abateu, neste domingo (2), 
um homem que apunhalou 
pelo menos duas pessoas na 
rua em Streatham, na zona 
sul da capital britânica. O 
incidente é considerado pe-
las autoridades como um ato 
terrorista.

“Um homem foi abati-
do por agentes armados em 
Streatham. Nesta fase acre-
ditamos que um número de 
pessoas tenha sido apunha-
lado. As circunstâncias estão 
a ser averiguadas; o inciden-
te foi declarado como rela-
cionado com terrorismo”, 
declararam as forças poli-
ciais, que já confirmaram 
haver duas pessoas feridas.

A Polícia Metropolitana 
de Londres, também conhe-
cida como Met, pediu à po-
pulação que evite a área do 
incidente.

As autoridades já con-
firmaram que o homem alve-
jado pela polícia está morto. 
“Podemos confirmar que o 
homem abatido pela polícia 

na Streatham High Road (sul 
de Londres) foi declarado 
morto”, declarou a Met.

No local, para além da 
polícia encontram-se servi-
ços de emergência médica.

O primeiro-ministro bri-
tânico, Boris Johnson, reagiu 
ao incidente. “Agradeço a to-
dos os serviços de emergên-
cia que estão a dar resposta 
ao incidente em Streatham, 
que a polícia declarou como 
ato terrorista. O meu pensa-
mento está com os feridos e 
todos os que foram afetados”, 
escreveu no Twitter.

Também o presidente 
da Câmara de Londres, Sadiq 
Khan, agradeceu às autorida-
des e aproveitou para lançar 
um aviso. “Os terroristas que-
rem dividir-nos e destruir a 
nossa forma de viver – aqui 
em Londres nunca os deixare-
mos ser bem-sucedidos”.

O incidente acontece 
dois meses depois de a polí-
cia britânica ter matado um 
homem na London Bridge, 
no centro da cidade, depois 
que ele matou duas pessoas 
e feriu três.

Homem é morto em
Londres após ataque

O premiê britânico, 
Boris Johnson, está de-
terminado a buscar um 
acordo comercial com 
a União Europeia (UE), 
nos moldes de como 
fez com o Canadá, a fim 
de abrir mercados mas 
evitar as regulações do 
bloco.

Johnson apresen-
tou sua visão sobre as 
relações futuras com 
a União Europeia em 
um discurso nessa 
segunda-feira (3) – o 
primeiro após o Rei-
no Unido ter deixado 
o bloco na sexta-feira 
passada (31).

O premiê deve en-
fatizar que o Reino 
Unido vai ser capaz de 
manter os mais altos 
padrões de proteção 
social, meio ambiente 
e outras políticas, sem 
aceitar as regras da UE.

Há expectativa de 

que o primeiro-minis-
tro diga que seu país 
quer abolir a maioria 
das tarifas, mas que 
não vai se sujeitar às 
regulações da União 
Europeia, citando o 
exemplo do acordo de 
livre comércio assina-
do pelo Canadá com o 
bloco europeu.

O governo britâ-
nico espera concluir 
as negociações de um 
acordo com a UE antes 
que o período de tran-
sição expire, em 31 de 
dezembro. As regras 
da União Europeia ain-
da serão aplicadas nes-
se período, que foi es-
tabelecido para evitar 
mudanças bruscas.

As duas partes ain-
da divergem em muitos 
aspectos, e a União Eu-
ropeia considera que 
será difícil concluir 
um acordo comercial 
abrangente em apenas 
11 mes.

Governo britânico vai 
tentar acordo com a UE
Da Agência Brasil

Foto: Agência Brasil



Parceria firmada entre os dois países beneficiará a usina de Angra 1 e busca avanços na área de segurança nuclear

A Associação Brasileira 
para Desenvolvimento de Ati-
vidades Nucleares (Abdan) e 
o Instituto de Energia Nuclear 
dos Estados Unidos (NEI, na 
sigla em inglês) firmaram on-
tem memorando de entendi-
mento durante o Fórum de 
Energia Brasil-Estados Uni-
dos. Na presença do ministro 
de Energia do Brasil, Bento Al-
buquerque, e do secretário de 
Energia dos EUA, Dan Brou-
illette, também foi assinada 
carta de intenção entre a Ele-
tronuclear e a empresa ameri-
cana Westinghouse, especiali-
zada em energia nuclear.

O documento firmado 
pelas duas empresas visa a 
estreitar a colaboração para 
garantir a renovação de licen-
ças e a operação de longo pra-
zo da usina nuclear Angra 1, 
que pode ter sua vida útil am-
pliada de 40 para 60 anos. Já 
o acordo entre as associação 
brasileira e o instituto ameri-
cano busca avanços em áreas 
como segurança nuclear.

Em declaração à impren-
sa, o secretário americano 
disse que Brasil e Estados 

Brasil e EUA firmam acordos de 
cooperação em energia nuclear
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Unidos estão no começo de 
uma relação próxima de traba-
lho. “A indústria americana de 
energia está pronta e animada 
para trabalhar com o Brasil”, 
afirmou Brouillette. Segundo 
o secretario, o diálogo também 
incluiu temas regulatórios.

Brouillette defendeu 
clareza de regras e transpa-

rência e ressatou que houve 
modernizações na legislação 
brasileira sobre energia. “Con-
tinuaremos a apoiar esses es-
forços de todas as formas que 
pudermos”, disse o secretário. 
Ele acrescentou que os acor-
dos assinados são um passo 
significativo para aumentar a 
presença e os investimentos 

dos Estados Unidos no setor 
nuclear brasileiro.

O ministro de Energia do 
Brasil destacou que o fórum 
cumpre uma missão dada pe-
los presidentes Jair Bolsonaro e 
Donald Trump e estabelece um 
plano de trabalho entre Brasil e 
Estados Unidos no setor, além 
do compromisso de acompa-

nhar o andamento desse plane-
jamento com reuniões frequen-
tes em fóruns internacionais.

“Essa cooperação vai em 
que sentido? Para criar um 
melhor ambiente de negócios 
para investimentos no setor de 
óleo e gás, seja no comércio in-
ternacional, seja para a realiza-
ção de leilões que temos reali-

zado com previsibilidade aqui 
no Brasil. E também a fim de 
permitir segurança regulató-
ria e jurídica para esses inves-
tidores, o que está dentro da-
quilo que pretendemos criar 
como ambiente de negócios”, 
disse Bento Albuquerque, ao 
ressaltar que Brasil e Estados 
Unidos têm muito a cooperar 
por terem se tornado expor-
tadores líquidos de petróleo 
recentemente. “Procuramos, 
nessa parceria com os Estados 
Unidos, reduzir as incertezas 
que possam, por acaso, existir 
nos leilões.”

A  colaboração entre Brasil 
e Estados Unidos no fórum in-
cluiu ainda a experiência ame-
ricana com o shale gas, ou gás 
de xisto, atividade para a qual 
Bento Alburquerque defendeu 
que haja amparo regulatório. 
“Os Estados Unidos tiveram 
um avanço muito grande nos 
últimos anos nesse setor, e isso 
transformou a economia ame-
ricana, principalmente no que 
diz respeito ao setor industrial. 
E pretendemos que o Brasil 
também possa se beneficiar 
desse tipo de produção de gás 
e óleo associado a esse tipo de 
atividade não convencional”, 
afirmou o ministro.

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Ministro das Minas e Energia do Brasil, Bento Albuquerque, e o secretário de Energia dos EUA, Dan Brouillette, se cumprimentam durante a assinatura dos acordos
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Delegação viaja ao interior, onde visita cooperativa e associação, além de participar de reuniões e debates em JP

Missão do Bird vem conhecer 
Projeto PB Rural Sustentável

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Nara Valusca

Uma delegação do Ban-
co Mundial está na Paraíba 
acompanhando a implemen-
tação do Programa PB Rural 
Sustentável, juntamente com 
a equipe técnica do Projeto 
Cooperar, órgão vinculado à 
Secretaria de Agricultura Fa-
miliar e do Desenvolvimento 
do Semiárido – Seafds. 

Amanhã e quinta-feira (6), 
a missão vai ao Sertão parai-
bano para conhecer o funcio-
namento de uma cooperativa, 
no município de Aparecida, e 
de uma associação de agrope-
cuaristas, em Pombal, além 
de participar da Oficina de 
Fortalecimento dos Conse-
lhos Municipais de Desenvol-
vimento Rural Sustentável – 
CMDRS, também em Pombal. 
No município de Sousa, vão 
conhecer as novas instala-
ções da Gerência Regional do 
Projeto Cooperar. 

A equipe é composta por 
Maurizio Guadagni (chefe da 
missão), gerente do Projeto 
Cooperar no Bird; Alfonso 
Avestegui, do setor de Recur-
sos Hídricos e Saneamento; 
Ditmar Zimath, consultor; Ma-
rilin Rehnfeldt, da Salvaguar-
das Sociais; Fernanda Baldui-
no, gerenciamento financeiro; 
e Marcos Gambi, consultor.

A missão será encerrada 
após reunião com o governa-
dor João Azevêdo.

Cooperar e Empaer: acordo de cooperação
Com o objetivo de conjugar 

esforços e recursos materiais e 
técnicos, o Projeto Cooperar e a 
Empresa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regularização 
Fundiária (Empaer), vinculada à 
Secretaria de Estado do Desen-
volvimento da Agropecuária e da 
Pesca (Sedap), assinaram ontem 
acordo de cooperação técnica 
financeira voltados ao desen-
volvimento rural sustentável da 
Paraíba, no âmbito do Programa 
PB Rural, por meio da assistência 
técnica e extensão rural. O Projeto 
Cooperar é vinculado à Secretaria 
de Estado da Agricultura Familiar e 
do Desenvolvimento do Semiárido 
(Seafds). 

O acordo foi assinado pelo se-
cretário executivo do Projeto Coo-
perar, Omar Gama, e pelo presi-
dente da Empaer, Nivaldo Moreno 
de Magalhães, e testemunhado 

pelo gerente do Projeto Cooperar 
no Bird, Maurizio Guadagni, pelo 
gerente operacional de Produção 
Agropecuária e Ação Social, Flávio 
Muller Borghezar e pelo chefe de 
gabinete do Cooperar, Marcílio 
Nóbrega. O consultor do BM, 
Ditmar Zimath, também estava 
presente. A assinatura aconteceu 
durante a realização da reunião 
do Banco Mundial com a equipe 
técnica do Projeto Cooperar, às 
15h, no gabinete do secretário 
executivo do órgão. 

Competências
Conforme o documento, no 

âmbito de cada instituição, com-
pete ao Projeto Cooperar integrar 
a Empaer no processo de execução 
do PB Rural Sustentável, de modo 
a criar sinergia nas ações de as-
sistência técnica, extensão rural e 
acompanhamento dos subproje-

tos, enquanto à Empaer compete 
designar profissional, em cada mu-
nicípio ou região do Estado, onde 
existir unidade local ou regional, 
para ser responsável pelas ações 
de assistência técnica, extensão 
rural e de acompanhamento e ava-
liação regular da execução do PB 
Rural Sustentável; além de apoiar 
o Cooperar em todas as técnicas 
necessárias para o desenvolvimen-
to e implantação dos subprojetos 
de cada um dos Componentes do 
PB Rural Sustentável garantindo o 
atingimento dos objetivos e metas; 
entre outros apoios.

 O secretário executivo do Pro-
jeto Cooperar, Omar Gama, disse 
que a determinação do governa-
dor João Azevêdo é que sejam 
utilizados os recursos humanos 
que a Empaer dispõe, além de 
toda capilaridade de escritório que 
a empresa tem em todo o Estado.

A equipe do Banco 
Mundial vai conhecer 
o funcionamento de 
uma cooperativa, 

localizada em Aparecida, 
e de uma associação 
de agropecuaristas, 

no município 
de Pombal

Foto: Secom/PB

A missão do Bird chegou ontem à Paraíba e permanece até sexta-feira, conhecendo o projeto sustentável desenvolvido pelo Governo do Estado 

Agricultores 
beneficiados 
com parceria

O secretário Omar Gama 
ressaltou ainda que a assina-
tura do acordo reflete numa 
grande parceria na questão 
da assistência técnica “aos 
projetos que vamos execu-
tar em todos os municípios 
do Estado da Paraíba. Toda 
a parte de capacitação e de 
acompanhamento dos agri-
cultores beneficiários será 
feita através da Empaer”, 
garantiu.  

 Benefícios
Para o presidente da 

Empaer, Nivaldo Magalhães, 
o acordo visa apresentar a 
capilaridade da Empaer e, 
juntamente com o Projeto 
Cooperar, levar a parte de 
assistência aos beneficiários 
do programa PB Rural Sus-
tentável para o Estado. “Hoje 
assinamos um protocolo de 
cooperação técnica com o 
Cooperar na presença dos 
consultores do Banco Mun-
dial, para que possamos, nos 
próximos dias, já começar a 
execução do programa quando 
ele for iniciado”, afirmou. 

“Na realidade nós já esta-
mos com nossa participação, 
onde o gerente operacional 
Flávio Muller é o nosso ponto 
focal junto ao Cooperar, e daí 
fazer contatos com as regionais 
onde vamos colocar a nossa 
estrutura e, é claro, o Projeto 
Cooperar vai apoiar no forta-
lecimento para que possamos 
dar continuidade à execução 
do PB Rural Sustentável”, con-
firmou Nivaldo.

Missão
A missão do Bird, que 

chegou ontem, permanece 
na Paraíba até a próxima sex-
ta-feira (7).

Ainda em torno de Geraldo Vandré
nobre e a ascensão do competidor das 
tardes de domingo. Paulinho Machado de 
Carvalho, dono e diretor-geral da emissora, 
convocou uma reunião com todos os mais 
importantes representantes da ala rw MPB 
para encontrar uma solução em conjun-
to. Além de Elis, foram chamados Wilson 
Simonal, Nara Leão, Jair Rodrigues, Geraldo 
Vandré e Gil. Vandré, um paraibano bonito 
e carismático, tinha sido parceiro de Carlos 
Lyra e, no festival do ano anterior, dividira 
com Chico Buarque o primeiro lugar, con-
trapondo a ‘A banda’ sua potente ‘Dispara-
da’. Esta bela canção, magistralmente inter-
pretada por Jair Rodrigues (com a presença 
marcante de Airto Moreira na percussão, 
tocando uma caveira de burro que nós não 
sabíamos que já tinha sido um truque de 
grupo cubano em filme de Hollywood), era 
uma moda caipira moderna e politizada 
com mestria composicional que lhe dava 
uma dimensão épica. A retórica revolucio-
nária aqui encontrava seu tom adequado. 

“É curioso pensar que ‘A banda’ de 
Chico e a ‘Disparada’ de Vandré empataram 
nesse concurso, quando se tem em men-
te que aquela canção de Chico, que o fez 
definitivamente popular, está muito aquém 
de sua grandeza como poeta e músico, 

enquanto a ‘Disparada’ é muito superior ao 
que Vandré fez antes ou depois. Gil ainda 
não tinha em seu currículo um feito seme-
lhante ao de Vandré, mas Elis tinha gravado 
com sucesso uma canção sua e ele próprio 
era figura freqüente em seu programa, com 
talento exuberante o suficiente para que se 
tivesse certeza de seu grande futuro. Ao re-
ceber o convite para participar do encontro 
marcado por Paulinho Machado de Carva-
lho, Gil lhe pediu permissão para levar-me. 
Paulinho acedeu, com a ressalva de que eu 
não teria direito a falar. Eu iria como mero 
ouvinte, na condição de conselheiro de Gil.

“Elis, acompanhada de seu marido Ro-
naldo Bôscoli, o grande letrista e agitador 
da bossa nova, já então produtor de TV, era, 
naturalmente, o centro das atenções. Todos 
falaram com entusiasmo sobre a necessida-
de de defender nossas características cultu-
rais. Geraldo Vandré chegou a ficar com os 
olhos cheios d’água, tomado pela própria 
eloqüência. Gil corroborou as heróicas 
intenções, somando a elas alguma reflexão 
sobre os novos meios de comunicação de 
massa, restos quase irreconhecíveis dos 
seus discursos na casa de Sérgio Ricardo.

“Paulinho Machado de Carvalho, depois 
de ouvir todos, concordar com as indigna-

Geraldo Vandré (foto) fez seu último show 
no Brasil em 12 de dezembro de 1968, véspera 
da edição do AI-5, que radicalizou a ditadura 
militar. Exilado, voltou ao país em 1973. No 
aeroporto do Galeão, no Rio, escoltado por mili-
tares, deu entrevista à imprensa, dizendo que 
faria canções de amor e paz. 
          Em junho de 2015, no Espaço Cultural, ele 
voltou à cena, não fazendo um show comple-
to, mas dividindo o palco com seis peças para 
piano, em parceria com Beatriz Malnic.  Depois, 
a Orquestra Sinfônica da Paraíba apresentando 
composições de Vandré.
           A novidade que tenho é que o compositor 
e instrumentista Alquimides Daera concretiza-
rá um “encontro sinfônico” entre ele e Vandré 
lá pras bandas de março/abril.
          A seguir transcrevo texto de Caetano 
Veloso, do livro “Verdade tropical”, em que ele 
considera “Disparada” como muito superior ao 
que Vandré compôs antes ou depois.
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Com a palavra, Caetano:
“Elis Regina, que tinha ido passar férias na 

Europa, assustara-se, ao voltar, com a queda 
de popularidade de seu programa em horário 

ções e alistar-se no exército de salvação da iden-
tidade nacional, propôs que, em vez de se tentar 
revitalizar ‘O fino da bossa’, se criasse um novo 
programa, desta vez democratizando as lideran-
ças, distribuindo entre as estrelas crescentes as 
responsabilidades. Quatro ‘núcleos’ se criaram: 
um de Elis, um de Simonal, um de Vandré e um 
de Gil. Cada um deles aqpresentaria um progra-
ma por mês, no horário e dia do ‘Fino’, um para 
cada semana. O nome geral desse programa, ins-
pirado numa tentativa política de velhos líderes 
civis (muitos deles antigos inimigos) de retomar 
o poder das mãos dos militares, seria ‘Frente 
Única da Música Popular Brasileira’”.

É isto, leitores: história verdadeira é 
história pura.

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com
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Os estudantes classifi-
cados no Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) 2020 
têm até hoje para enviar às 
instituições de ensino a do-
cumentação necessária para 
matrícula no curso para o 
qual foram aprovados.

Foram classificados os 
estudantes mais bem posi-
cionados, de acordo com as 
notas no Enem e eventuais 
ponderações, como pe-
sos atribuídos às notas ou 
bônus. As vagas são distri-
buídas de acordo com a Lei 
de Cotas (Lei 12.711/2012) 
e de políticas de ações afir-
mativas, que podem variar 
de instituição de ensino 
para instituição.

Lista de espera
Hoje também termina o 

prazo para participar da lis-
ta de espera do Sisu. Só pode 
participar da lista de espera 

Agência Brasil

Classificados no Sisu têm até 
hoje para realizar matrícula

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Nara Valusca

Estudantes devem enviar à instiuição documentação necessária para inscrição no curso para o qual foram aprovados

quem não foi selecionado 
em nenhuma das duas op-
ções escolhidas no momen-
to da inscrição. Para partici-
par dessa segunda chance, 
o candidato deve acessar o 
seu boletim Sisu e manifes-
tar o interesse no prazo es-
pecificado no cronograma. É 
importante que o candidato 
acompanhe junto à institui-
ção da vaga escolhida a lista 
de espera e as convocações 
para matrícula.

Para participar da lista 
de espera, o candidato 
deve acessar o boletim 

Sisu e manifestar 
interesse no prazo 

especificado 
no cronograma

Candidatos classificados no Sisu precisam enviar documentação à instituição para efetuar a matrícula. Inscrição para a lista de espera também é só até hoje

Foto: Pixabay

Prouni: Medicina lidera
O Programa Universidade para Todos 

(ProUni) registrou 1.507.807 inscrições, 
feitas por 782.497 pessoas. O curso com 
o maior número foi Direito, com 137.507 
inscritos, seguido de Administração, com 
121.871 e Enfermagem, que teve 102.902 
candidatos. Medicina liderou com o maior 
número de inscrições por vaga ofertada: 54, 
logo à frente de Artes Cênicas, com 50 can-
didatos por vaga e de Comunicação Social 
– Cinema, com 41.

Os estudantes tiveram da última terça-
feira (28) ao sábado (1o) para se inscrever 
no programa de bolsas estudantis. Eles con-
correm a 252.534 bolsas, das quais 122.432 
são integrais e 130.102, parciais (50%). 
Foram feitas 1.226.797 inscrições para o 
benefício de 100% do valor e 280.290 para 
o de metade.

O número de inscrições é maior que o de 
inscritos porque cada participante pode es-
colher até duas opções de instituição, curso 
e turno. O resultado da primeira chamada 
sai hoje. O prazo para comprovação das 
informações e eventual processo seletivo 
próprio das instituições (primeira chamada) 
vai de 4 a 11 de fevereiro. A divulgação dos 
resultados da segunda chamada sai no dia 
18 de fevereiro.

Programa 
O ProUni é um programa que oferece 

bolsas de estudos, integrais e parciais, em 
cursos de graduação e sequenciais de for-
mação específica em instituições particulares 
de educação superior.

Podem participar estudantes que tenham 
cursado todo o Ensino Médio na rede pública, 
ou na rede particular na condição de bolsista 
integral; estudantes com deficiência; profes-
sores da rede pública de ensino, no efetivo 
exercício do magistério da Educação básica, 
integrantes de quadro de pessoal permanente 
de instituição pública. 

Para concorrer às bolsas integrais, o 
estudante deve comprovar renda familiar 
bruta mensal, por pessoa, de até um salário 
mínimo e meio. Para as parciais, a renda 
familiar bruta mensal deve ser de até três 
salários mínimos por pessoa.

Só pode se inscrever no ProUni o estudante 
que não tiver diploma de curso superior, que 
tenha participado do Enem mais recente e 
obtido, no mínimo, 450 pontos de média das 
notas, e nota acima de zero na redação.

Nova direção

Capes quer diálogo com academia 
e defende liberdade de pesquisas

O novo presidente da 
Coordenação de Aperfei-
çoamento de Nível Superior 
(Capes), Benedito Guima-
rães Aguiar Neto, pretende 
expandir o “apoio à pesqui-
sa voltada à solução dos pro-
blemas nacionais”. O novo 
dirigente da fundação é 
engenheiro com doutorado 
pela Technische Universität 
Berlin e pós-doutorado pela 
University of Washington, 
nos Estados Unidos.

Segundo ele, as dificul-
dades do país são bastante 
conhecidas pelas univer-
sidades brasileiras, com 
quem pretende manter boa 

interlocução. “Creio que o 
diálogo com a academia é 
fundamental para que pos-
samos todos estar imbuídos 
no mesmo propósito de va-
lorizar a pesquisa, definir 
prioridades e estabelecer 
estratégias que permitam 
avançar no desenvolvimen-
to científico e tecnológico do 
país”, disse em entrevista à 
Agência Brasil.

“Estamos abertos ao de-
bate com a comunidade cien-
tífica, independente da área 
do conhecimento”, garantiu. 
“A discussão interdisciplinar 
está presente na construção 
do conhecimento científico, 
no desenvolvimento tecno-
lógico e nos estudos, que 
considero fundamentais, da 

preservação do patrimônio 
histórico e cultural”.

Na entrevista, Aguiar 
Neto também declarou que 
vai resguardar a livre atua-
ção dos pesquisadores. “De-
fendo a liberdade da pesqui-
sa. Independente da área do 
conhecimento, há de se ter 
preocupação em desenvol-
ver pesquisa, primordial-
mente, para a solução dos 
graves problemas sociais do 
nosso país e, ao mesmo tem-
po, contribuir, quando perti-
nente, para o seu desenvol-
vimento econômico”.

O presidente da Capes 
enfatizou que não concorda 
com discriminações quanto 
a áreas de conhecimento, li-
nhas de pesquisa ou convic-

ções dos pesquisadores. “De-
fendo que o pluralismo de 
ideias e a discussão em tor-
no de assuntos de interesse 
científico são fundamentais, 
pois, assim, será incentivada 
a criatividade intelectual e o 
trabalho em equipe”.

Aguiar Neto foi coorde-
nador do curso de Engenha-
ria Elétrica da Universidade 
Federal de Campina Grande e 
diretor do Centro de Ciências 
e Tecnologia na mesma insti-
tuição. “Na minha trajetória 
como pesquisador e gestor 
universitário tenho prezado 
pelo respeito àqueles que 
pensam diferente, seja por 
convicções de ordem pessoal, 
de cunho científico ou de ali-
nhamento profissional”.

Gilberto Costa
Agência brasil

Uma pesquisa da Uni-
versidade de São Paulo (USP) 
vai acompanhar, por dez 
anos, os hábitos de alimen-
tação de 200 mil brasileiros. 

O estudo, chamado NutriNet 
Brasil, será coordenado pelo 
Núcleo de Pesquisas Epide-
miológicas em Nutrição e 
Saúde da Faculdade de Saúde 
Pública da USP em parceria 
com o Ministério da Saúde.

A intenção da pesqui-

Hábitos alimentares de brasileiros 
serão acompanhados por dez anos
Bruno Bocchini
Da Agência brasil

sa é identificar padrões de 
alimentação praticados em 
diferentes regiões do país e 
analisar a relação deles com 
o risco de doenças crônicas.

“A alimentação inade-
quada lidera o ranking dos 
fatores de risco relacionados 
à carga global de doenças no 
mundo. É o fator de risco que 
mais contribui para mortali-
dade”, destacou a coordena-
dora de Alimentação e Nutri-
ção da Secretaria de Atenção 
Primária, do Ministério da 
Saúde, Gisele Bortolini.

De acordo com a coor-
denadora, a alimentação 
também é o segundo fator 
que mais contribui para a 
perda de anos de vida, su-
perando, inclusive, o uso de 
álcool, drogas, tabagismo e 

inatividade física.  
Segundo o Ministério da 

Saúde, a alimentação exerce 
enorme influência sobre a 
saúde das pessoas, aumen-
tando, em particular, o ris-
co para o desenvolvimento 
de diversos tipos de câncer, 
doenças cardiovasculares e 
enfermidades como obesida-
de, diabetes e hipertensão. 

“Mais do que um ou outro 
alimento isolado, é o padrão de 
alimentação das pessoas, ou as 
quantidades e proporções dos 
diferentes grupos de alimen-
tos, que vai definir o risco de 
doenças”, destacou.  Para par-
ticipar do estudo, é preciso ter 
pelo menos 18 anos, residir no 
Brasil, ter acesso à internet e 
fazer um cadastro na platafor-
ma digital da pesquisa.Pesquisadores vão analisar relação de alimentação com doenças
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A companhia é a operadora do campo com 62,5% de participação em parceria com a Chevron, dona de 37,5%

Ana Cristina Campos 
Agência Brasil 

Petrobras colocará à venda 
ações no Campo Papa-Terra

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

A Petrobras anunciou, 
ontem, que começou a etapa 
de divulgação para a venda 
da totalidade de sua parti-
cipação no Campo de Papa-
-Terra, localizado em águas 
profundas na Bacia de Cam-
pos. A companhia é a opera-
dora do campo com 62,5% 
de participação, em parceria 
com a Chevron, que detém os 
37,5% restantes.

O Campo de Papa-Terra 
faz parte da concessão BC-20 
e está localizado em lâmina 
d’água de 1,2 mil metros. O 
campo iniciou sua operação 
em 2013 e sua produção mé-
dia de óleo e gás, em 2019, 
foi de 17,3 mil barris equi-
valentes por dia.

O material com as prin-
cipais informações sobre a 
oportunidade bem como os 
critérios de elegibilidade 
para a seleção de potenciais 
participantes está disponível 
no site da Petrobras.

Segundo a companhia, 
as principais etapas subse-
quentes do projeto serão 
informadas oportunamen-
te ao mercado. A Petrobras 
informou que a divulgação 
para a venda do campo está 
de acordo com as diretrizes 
para desinvestimentos da 
estatal.

“Essa operação está ali-
nhada à otimização do por-
tfólio e à melhoria de aloca-
ção do capital da companhia, 
visando à maximização de 
valor para os seus acionis-
tas”, diz a nota da Petrobras.

A queda na cotação de di-
versos produtos internacionais 
e a redução do embarque de 
alguns itens fizeram a balan-
ça comercial (diferença entre 
exportações e importações) 
fechar janeiro com o primeiro 
déficit em cinco anos. No mês 
passado, o país importou R$ 
3,428 bilhões a mais do que 
importou. Este é o pior resul-
tado para o mês desde 2015 
(-US$ 3,875 bilhões).

No mês passado, as ex-
portações caíram 20,2% pela 
média diária, atingindo US$ 
14,430 bilhões. As importa-
ções encerraram janeiro em 
US$ 16,175 bilhões, com recuo 
de 1,3% pela média diária.

Segundo a Secretaria de 
Comércio Exterior do Minis-
tério da Economia, o principal 
fator responsável pela retração 
das vendas externas foi a não 
exportação de uma plataforma 
de petróleo no valor de US$ 1,3 
bilhão ocorrida em janeiro do 
ano passado que não se repetiu 
neste ano. Em seguida, o saldo 
foi influenciado pela queda nas 
cotações internacionais e no 

volume das exportações de 
petróleo bruto, cujas vendas 
caíram US$ 592 milhões em 
janeiro na comparação com o 
mesmo mês do ano passado.

As vendas de celulose 
caíram US$ 445 milhões na 
mesma comparação, influen-
ciada pela desaceleração da 
economia chinesa. Também 
contribuiu para a queda nas 
exportações a redução de US$ 
270 milhões nas vendas de 
milho e a diminuição de US$ 
255 milhões nos embarques 
de soja, também provocado 
pela baixa demanda chinesa, 
que se refletiu nos preços in-
ternacionais.

O crescimento nas ex-
portações de minério de ferro 
e seus concentrados (+US$ 
314 milhões), algodão (+US$ 
282 milhões) e derivados de 
petróleo (+US$ 207 milhões), 
não compensou a queda nos 
embarques de outros produ-
tos. As exportações do princi-
pal produto responsável pelo 
repique da inflação no fim do 
ano passado, a carne bovina 
congelada, cresceram US$ 
182 milhões na comparação 
entre janeiro deste ano e ja-
neiro de 2019.

Balança fecha janeiro 
com primeiro déficit

Fraco desempenho

Faturamento da indústria fecha 
2019 com queda de 0,8%, diz CNI

A Confederação Nacio-
nal da Indústria informou 
ontem que a maioria dos 
indicadores industriais de 
dezembro de 2019 foi ne-
gativa na comparação com 
novembro, caracterizando 
o fraco desempenho da ati-
vidade no ano passado.

Segundo a pesquisa In-
dicadores Industriais, divul-
gada nessa segunda-feira, 
o faturamento e as horas 
trabalhadas na produção 
encerraram o ano de 2019 
com queda, na comparação 
com 2018.

O mesmo ocorreu com 
os indicadores do mercado 
de trabalho. Apenas a utili-
zação da capacidade insta-
lada registrou leve alta na 
comparação com 2018.

Para a CNI, apesar dos 
avanços observados em re-

lação a 2018, a indústria 
enfrenta dificuldades para 
manter um ritmo mais forte 
e sem interrupções de re-
tomada da atividade. A ex-
pectativa para 2020 é que 
o setor mantenha uma ten-
dência mais clara de recu-
peração e que a agenda para 
impulsionar a produtividade 
continue.

O faturamento da in-
dústria caiu 1% em dezem-
bro frente a novembro, na 
série com ajuste sazonal, 
mostra a pesquisa. Foi a se-
gunda queda consecutiva do 
indicador, depois de cinco 
altas consecutivas. Com isso, 
o faturamento fechou 2019 
com uma queda de 0,8% em 
relação a 2018.

As horas trabalhadas na 
produção também caíram 
1% em dezembro na com-
paração com novembro na 
série de dados dessazona-
lizados. De acordo com a 

pesquisa, em 2019, as horas 
trabalhadas registraram al-
tas mensais em apenas três 
meses e queda em oito. No 
ano, o indicador acumula 
queda de 0,5%.

O nível de utilização da 
capacidade instalada (UCI) 
ficou em 77,5% em dezem-
bro, com queda de 0,5 ponto 
percentual em relação a no-
vembro, na série dessazo-
nalizada. Apesar da queda, 
segundo a CNI, a utilização 
da capacidade instalada de 
dezembro de 2019 é 0,4 
ponto percentual superior 
à registrada no mesmo mês 
de 2018. A UCI média no ano 
também registra alta de 
0,1% na comparação com a 
média de 2018.

O emprego diminuiu 
0,1% em dezembro frente 
a novembro, na série com 
ajuste sazonal. No acumu-
lado do ano, o indicador re-
gistra uma queda de 0,3%. 

Ainda na série dessazona-
lizada, a massa real de sa-
lários teve uma pequena 
alta de 0,1% em dezembro 
frente novembro, e encerrou 
o ano com redução de 1,9% 
na comparação com 2018.

O rendimento médio 
real do trabalhador caiu 
1,3% em dezembro em rela-
ção ao mês anterior, na série 
com ajuste sazonal. No ano, 
acumulou queda de 1,5% em 
relação a 2018.

Wellton Máximo
Agência Brasil  

Andreia Verdélio
Agência Brasil  

A expectativa para 2020 
é que o setor mantenha 

uma tendência mais 
clara de recuperação 

e que a agenda 
para impulsionar a 

produtividade continue

Mercado reduz estimativa de 
inflação este ano para 3,40%

As instituições finan-
ceiras consultadas pelo 
Banco Central (BC) redu-
ziram a estimativa para a 
inflação este ano. A projeção 
para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA – a inflação oficial 
do país – caiu de 3,47% para 
3,40%. A informação consta 
no boletim Focus, pesquisa 
semanal do BC, que traz as 
projeções de instituições 
para os principais indica-
dores econômicos.

Para 2021, a estimativa 
de inflação se mantém em 
3,75%. A previsão para os 
anos seguintes também não 
teve alterações: 3,50% em 

2022 e 2023. A projeção para 
2020 está abaixo do centro 
da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, é de 
4% em 2020, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou 
para baixo.

Selic
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Se-
lic, atualmente em 4,5% ao 
ano pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom). Nesta 
semana, o grupo faz a pri-
meira reunião do ano para 
definir a Selic.

De acordo com o boletim 

do Banco Central, a expecta-
tiva do mercado é que a Se-
lic caia para 4,25% ao ano 
até o fim de 2020. Quando o 
Copom reduz a Selic, a ten-
dência é que o crédito fique 
mais barato, com incentivo à 
produção e ao consumo, re-
duzindo o controle da infla-
ção e estimulando a atividade 
econômica.

Quando o Copom au-
menta a taxa básica de ju-
ros, o objetivo é conter a de-
manda aquecida, e isso causa 
reflexos nos preços porque 
os juros mais altos encare-
cem o crédito e estimulam a 
poupança. Já a manutenção 
da Selic indica que o Copom 
considera as alterações ante-
riores suficientes para chegar 
à meta de inflação.

Para 2021, a expectati-
va é que a taxa básica suba 
para 6%. Para 2022 e 2023, 
as instituições estimam que 
a Selic termine os períodos 
em 6,5% ao ano.

Atividade econômica
A projeção para a ex-

pansão do Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma de to-
dos os bens e serviços pro-
duzidos no país – variou de 
2,31% para 2,30% em 2020. 
As estimativas das institui-
ções financeiras para os 
anos seguintes, 2021, 2022 
e 2023 também continuam 
em 2,50%. A previsão do 
mercado financeiro para a 
cotação do dólar está em R$ 
4,10 para o fim deste ano e 
R$ 4,05 para 2021.

Andreia Verdélio
Agência Brasil  

Bens de capital
Nas importações, as compras de bens de capital 

– máquinas e equipamentos usados na produção – 
subiram 6,6% em janeiro em relação ao mesmo mês 
do ano passado. As aquisições de bens intermediários 
caíram 3,4%. No entanto, por causa da recupera-
ção da economia, as compras de bens de consumo 
subiram 6,9%. As importações de combustíveis e lu-
brificantes tiveram forte queda, com recuo de 15,3%.

Depois de o saldo da balança comercial ter en-
cerrado 2019 em US$ 46,657 bilhões, o segundo 
maior resultado positivo da história, o mercado estima 
menor superávit em 2020, motivado principalmen-
te pela recuperação da economia brasileira, que 
reativa o consumo e as importações, pelas tensões 
comerciais entre países desenvolvidos, que reduz 
o comércio global, e pelo surto de coronavírus na 
China, o principal destino das nossas exportações.

Segundo o boletim Focus, pesquisa semanal com 
instituições financeiras divulgada pelo Banco Central, 
os analistas de mercado preveem superávit comercial 
de US$ 37,31 bilhões para este ano. O Ministério da 
Economia ainda não divulgou as estimativas para o 
saldo comercial em 2020.

Foto: Agência Brasil

O campo iniciou sua operação em 2013 
e sua produção média de óleo e gás, 
em 2019, foi de 17,3 mil barris 
equivalentes por dia
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Esportes
Botafogo-PB
Exibições da equipe preocupam os torcedores do 
Botafogo na Copa do Nordeste. Amanhã, o time estreia 
na Copa do Brasil, em Alagoinha-BA. Página 24
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Craque se tornou também o segundo jogador da história da Juventus a marcar por nove partidas consecutivas

Cristiano Ronaldo chega a
50 gols pela equipe italiana
Goal

Do alto de seus 34 anos, 
Cristiano Ronaldo parece só 
melhorar. Depois de um co-
meço turbulento, onde até 
foi substituído, o craque re-
tomou seu melhor futebol, 
marcou 16 gols em 12 parti-
das e vem quebrando recor-
des. Ou seja: nada de novo 
para o português.

Assim, se alguns já co-
meçavam a falar em aposen-
tadoria para CR7, o portu-
guês vem deixando claro que 
ainda tem muita lenha pra 
queimar. Não só isso: chegou 
à incrível marca de 50 gols 
em um ano e meio pela Ju-
ventus.

Com os dois gols dian-
te da Fiorentina, neste do-
mingo, se tornou o segundo 
jogador da história da Juve 
a marcar por nove partidas 
consecutivas, alcançan-
do a marca do francês Da-
vid Trezeguet. Assim, está 
próximo de bater mais um 
recorde, quebrando uma 
marca histórica em um clu-
be centenário.

Se Ciro Immobile es-
tava tranquilo na lideran-
ça da artilharia da Série A 
italiana, Cristiano Ronaldo 
começa a aparecer perigo-
samente no retrovisor. Com 
19 gols em 19 partidas, o 
craque já é o segundo colo-
cado na briga, além de ter 
se tornado o quarto lugar 
na Chuteira de Ouro.

Cristiano Ronaldo deve 
retornar aos gramados no 
próximo sábado, diante da 
Verona, pela 23ª rodada da 
Série A italiana. No duelo, 
que será mostrado com ex-
clusividade (no Brasil) pelo 
DAZN, a Velha Senhora tenta 
conquistar mais uma vitó-
ria, afim de se distanciar dos 
seus perseguidores Inter e 
Lazio e continuar na lide-
rança da competição.

Neymar
Mesmo a contragosto 

do técnico Thomas Tuchel, 
Neymar fez sua festa de 28 
anos neste domingo, em Pa-
ris. O evento contou com 
várias celebridades, compa-
nheiros do jogador no Paris 
Saint-Germain e os ‘parças’, 
grupo íntimo de amigos do 
atacante que sempre está em 
seu eventos.

Com compromissos pelo 
PSG durante a semana, Neymar 
resolveu antecipar as come-
morações de seu aniversário, 
dia 5 de fevereiro. A reunião 
aconteceu em evento privado 
na casa noturna Yoyo, em Pa-
ris. Os cantores Nego do Borel, 
Mumuzinho, Maiara e Maraisa, 
o surfista Gabriel Medina, e os 
jogadores Cavani, Thiago Silva, 
Marquinhos, Mbappé foram al-
gumas celebridades que posta-
ram imagens nas redes sociais 
vestidos para a festa. Registros 
fotográficos eram proibidos no 
local. Segundo o jornal Le Pari-
sien, todos os membros do PSG 
foram convidados para a festa, 
mas o técnico Thomas Tuchel, 
o diretor esportivo Leonardo e 
o presidente Nasser Al-Khelaïfi 
não foram. 

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Foto: Getty Images

Um ano da tragédia

Fla segue sem acertar a
indenização das vítimas

Em pronunciamento 
à Fla TV, o presidente do 
Flamengo, Rodolfo Lan-
dim, esteve ao lado de 
outros dirigentes rubro-
negros para tentar escla-
recer questões relativas 
ao pagamento das vítimas 
envolvidas no incêndio 
ocorrido no CT Ninho do 
Urubu, em 2019, que ter-
minou com a morte de dez 
jovens que jogavam na 
base do clube.

Ao lado de Rodolfo 
Landim, estiveram o vice 
geral e jurídico do Fla-
mengo, Rodrigo Dunshee, 
e o CEO do clube, Reinaldo 
Belotti. E a mensagem foi 
clara: o Flamengo não irá 
aumentar a oferta de in-
denização, embora se diga 
aberto a negociações.

“Esse valor que nós 
oferecemos, três famílias 
e meia aceitaram. Não 
podemos tratar a tragé-
dia de uma forma para 

uma família e de outra 
forma para outra família. 
O nosso valor oferecido, 
que nós consideramos sa-
tisfatório, e três famílias 
e meia também conside-
raram, é a nossa oferta. A 
gente tem um limite”, afir-
mou Landim.

Vale destacar que 
o Flamengo impôs uma 
multa no valor de R$ 500 
mil para as famílias que 
revelarem os valores que 
foram acordados.

Uma das perguntas 
feitas a Landim foi sobre o 
sucesso financeiro do Fla-
mengo nos últimos anos, 
especialmente 2019, na 
comparação com a indis-
posição para aumentar as 
ofertas. Nos últimos dias, 
o clube voltou a quebrar 
o recorde de maior com-
pra na história do fute-
bol brasileiro ao gastar 
17 milhões de euros para 
contratar Gabigol em de-
finitivo. O mandatário 
disse que uma questão 

não tem nada a ver com a 
outra.

“São processos total-
mente distintos. Um, em 
relação aos danos que a 
gente causou às famílias, 
e o outro é o resultado 
econômico do clube. En-
tão, por exemplo, se o 
clube tivesse tido um re-
sultado esportivo ruim, 
um resultado econômico 
e financeiro ruim tam-
bém, tivesse dado prejuí-
zo, por acaso o clube não 
teria mais responsabili-
dade para pagar essas fa-
mílias? Uma coisa é uma 
coisa, outra coisa é outra 
coisa”.

“Completamente dife-
rente. É importante a gen-
te dissociar as duas coisas. 
O Flamengo tem respon-
sabilidade sobre a inde-
nização dessas famílias, e 
ela é para ser estabelecida 
em cima de critérios que 
são os critérios que a gen-
te está avaliando para este 
caso específico”.

Chegou a hora da 
maior competição do con-
tinente. O Inter já está em 
Santiago, no Chile, para 
iniciar a disputa da Copa 
Libertadores da América 
de 2020. O Colorado entra 
na segunda fase preliminar 
da competição, precisando 
eliminar dois adversários 
para entrar na fase de gru-
pos do torneio sul-ame-
ricano. Primeiro, o Inter 
entra em campo nesta ter-
ça-feira, 4, para enfrentar 
a Universidad de Chile, às 
18h, no Estádio Nacional 
de Santiago. 

A preparação colora-
da para a decisão no Chile 
foi um pouco diferente. A 
delegação colorada voltou 
na manhã desse domingo 
(02/02) de Erechim, onde 
garantiu a classificação 
para a semifinal do primei-
ro turno do Gauchão. E no 
início da tarde os jogado-
res já estavam no gramado 
do CT Parque Gigante para 
o último treino em Porto 
Alegre. O técnico Eduardo 
Coudet ajustou detalhes e 
deu sequência aos traba-
lhos para o duelo de ida. 

Na temporada pas-

sada, o Clube do Povo 
também estreou na Copa 
Libertadores em solo chi-
leno. A equipe venceu o Pa-
lestino por 1 a 0, começan-
do a campanha que chegou 
até as quartas de final em 
2019. LaU e Inter tiveram o 
último encontro na maior 
competição do continente 
em 2015. O time gaúcho 
venceu por 4 a 0 fora de 
casa e 3 a 1 no estádio Bei-
ra-Rio. 

O duelo da volta está 
marcado para a terça-feira 
(11/02) da semana seguin-
te, às 19h15, no Gigante. 

Sul-Americana
Para dois times bra-

sileiros também começa a 
Copa Sul-Americana. O Flu-
minense estreia em casa, 
no Maracanã, diante do 
Unión La Calera, do Chile, a 
partir das 21h30. O jogo de 
volta, em solo chileno, está 
programado para o dia 18, 
no Estádio  Nicolás Chauán 
Nazar, às 19h15.

Outro que estreia na 
competição é o Goiás que 
vai até ao Paraguai enfren-
tar, às 21h30, o Sol de Amé-
rica. O jogo de volta será no 
dia 25 deste mês, no Serra 
Dourada, às 21h30.

Internacional estreia
hoje na Libertadores
Site do Internacional

Foto: Ricardo Duarte/Inter

Inter começa hoje a sua caminhada na Libertadores jogando no Chile

Goal

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Dirigentes do Flamengo admitem pagar familiares das vítimas sem aumentar a oferta de indenização

Cristiano Ronaldo marcou 16 gols em 12 partidas e vem quebrando recordes com a camisa da Juventus. O português não pensa em se aposentar e, sim, em aumentar a artilharia no time italiano
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Depois de perder para o Mogi Mirim, domingo, a equipe busca a reabilitação para se manter entre as oito melhores

Unifacisa volta a jogar hoje
pelo NBB contra o São José

Unifacisa

Apesar de grande atua-
ção coletiva e último quarto 
dominante, o basquete Uni-
facisa deixou a vitória es-
capar nos segundos finais, 
conhecendo sua segunda 
derrota nesta sequência de 
jogos fora de casa. Mesmo 
com a derrota, o time da 
Unifacisa permanece na sé-
tima colocação e volta a jo-
gar, hoje, contra o São José, 
às 20h, no Ginásio Lineu 
Moura, em sua última par-
tida fora de casa. A partida 
será transmitida pelo Twi-
tch. No jogo em Campina 
Grande, a Unifacisa venceu 
por 89 a 77.

O confronto da manhã 
deste domingo, 2, aconte-
ceu no Ginásio Prof. Hugo 
Ramos, em Mogi das Cru-
zes. Os destaques da parti-
da ficaram para o ala, Dix-
son, que anotou 19 pontos e 
4 rebotes, e para o armador, 
Nate Barnes, com 18 pon-
tos e 8 assistências. Além 
deles, a dupla de pivôs, 
Douglas Nunes e João Vitor, 
também tiveram grande 
atuação com 15 e 12 pon-
tos, respectivamente.

O Basquete Unifaci-
sa começou muito bem a 
partida contra o Mogi, com 
um ataque muito fluído e 
uma defesa bem postada, 
anotou 11 pontos seguidos 
contra nenhum do adversá-
rio nos primeiros 2 minutos 
de partida. Após vantagem 
aberta, a Unifacisa teve um 
pequeno período de baixa, 
deixando o Mogi chegar no 

O saudoso Ivan Bezerra sempre afirmava em 
seus comentários que “o Botafogo não tinha uma 
grande torcida e sim muitos simpatizantes”  e a 
julgar pelo público do último sábado, no Almeidão, 
menos de 4 mil pessoas, depois do grande apelo 
com a chegada de Léo Moura e toda a merchan-
dising criada em torno do jogo contra o Confian-
ça pela Copa do Nordeste, deixou a desejar. Pelo 
esforço da diretoria, a presença do torcedor foi 
pequena, como se gerasse ainda desconfiança no 
time, este ainda patinando na Copa do Nordeste 
com dois empates e já questionando o trabalho de 
Evaristo Piza.

O Botafogo tem uma grande torcida. Não duvi-
do. Mas está um pouco adormecida nesse início de  
temporada, talvez ainda ressabiada da fraca cam-
panha da Série C do ano passado. O torcedor, pelo 
visto, não está muito preocupado com título esta-
dual, boa campanha na Copa do Nordeste ou Copa 
do Brasil. Quer ver o seu time na segunda divisão 
do futebol brasileiro.

A julgar pelas apresentações até agora o time 
tem muito a evoluir, principalmente agora com o 
reforço de Léo Moura, sendo aproveitado na lateral 
ou mesmo no meio. Um jogador de excelente nível 
técnico e uma contratação bem acertada pelo clu-
be. Muita gente me perguntou quanto o Botafogo 
vai pagar ao jogador e não me interessei em saber 
o valor. É o menos interessante. Se o contratou é 
porque tem condições e cabe tão somente ao tor-
cedor marcar presença nos jogos.

No próximo sábado, diante do Náutico, pela 
Copa do Nordeste, na estreia de Léo Moura, no Al-
meidão, não imagino um público semelhante ao do 
jogo com o Confiança e sim o dobro. Será? O torce-
dor tem a obrigação de fazer a sua parte.

Torcida ainda
está desconfiada

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Estamos na terceira rodada do Cam-
peonato Paraibano e neste começo 
percebe-se a fragilidade de CSP, São 
Paulo e Sport Lagoa Seca, já aponta-
dos como candidatos ao rebaixamen-
to. o Tigre vai brigar com o SP Crystal 
para ver quem não cai no Grupo B, 
e no Grupo A o Sport Lagoa Seca. 
Ainda faltam muitos jogos. É a ótica de 
momento e, se comprovada, mostra a 
dificuldade dos clubes emergentes da 
segunda divisão em se manter na di-
visão. Estou me referindo a SP e Sport. 
Obviamente que esses clubes vão ten-
tar mudar esse quadro, afinal faltam 
ainda muitas rodadas. No entanto, a 
reação não pode ser tardia. 

Rebaixamento

Neymar Sonolento
O atacante do PSG 
chamou mais atenção 
pelo cabelo róseo do 
que pelo cartão amarelo 
aplicado pelo árbitro em 
jogo do fim de semana, 
depois de ser advertido, 
após uma “lambreta” 
contra um adversário. O 
futebol melhorou, mas o 
Neymar...

O futebol carioca segue 
sonolento e quem viu 
o clássico Botafogo x 
Vasco deve ter dormido 
bastante. Uma grande 
pelada vencida pelo Bo-
tafogo no finalzinho da 
partida. As duas equi-
pes precisam melhorar 
muito para sonhar mais 
na temporada.

A partir de hoje começam as disputas da 
Copa Sul-Americana e Pré-Libertadores, e vem 
também a Copa do Brasil, sem falar na Copa do 
Nordeste já com bola rolando. É jogo para todos 
os gostos e esse calendário faz diminuir, para 
alguns clubes, o interesse pelos campeonatos 
estaduais. Até quando essa confusão de jogos?

Calendário confuso

placar. Mesmo com a reação, 
o time de Campina Grande 
sempre esteve à frente no 
placar, nas bolas de 3, a Uni-
facisa brilhou no primeiro 
período, tomando ótimas 
decisões nos arremessos 
e convertendo 55.6% nos 
lances do perímetro, abrin-
do vantagem novamente.

O segundo quarto foi 
quente e mais equilibra-
do, os times se estudaram 
mais, com baixa eficiência 
na linha do lance, a Uni-
facisa permitiu pouco a 
pouco a aproximação do 
Mogi. Quando o jogo pa-

recia se encaminhar para 
um empate, o time do Mogi 
se desentendeu, o técnico 
Guerrinha foi expulso após 
reclamar com a arbitragem 
em uma falta antidespor-
tiva cometida pelo pivô do 
Mogi, Paranhos, em cima 
do João Vitor. A Unifaci-
sa aproveitou o momento 
para segurar sua vantagem 
no fim do segundo tempo, 
pelo placar de 49 a 43.

O Mogi veio determi-
nado a buscar o placar, 
atualmente na terceira co-
locação na tabela, o time 
ajustou sua marcação e vi-

rou o jogo em um momento 
de grande baixa da Unifaci-
sa.

No último quarto, com 
muita determinação, o Bas-
quete Unifacisa fechou o 
garrafão e deixou os lances 
de longa e média distância 
como única opção para o 
time de Mogi das Cruzes. 
Mas, apesar da boa atuação 
da Unifacisa, o time não re-
sistiu a pressão do Mogi, 
que buscou a diferença e 
com uma bola de 3 no zerar 
do cronometro, do seu ar-
mador, André Góis, venceu 
o jogo por 96 a 94.

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Voleibol

Seleção Brasileira já conhece seus
adversários nos Jogos Olímpicos

As seleções brasileiras 
feminina e masculina de 
vôlei já conhecem os ad-
versários da primeira fase 
dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio, no Japão. No feminino, 
a equipe comandada pelo 
treinador José Roberto Gui-
marães está no grupo A, ao 
lado de Sérvia, Japão, Coreia 
do Sul, República Dominica-
na e Quênia. No masculino, 
o time liderado pelo técnico 
Renan Dal Zotto faz parte 
do grupo B, com Estados 
Unidos, Rússia, Argentina, 
França e Tunísia. Os gru-
pos foram oficializados na 
última sexta-feira, 31, pela 
Federação Internacional de 
Voleibol (FIVB).

O vôlei nos Jogos Olím-
picos começa em 25 de ju-
lho, com o masculino. No dia 
seguinte, é a vez do femini-
no. A final entre os homens 
está marcada para 8 de 
agosto, enquanto a feminina 
ocorre no dia 9. O sistema de 
disputa é o seguinte: as sele-
ções se enfrentam dentro 
dos seus respectivos grupos 
e as quatro mais bem colo-

cadas em cada chave avan-
çam às quartas de final.

O treinador da sele-
ção feminina, José Roberto 
Guimarães, fez uma análise 
sobre o grupo do Brasil nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Estamos em um grupo 
equilibrado. A outra chave 
no papel é mais forte, mas 
isso também gera um cru-
zamento muito difícil nas 
quartas de final. No nosso 
grupo, a Sérvia é a atual 
campeã mundial e uma 

das melhores equipes do 
mundo, o Japão vai jogar 
em casa, a Coreia do Sul e 
a República Dominicana 
evoluíram bastante ao lon-
go deste ciclo olímpico, e 
o Quênia também cresceu 
como equipe”.

Renan dal Zotto, por 
sua vez, aposta em uma 
edição extremamente equi-
librada no masculino e cita 
clássicos internacionais na 
primeira fase.

“Estamos em um grupo 

fortíssimo, e a classificação 
já está valendo a partir da 
primeira partida. Todo set 
vai fazer diferença para 
buscar a vaga nas quartas 
de final. Estamos atentos 
aos adversários do nosso 
próprio grupo, onde iremos 
enfrentar clássicos interna-
cionais, e onde não existem 
favoritos. Todos vão com o 
que têm de melhor e temos 
que chegar em uma con-
dição ótima para buscar a 
classificação”.

COB

O técnico Renan dal Zotto aposta em uma edição extremamente equilibrada no masculino, em Tóquio

Foto: CBV/Divulgação

No jogo contra o Mogi Mirim, a Unifacisa vacilou no final da partida quando o adversário passou à frente no placar

Foto: Divulgação
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Time de Cajazeiras lidera o grupo A da competição com sete pontos e, no Grupo B, o rubro-negro tem seis

Atlético e Campinense são 
os melhores do Paraibano

Mesmo com um jogo a 
menos, o Campinense con-
tinua na liderança do grupo 
B do Campeonato Paraiba-
no, com 6 pontos. O jogo que 
falta pela terceira rodada 
da competição será contra 
o Botafogo, no dia 19 deste 
mês, no Amigão, em Campi-
na Grande. Antes, porém, a 
Raposa terá um jogo muito 
difícil pela quarta rodada, no 
próximo domingo, às 17h, 
contra o Atlético líder do 

grupo A, com 7 pontos, no 
Perpetão, em Cajazeiras.  

O Trovão Azul vem de 
um empate em 0 a 0 contra 
o São Paulo Crystal, no Car-
neirão, em Cruz do Espírito 
Santo. Foi o primeiro ponto 
do Tricolor, que é o penúl-
timo colocado do grupo B, 
com apenas 1 ponto.

O Sousa, que venceu o 
Treze no último domingo, no 
Marizão, por 1 a 0, encostou 
no líder Campinense, tam-
bém com 6 pontos, mas está 
na segunda colocação. Já o 
Galo está na terceira posição 

do grupo A, com 6 pontos. 
O outro jogo da terceira 

rodada disputado no final de 
semana foi Nacional x Sport 
Lagoa Seca, que terminou 
com a vitória do Canário do 
Sertão, por 2 a 0, em partida 
no Estádio José Cavalcanti, 
em Patos. Com os primeiros 
3 pontos, o Nacional pulou 
para a terceira posição no 
grupo B, agora com 3 pontos. 

Sem computar o jogo de 
ontem entre CSP x Perilima, 
em João Pessoa, e Campinen-
se x Botafogo, que será dia 
19, em Campina Grande, a 

colocação geral do Campeo-
nato Paraibano é a seguinte: 
no grupo A, o líder é o Atléti-
co, com 7 pontos, seguido de 
Botafogo e Treze, ambos com 
6 pontos. Na quarta posição 
está a Perilima, com 3 pontos 
e na lanterna, o Sport Lagoa 
Seca, sem nenhum ponto.

No grupo B, o Campinen-
se lidera com 6 pontos e cem 
por cento de aproveitamento 
e um jogo a menos. Em se-
gundo está o Sousa, também 
com 6 pontos. O Nacional de 
Patos está em terceiro, com 3 
pontos. Na quarta colocação 

vem o São Paulo Crystal com 
1 ponto e na lanterna  o CSP, 
sem nenhum ponto.

A próxima rodada pro-
gramada para sábado, Peri-
lima x São Paulo Crystal, às 
16h, no Amigão em Campi-
na Grande. No domingo, o 
Sport Lagoa Seca receberá 
o CSP, às 16h, no Amigão, 
em Campina Grande. Já no 
Perpetão, em Cajazeiras, jo-
gam Atlético x Campinense. 
Na segunda-feira, Treze x 
Nacional de Patos, no Pre-
sidente Vargas, em Campina 
Grande. A rodada será con-

cluída com Botafogo x Sou-
sa, dia 12 de fevereiro, no 
Almeidão, em João Pessoa.

Guardiola joga a toalha no Inglês

Suspensão de comida no CT do Vasco

Djokovic domina
Australian Open 

Gramado do Estádio Marizão é destaque negativo

Após a vitória do Liverpool e a der-
rota do Manchester City, os Reds 
abriram 22 pontos de vantagem 
para o vice-líder e podem ser cam-
peões do Campeonato Inglês caso 
vençam as próximas seis partidas. 
O técnico Pep Guardiola já aceitou 
que não há mais disputa pelo tí-
tulo da Premier League e que os 
comandados de Jurgen Klopp já 
são os campeões. No entanto, o 

espanhol não abriu mão das ou-
tras competições em que ainda 
está vivo na disputa.
“Eles estão muito longes, eles são 
imparáveis. Eles somaram muitos 
pontos, enquanto nós deixamos 
vários pelo caminho. Nosso objetivo 
é ganhar todas as competições em 
que estamos jogando e classificar 
para a Liga dos Campeões da próxi-
ma temporada”.

A  situação financeira do Vasco está 
cada vez mais complicada. Nesta 
segunda-feira, 3, a mídia revelou 
que o Cruzmaltino deixou de pagar 
a empresa responsável por fornecer 
comida ao CT do Almirante e o abas-
tecimento foi suspenso.
O problema foi comunicado com 
antecedência a funcionários e atle-
tas para que não fossem pegos de 
surpresa. O primeiro dia sem comida 

foi no último sábado, quando o clube 
optou por oferecer um desjejum aos 
jogadores. No entanto, o técnico do 
Vasco, Abel Braga, comissão técnica 
e outros funcionários não foram be-
neficiados.
Os funcionários do Vasco que traba-
lharam no período da tarde só con-
seguiram almoçar graças à ajuda de 
alguns jogadores. Ainda não há pre-
visão para regularização do débito.

Ele se perdeu no começo do segundo 
set, enfrentando problemas com o ser-
viço, e sentiu-se sem energia na ter-
ceira parcial. Diante de um embalado 
Dominic Thiem, que vinha de vitórias 
maiúsculas sobre Rafael Nadal e Ale-
xander Zverev, Novak Djokovic vivia 
uma situação delicada. 
O sérvio, no entanto, se recompôs 
fisicamente, se segurou na partida e 
esperou uma chance. No primeiro va-
cilo do oponente, deu o bote. Venceu 
o quarto set e arrancou na frente na 
parcial decisiva rumo ao oitavo título 
em Melbourne. 
Às 3h59min da partidaça deste do-
mingo, no Australian Open, são, em 
sua essência, um resumo dos motivos 
que fazem o Big 3, grupo composto 
por Djokovic, Rafael Nadal e Roger Fe-
derer, tão dominante. Não é nada por 
acaso que o trio venceu os últimos 13 
torneios do grand slam. 

O jogo entre Sousa e Treze, disputado no último domingo, no Estádio Marizão, rendeu vários comentários nas redes sociais, não 
pelo futebol apresentado pelas duas equipes pelo Campeonato Paraibano, mas sim pelas precárias condições do gramado. O 
técnico Celso Teixeira, do alvinegro de Campina Grande, disse que o futebol profissional não está sendo levado a sério na Para-
íba. A imprensa presente na partida não poupou críticas a prefeitura da cidade diante do descaso. Já a Comissão de Prevenção 
e Combate a Violência nos Estádios da Paraíba informou que a liberação do gramado é exclusiva da Federação Paraibana de 
Futebol, a quem compete fiscalizar e não o fez. O confronto terminou com a vitória do Sousa peplo placar de 1 a 0.

Curtas
Foto: Bruno Rafael/Twitter

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo só volta a 
atuar no Campeonato 
Paraibano no próximo 
dia 12 contra o Sousa, 
no Estádio Almeidão, 
pela quarta rodada

No domingo pela manhã, o Campinense fez um amistoso para aproveitar a folga na tabela, no Estádio Renatão, e goleou por 9 a 0 o Santos, da cidade de Casserengue, interior paraibano. A Raposa joga em Cajazeiras, no dia 9

Foto: PBEsportes
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Adversário lidera o Campeonato Baiano e surpreende os favoritos Bahia e Vitória depois de quatro rodadas

Botafogo estreia amanhã na
Copa do Brasil contra Atlético

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Se no Campeonato Pa-
raibano o Botafogo vai bem, o 
mesmo não se pode dizer em 
relação à Copa do Nordeste, 
onde o clube ainda não ven-
ceu e tem feito exibições muito 
abaixo do que o torcedor es-
perava neste início de tempo-
rada. Mas desde ontem, tanto 
os jogadores como a comissão 
técnica procuraram esquecer 
o empate em 1 a 1 com o Con-
fiança em casa e passaram ex-
clusivamente a focar na estreia 
na Copa do Brasil. Amanhã, o 
Botafogo vai enfrentar o Atlé-
tico, em Alagoinha, e precisa 
pelo menos de um empate 
para chegar à segunda fase da 
competição. 

Ontem, os jogadores se re-
apresentaram para os treinos. 
Nesta terça-feira haverá um úl-
timo treino, na parte da manhã, 
e à tarde a delegação segue 
para o interior baiano. Segun-
do o técnico Evaristo Piza, a co-
missão técnica já tem algumas 
informações sobre a forma de 
jogar do adversário e não espe-
ra moleza lá em Alagoinha. 

"É um time que atravessa 
uma fase muito boa, é líder do 
Campeonato Baiano à fren-
te de equipes como Vitória e 
Bahia. No último final de sema-
na ganhou do Jacobina e assu-
miu a liderança com 8 pontos. 
Temos que ter muita atenção 
e foco se quisermos sair de lá 
com um bom resultado e a nos-
sa classificação para a próxima 
fase da Copa do Brasil", disse o 
treinador.

Após o jogo de sábado 
contra o Confiança, pela Copa 
do Nordeste, o treinador che-
gou a pensar na possibilidade 
de usar Léo Moura neste jogo 
em Alagoinha, mas nesta terça-
feira, o diretor de futebol, Aria-
no Wanderley, disse que não há 
esta possibilidade.

"O próprio jogador acha 
que deve treinar mais e só es-
trear no jogo do final de sema-
na contra o Náutico. Outro des-

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Geraldo Varela

Ainda não engrenou
O Botafogo dá sinais claros que as diver-

sas mudanças no time titular, em relação ao 
ano passado, estão pesando no entrosamento 
e rendimento da equipe neste início de tem-
porada. Quem viu o Belo jogando contra o 
Nacional de Patos e depois contra o Confian-
ça, deve ter notado que o meio campo está 
produzindo muito menos do que se espera-
va dele. Jogadores como Rodrigo Andrade e 
Cássio Gabriel chegaram no clube com fama 
de craques, mas na prática não mostraram 
ainda um futebol convincente. É muito cedo 
ainda para se cobrar tanto quanto a torcida 
está fazendo, querendo a cabeça do treinador 
Evaristo Piza e de alguns jogadores que já de-
ram tantas alegrias ao clube, como é o caso 
de Dico. Mas também não há motivos ainda 
para comemorar e aplaudir a performance da 
equipe nos jogos disputados até agora. 

Como no Paraibano o nível dos adversá-
rios é muito baixo, o clube vai acumulando vi-
tórias e segue como favorito ao título. Mas na 
Copa do Nordeste, onde os adversários têm a 
mesma capacidade de investimento e alguns 
até muito mais do que o Botafogo, o bicho 
está pegando. Em duas partidas disputadas, 

o clube só somou 2 pontos, e levando-se em 
conta que um dos jogos foi em casa, onde de-
veria ganhar sempre se assim quiser se clas-
sificar para a próxima fase da competição, a 
coisa é preocupante.

Sem nenhuma vitória até aqui, a chance 
de recuperação do Botafogo é toda transferi-
da para o próximo jogo, no final de semana 
contra o Náutico de Recife, na estreia de Léo 
Moura. Mas não acho que apenas Léo Moura 
vai modificar tanto o futebol que vem sendo 
apresentado pelo time. Isto porque Léo irá 
apenas suprir uma das deficiências do time, 
que está justamente nas laterais. Tanto o di-
reito como o esquerdo não fazem as jogadas 
de linha de fundo servindo aos atacantes. O 
mesmo está acontecendo com os meias. A 
bola raramente chega com qualidade para os 
atacantes. 

Na maratona do Belo, sem tempo para 
muitos treinos, as correções têm de ser feita 
muito mais no diálogo do técnico com os joga-
dores do que na prática. Nesta quarta, o time 
já tem uma parada muito difícil pela Copa do 
Brasil, em Alagoinha, contra o Atlético-BA. Por 
causa da melhor colocação no Ranking Nacio-

nal de Clubes, o Belo tem a vantagem de jogar 
pelo empate para eliminar o time baiano e se-
guir para a segunda fase da competição. 

A torcida é que tudo dê certo nesta par-
tida, ou a pressão vai aumentar ainda mais, 
sobretudo porque no ano passado o clube 
chegou à terceira fase da Copa do Brasil, o 
que aumenta a exigência do torcedor por algo 
melhor, ou pelo menos igual, este ano.

Quanto ao uso de Léo Moura nesta par-
tida da Bahia, acho que se ele está com boas 
condições físicas e a situação tiver complica-
da lá, o treinador deveria colocar em campo 
o experiente jogador. Isto não vai tirar o bri-
lho da estreia dele em casa, contra o Náuti-
co, e, ao mesmo tempo, pode contribuir para 
a classificação da equipe à próxima fase da 
competição nacional. 

O próximo jogo pela Copa do Nordeste 
será em casa, mas nem por isso o Botafogo 
vai encontrar moleza. O Náutico brilhou na 
Série C do Brasileiro de 2019 e está ainda 
mais forte este ano, porque vai participar da 
Série B. Acho que terá que melhorar urgente 
o rendimento para vencer o Timbu pernam-
bucano, mesmo jogando no Almeidão. 

Um gramado horrível
Enfrentar o bom time do Sousa no Mari-

zão sempre foi muito difícil, mas nos últimos 
anos está ainda pior, não pela qualidade do 
Sousa que vem crescendo, e sim pelo péssi-
mo estado do gramado que vem piorando. 
Que me desculpe os sertanejos, mas é mui-
to difícil a bola rolar naquele gramado. Essa 
história de que é ruim para os dois clubes 
não me entra, já que o Sousa conhece o gra-
mado e o adversário não. Mesmo que o outro 
time tenha um elenco superior tecnicamen-
te, a partida fica sempre nivelada por baixo 
e decidida sempre na base do abafa, com o 
time da casa sendo empurrado pela sua tor-
cida.

Foi assim outra vez neste fim de semana 
e a vítima foi o Treze, que perdeu por 1 a 0. 
Não quero dizer aqui que o Sousa não tenha 
condições de vencer o Galo, mas o gramado 
ajuda bastante ao Dinossauro contra qual-
quer equipe que for jogar lá. É preciso to-
mar providências e só liberar determinados 
estádios, caso tenham pelo menos um bom 
gramado que possa contribuir com um bom 
espetáculo. 

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Torcedores estão insatisfeitos após exibições

O Botafogo não começou bem 
a sua participação na Copa do Nor-
deste, competição que foi vice-cam-
peão no ano passado. Na estreia, o 
Belo empatou com o América, em 
Natal, em 0 a 0. O empate fora de 
casa não foi considerado um resul-
tado ruim. Os torcedores esperavam 
a primeira vitória da equipe no úl-
timo sábado, jogando em casa, ao 
lado de sua torcida, contra o Con-
fiança de Sergipe. Mas o time outra 
vez não jogou um grande futebol e 
acabou empatando em 1 a 1, após 
estar perdendo por 1 a 0. 

O resultado, e principalmente 
a atuação do time, não agradou a 
maioria dos torcedores que chegou 
a vaiar o treinador Evaristo Piza e 
alguns jogadores, criando um clima 
de muita pressão para este início 

de temporada. O time foi lento nos 
contra-ataques, pouco criativo no 
meio campo e os laterais não apoia-
ram  como deveriam. O jogador 
Dico, mesmo sendo vaiado na sua 
entrada, acabou salvando o clube 
da derrota, marcando o gol de em-
pate. O técnico do Belo não gostou 
das críticas ao jogador e desabafou 
após o jogo.

"Ninguém aqui está de saca-
nagem não, como aconteceu o ano 
passado. Todos os atletas estão 
trabalhando muito e se dando ao 
máximo. Não concordo com estas 
críticas e vaias aos jogadores. Se 
quiserem criticar, que me critiquem. 
Eu assumo a responsabilidade e res-
pondo pela equipe. Não devemos 
hostilizar os atletas que estão se 
esforçando", disse o treinador.

Piza reconheceu de certa forma 
que a equipe não foi muito bem 
contra o Confiança. “Eles vieram 

aqui para empatar, jogando de 
forma reativa e nós não soubemos 
furar o bloqueio da marcação. Fal-
tou mais jogadas pelas laterais. Nós 
mexemos na equipe para torná-la 
mais aguda, mas não conseguimos 
o resultado que almejávamos. Mas 
é muito cedo para entrar em deses-
pero. Estamos a apenas 2 pontos do 
líder do grupo e teremos o próximo 
jogo em casa" afirmou.

O próximo jogo do Botafogo 
será no sábado, às 16h, no Almei-
dão, contra o Náutico de Recife, 
campeão da Série C no ano pas-
sado. Este jogo marcará a estreia 
do maior reforço do Botafogo para 
a temporada, o lateral Léo Moura. 

A CBF já divulgou o trio de arbi-
tragem para o jogo contra o Náutico 
e será alagoano, o árbitro central 
é Denis da Silva Ribeiro Serafim e 
os auxiliares são Maxwell Rocha da 
Silva e Fernanda Félix da Silva.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

falque é do atacante argentino 
Lucas Simón, que ainda não 
está regularizado. Falta uma 
documentação da Polícia Fede-
ral, um visto para trabalhar no 
País", afirmou.

Muito criticado pela torci-
da, pelo baixo rendimento do 
time e pelas substituições que 
vem fazendo durante as par-
tidas, o técnico Evaristo Piza 
espera um melhor rendimen-
to do grupo como um todo na 
Bahia.

"Nós jogamos contra um 
Confiança que veio com uma 
posição reativa, visivelmente 
jogando por um empate, e ti-
vemos dificuldades de furar o 
bloqueio deles. Na Bahia, por 
causa do regulamento, o Atlé-
tico terá de tomar a iniciativa 
do jogo, porque só a vitória 
interessa a ele. Mas apesar da 
vantagem, não vamos jogar de 
forma defensiva. O Botafogo 
tem a sua forma de jogar e não 
pretende mudar", afirmou o 
treinador.

Grupo A
1º Ríver-PI
2º Bahia-BA
3º Sport-PE
4º ABC-RN
5º CRB-AL
6º Botafogo-PB
7º Fortaleza-CE
8º Frei Paulistano-SE

PG
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1

J
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

V
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0

E
1 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
1

D
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1

GP
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2

GC
2 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
4

SG
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
-2

Copa do Nordeste

Foto: Edônio Alves/PhotoSports

Dico marcou o gol do Botafogo no empate com o Confiança no último sábado, pela Copa do Nordeste. Amanhã, o Belo vai jogar no interior da Bahia, em Alagoinha, contra o Atlético
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Breves & Curtas
# Protocolo rigoroso I – O governo da China 
emitiu no domingo (2) um protocolo rigoroso 
para o tratamento de cadáveres, como parte de 
seus esforços para controlar o surto. Os mortos 
pelo coronavírus não podem ser enterrados 
onde seus parentes desejam ou mesmo terão 
direito a uma cerimônia de despedida.

# Protocolo rigoroso II – Os restos mortais 
dos infectados terão que ser cremados em 
uma funerária designada e perto do local onde 
se encontram, não serão transportados entre 
diferentes regiões e não serão preservados por 
sepultamento ou outros meios, diz o protocolo 
emitido pela Comissão Nacional de Saúde, 
Ministério dos Assuntos Civis e Ministério da 
Segurança Pública.

# Brinquedo assassino – Uma mulher morreu 
no último dia 1º em um brinquedo de parque 
de diversões na cidade de Itapemirim (ES). 
Mírian de Oliveira, de 38 anos, estava com sua 
filha, de oito anos, no equipamento conhecido 
como ‘Surf’. A menina está internada em 
estado grave em Cachoeiro (ES). As duas 
foram catapultadas do brinquedo que faz uma 
rotação em 360º. A mãe morreu no local. O 
dono do parque e o operador do brinquedo 
foram presos. O parque não tinha alvará de 
funcionamento.

# Cavalo leal – Um cavalo deu uma “prova de 
amizade e lealdade eternas” ao emocionar os 
presentes ao cortejo fúnebre do comerciante 
Edmárcio Costa Soares, ocorrido no último 
dia 30, no município de Jaguaquara, a 340 
quilômetros de Salvador (BA). O animal foi 
acompanhando o velório do centro da cidade 
até o cemitério.

# Apedrejamento – Nove mineiros ilegais 
do Lesoto foram apedrejados até a morte, 
no último dia 31 de janeiro, num subúrbio 
de Joanesburgo, na África do Sul, por um 
grupo de mineiros rivais. Entre oito mil e 
30 mil mineiros ilegais (“zama zamas”, que, 
numa tradução livre, significa os que tentam 
a sua oportunidade em zulu) operam no país, 
segundo a Comissão Sul-Africana dos Direitos 
Humanos.

# Cocaína no pênis I – Uma mulher morreu 
de overdose após o namorado colocar cocaína 
no pênis e os dois fazerem sexo oral. A 
cabeleireira Yvonne M., de 38 anos, conheceu 
o médico Andreas David Niederbichler, de 
42 anos, em um site de relacionamentos. O 
caso aconteceu na cidade de Halberstadt, na 
Alemanha.

# Cocaína no pênis II – Yvonne não sabia que 
Andreas tinha posto a droga em seu órgão. O 
médico foi preso e, de acordo com a polícia, 
ele já havia feito isso outras vezes com outras 
mulheres, mas nenhuma havia morrido até 
então. Uma das mulheres que se relacionou 
com Andreas disse que ficou seriamente 
intoxicada após ter relações com ele.

# Defunto motorista? – Depois de se cansar 
de esperar a Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) renovada, em Goianésia (GO), a 
professora Cremilda de Andrade, de 50 anos, 
foi surpreendida com o porquê do atraso. Ao 
acessar o site do Detran-GO, a professora 
descobriu que constava como “morta” no 
sistema. O Detran afirmou que para poder 
prosseguir com o processo de renovação, é 
preciso ativar o CPF. Para isso, o Cartório que 
realizou o registro de óbito deve notificar o erro 
à Receita Federal.

Agente de limpeza pública se desequilibrou e caiu do caminhão de lixo no retorno para a sede do município de Itambé

Justiça condena prefeitura a 
indenizar por morte de gari

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

Conteúdo - contatos: (83) 98854-1491

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

A Segunda Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba (TJPB) 
deu provimento parcial a um recurso 
interposto pelo município de Itambé, 
localizado em Pernambuco, na divisa 
com o estado da Paraíba, para redi-
mensionar a indenização por danos 
morais para a quantia de R$ 30 mil 
em favor da mulher de um gari que 
morreu durante queda do caminhão, 
quando estava em serviço. A relato-
ria do caso foi do desembargador 
Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Na sentença proferida pelo Juí-
zo da Comarca de Pedras de Fogo, o 
município de Itambé foi condenado 
a pagar, a título de danos morais a 
quantia de R$ 100 mil. Também foi 
condenado a pagar, a título de danos 
materiais, a quantia correspondente 
a 50% do salário da vítima, desde a 
data de sua morte até a publicação 
da sentença, bem como o pagamento 
de uma pensão correspondente a um 
salário mínimo, por 25 anos, ou até o 
falecimento da promovente.

Em suas razões recursais, o mu-
nicípio requereu em síntese, que fos-
se afastado o dever de indenizar ou, 
alternativamente, que fosse reconhe-
cida a culpa concorrente, ou ainda 
que fosse reduzido o valor do quan-
tum indenizatório.

Segundo consta nos autos, no dia 
20 de dezembro de 2012, a vítima, 
José Antônio dos Santos, que estava 
a serviço da Prefeitura de Itambé, na 
função de gari, após fazer o descarre-
go do lixo da caçamba no lixão locali-
zado na Fazenda Imperial, seguia de 
volta ao município e, nas imediações 

do Motel 
Recanto do 
Sossego, lo-
calizado no 
município 
de Pedras 
de Fogo, 
perdeu o 
equilíbrio e 
caiu, tendo 
os pneus 
t r a s e i r o s 
da caçam-
ba passado 
por cima de 
seu corpo, 
vindo a óbi-
to no local.

No jul-
gamento do caso, o desembargador 
Luiz Sílvio Ramalho Júnior obser-
vou que a indenização por dano mo-
ral não pode ser fixada em valor vil, 
diante da natureza compensatória do 
abalo psicológico sofrido. Como tam-
bém não deve ser determinado um 
valor estratosférico, pois não se pode 
constituir em forma de enriqueci-
mento.

“Há que se encontrar uma cor-
respondência entre o sofrimento 
moral imposto e o valor econômico 
a ser atribuído. Nesta busca, deve o 
magistrado se valer do princípio da 
razoabilidade, tendo em conta o fato 
concreto e suas particularidades”, 
ressaltou o relator. Da decisão cabe 
recurso.

Aforismo
“A suprema condenação não é a morte, 
símbolo e princípio da errância infinita, 

mas a sua impossibilidade.”

(Casimiro Brito)

1853 — Maria Amélia de Bragança, 
princesa brasileira
1997 — Paulo Francis, jornalista e
escritor brasileiro
2000 — Marcos Veloso, fotógrafo
(Paraíba)
2016 — Fernando Heleno Duarte,
radialista, professor, advogado e
auditor fiscal (Paraíba)
2017 — José Marcos Navarro Serrano, 
procurador de justiça (Paraíba)

Mortes na História

Obituário

Mary Higgins Clark
31/1/2020 – Aos 92 anos, em 
Naples, na Flórida, Estados Uni-
dos. Escritora norte-americana 
conhecida como a “Rainha do 
Suspense”. Seu último romance, 
‘Kiss the Girls and Make Them 
Cry’ (‘Beije as Garotas e as Faça Chorar’, em tradução 
livre) foi lançado em novembro de 2019. Nascida em 
Nova Iorque, em 1927, escreveu mais de 50 livros, 
que venderam cerca de 100 milhões de cópias só 
nos Estados Unidos. Sua primeira obra de sucesso 
foi ‘Onde Estão as Crianças?’, de 1975.

Lindenberg de Medeiros
Malaquias (Samuel)
1º/2/2020 – Aos 29 anos, em 
Cuiabá (MT), em acidente de 
motocicleta. Cantor sertanejo 
da dupla ‘Samuel e Gustavo’. O 
acidente aconteceu após a apre-
sentação da dupla em uma casa noturna da capital 
mato-grossense. Havia se casado no dia 4 de janei-
ro e deixa a esposa grávida de cinco meses.

Foto: CNN

Foto:  Roadie Metal

Foto: Instagram

Josh Pappé
31/1/2020 – Aos 53 anos, de 
causa não divulgada. Baixista 
conhecido por seus trabalhos 
com o D.R.I. e o Gang Green. 
Nascido em 30 de maio de 
1966, ganhou notoriedade 
na cena punk-hardcore ao integrar o D.R.I., uma 
das bandas de destaque do segmento na década 
de 1980. Tocou baixo no grupo de 1983 a 1984, 
retornando em 1985 para ficar até 1989. Com o 
D.R.I., gravou os álbuns ‘Crossover’ (1987) e ‘4 of 
a Kind’ (1988), além do EP ‘Violent Pacification’ 
(1984). Integrou o ‘Gang Green’, também de punk
-hardcore, até 1991, gravando apenas o ao vivo 
‘Can’t Live Without It’ (1990).

João Maria de Lima
31/1/2020 – Aos 65 anos, em 
Florianópolis (SC). Ex-pró-rei-
tor da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). Era 
analista de sistemas e ingressou 
na UFSC em 1986, atuando no 
antigo NPD, hoje Superintendência de Governança 
Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunica-
ção (Setic).

Foto: Agecom-ND

Andy Gill
1º/2/2020 – Aos 64 anos, 
por insuficiência respira-
tória. Guitarrista fundador 
dos ‘Gang of Four’, nome de 
destaque do pós-punk. Era o 

Alan Harris
1º/2/2020 – Aos 81 anos, 
de câncer de pulmão. Ator 
britânico que fez partici-
pações na trilogia original 
‘Star Wars’ e em episódios 
de ‘Doctor Who’. Na trilo-
gia, em ‘Uma Nova Esperança’ (1977), foi um 
dos Rebeldes escoltando a Princesa Leia (Car-
rie Fisher); no longa ‘O Império Contra-Ataca’ 
(1980), era um Bossk; e no ‘Retorno de Jedi’ 
(1983), viveu um Stormtrooper. Também fez 
participações especiais em filmes como ‘Os 
Doze Condenados’ (1967), ‘Laranja Mecâni-
ca’ (1971), ‘Superman: O Filme’ (1978), ‘O 
Iluminado’ (1980), ‘Flash Gordon’ (1980), 
‘Top Secret! Superconfidencial’ (1984) e ‘007 
Marcado Para a Morte’ (1987).

Luzia Medeiros Araújo
(Luzia de Malaquias)
1º/2/2020 – Aos 82 anos, 
em João Pessoa (PB), de 
causas naturais. Costureira 
aposentada era ex-primei-
ra-dama do município pa-
raibano de São Mamede. Seu marido, Manoel 
Miguel de Araújo, mais conhecido por Mala-
quias, foi prefeito de São Mamede de 1959 a 
1963. Ele era caminhoneiro e morreu em um 
acidente em 1964.

Aloysio Vogt
1º/2/2020 – Aos 99 anos, 
em Barra do Guarita (RS), 
de causa não divulgada. Um 
dos últimos balseiros do 
Rio Uruguai. Trabalhou du-
rante duas décadas como 
balseiro, construindo estruturas de madeira 
e conduzindo-as pelo Rio Uruguai. Os desti-
nos eram São Borja e Uruguaiana, no Brasil, 
e Argentina, onde seriam vendidas. Mantinha 
um museu de antiguidades em casa, com ma-
quetes de balsas e objetos antigos.

Mário Albuquerque
2/2/2020 – Aos 59 anos, em 
Campina Grande (PB), em 
decorrência de um tumor 
cerebral. Médico pediatra, 
alergista e imunologista.  Era 
casado com a também pedia-
tra, especialista em gastroenterologia, Denise 
Amorim Albuquerque. Deixa três filhos.

Nagib Jorge Neto
2/2/2020 – Aos 83 anos, 
em Recife (PE), de câncer. 
Jornalista, escritor e advo-
gado. Natural de Pedreiras 
(MA), morava na capital 
pernambucana e foi vence-
dor de prêmios importantes, incluindo o Esso 
Nacional de Informação Econômica. Comu-
nista, o advogado foi preso político da ditadu-
ra militar. Na literatura, teve destaque com ‘As 
três princesas perderam o encanto no fim da 
noite’ e ‘O cordeiro zomba do lobo’. Também 
foi coautor de ‘Onde está meu filho?’, que con-
ta a história do desaparecimento de Fernan-
do Santa Cruz durante o regime militar.

Lourisvaldo 
Valentim da Silva
2/2/2020 – Em Salvador 
(BA), em decorrência de 
problemas renais. Profes-
sor e ex-reitor da Univer-
sidade do Estado da Bahia 
(Uneb). Sepultamento ocorreu ontem no 
Cemitério Jardim da Saudade, na capital 
baiana.

Foto: DJ Markham

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Paraibaonline

Foto: Internet

Foto: Correio 24 Horas

Afonso Celso Rangel Santos
2/2/2020 – Aos 62 anos, em 
Curitiba (PR), de parada car-
díaca. Empresário proprietá-
rio da Universidade Tuiuti do 
Paraná (UTP) e pré-candidato 
a prefeito da capital paranaen-
se pelo Partido Republicano Progressista (PRP). 
Formando em Ciências Aeronáuticas, era pró-rei-
tor de Planejamento e Avaliação da UTP. Também 
foi piloto de automobilístico.

Foto: Pedro Serápio
único membro da formação original do grupo, 
de Leeds (Inglaterra), que produziu ou co-pro-
duziu todos os discos da formação. A banda foi 
fundada no final dos anos de 1970, depois da 
revolução do punk. O álbum de estreia do gru-
po, ‘Entertainment!’, de 1979, é um dos regis-
tos mais importantes da história do rock.

Segunda Câmara Cívil do Tribunal de Justiça da PB

Foto: Gecom/TJPB

Há que se 
encontrar uma 

correspondência
entre o sofrimento 
moral imposto e o 
valor econômico a
ser atribuído (deve

o magistrado se
valer do princípio da 

razoabilidade
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
O Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste 
tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020, com o seu objeto Aquisição de Combustíveis 
para abastecimento em transito: Diesel S10, Gasolina e Etanol, para o Fundo Municipal de 
Saúde de Curral Velho-PB. Conforme especificação do edital. Com os licitantes classificados 
em todas as fases deste certame a pessoa Jurídica: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - Valor: 
R$ 208.850,00 (Duzentos e oito mil, oitocentos cinquenta reais).

Curral Velho - PB, 31 de Janeiro de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial
_________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
A Prefeitura Municipal de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020, com o seu objeto Aquisição de Combustíveis para 
abastecimento em Transito: Óleo Diesel, Diesel S10 e Gasolina, atendendo solicitação das 
Secretarias de Educação, Cultura e Esportes, Infraestrutura, Administração e Gestão Pública, 
Agricultura, Ação Social e Gabinete. Conforme especificação do edital. Com os licitantes 
classificados em todas as fases deste certame a pessoa Jurídica: POSTO DIESEL SAO JOSE 
LTDA - Valor: R$ 246.650,00 (Duzentos quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais).

Curral Velho - PB, 31 de Janeiro de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial
_________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 08:30 horas do dia 17 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição 
parcelada de produtos de panificação para as Secretarias: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDA-
DANIA - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL e SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E GESTÃO PÚBLICA do município de Curral Velho-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
34871132. E-mail: CPLCURRALVELHO@HOTMAIL.COM. 

Curral Velho - PB, 03 de Fevereiro de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
_________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 011/2020
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020

O município de MALTA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagem de pneus, para 
atender a demanda de toda a frota de veículos do Município de Malta.
ABERTURA: as 11:30hs do dia 14 de fevereiro de 2020
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, informação no endereço Rua Manoel Marques nº 67, centro 
de 07 as 12:00 hs, site do http://malta.pb.gov.br/,   http://www.tce.pb.gov.br

Malta - PB, 29 de janeiro de 2020
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM
_________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020
OBJETIVO: Aquisição de forma parcelada de medicamentos diversos destinados a farmácia 
básica do município conforme termo de referência anexo I do edital.
ABERTURA:  dia 17 de fevereiro de 2020 as 08:00hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na na sala da CPL, informação no 
endereço Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00 hs, site do http://malta.pb.gov.
br/,   http://www.tce.pb.gov.br

MALTA-PB, 29 de janeiro de 2020.
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM
_________________________________________________________________

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 013/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2020
OBJETIVO: Aquisição de forma parcelada de material de construção, destinados as atividades 
de todas as secretarias do município conforme discriminados e quantificados nos ANEXOS 
deste edital.
ABERTURA: 08:00hs do dia 19 de fevereiro de 2020.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o na sala da CPL, informação no endereço 
Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00 hs, site do http://malta.pb.gov.br/,   http://
www.tce.pb.gov.br.

Malta-PB, 29 de janeiro de 2020
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeira Oficial/PMM
_________________________________________________________________

PREFEITURA DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2020.
A PREFEITURA DE ALCANTIL PB, através da CPL portaria n° 033/2019, torna público 
que no dia 20/02/2020, às 09h00min, na sala da CPL na Prefeitura na Avenida São José, s/
nº - Centro, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR 
PREÇO POR VALOR GLOBAL, visando  os serviços de urbanismo, paisagismo, drenagem 
e à pavimentação em 4 ruas no município de Alcantil PB. Os interessados poderão adquirir 
cópias do Edital mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 25,00 na sala da CPL, maiores 
informações pelo fone (xx) 83 - 98704.1010 e/ou através do E-mail: cplalcantil.2017@hot-
mail.com no horário de 08h30min horas às 12h00min horas nos dias úteis. ALCANTIL PB, 
03/02/2020 - ALDENIR LIMA DOS SANTOS - Presidente da CPL. Publicado na integra no 
DOM nº 176 de 04.02.2020.

_________________________________________________________________

PREFEITURA DE ALCANTIL
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2020.

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. A PREFEITURA através 
da Sec. de Educação, comunica que está procedendo a CHAM. PÚB. Nº 0001/2020, para 
habilitação de fornecedores e recebimento de propostas de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar para alimentação escolar, conforme Lei nº 11.947/2009, Resolução do FNDE nº 
26/2013. Os interessados deverão apresentar suas propostas e documentos até o dia03/03/2020 
às 08h30min. O Edital poderá ser retirado na sala de reuniões da CPL à Avenida São José, s/
nº - Centro ou através do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDA-
DÃO - Mural de Licitações - Licitações Previstas) e por e-mail: cplalcantil.2017@hotmail.
comAlcantil PB 03.02.2020. ALDENIR LIMA DOS SANTOS - Presidente da CPL. Publicada 
na integra no DOM.

_________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.2020.
Tornam público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Av. Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi – PB, às 08H30MIN, do dia 17.02.2020, licitação 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para locações de 
veículos, com e sem condutores, para transportes diversos: (Pacientes para hemodiálise, Profis-
sionais da Saúde, Viagens eventuais, Conselho Tutelar, Secretaria de Infra Estrutura, Serviços 
de iluminação Pública, Equipes Pedagógicas e Equipamentos da Secretaria de Educação). 
Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais nº 10.520/02, 
8.666/93, 123/06, Decreto Municipal nº 03/2017 e demais legislações vigentes. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.  sites: www.
araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 03 de fevereiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi/PB, às 14h00min, do dia 17.02.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas 
de PÃES, BOLACHAS, e BOLOS, destinados a Merenda Escolar diversos setores da admi-
nistração, exercício 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 03/2017. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 03 de fevereiro de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICOS 

DIVERSOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-
-ARARUNA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

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

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Serviço de Transportes de Pessoa Física ou Jurídica mediante Lo-
cação de Veículo com Motorista, com capacidade para atender ao número de Alunos da Rede 
Municipal de Ensino especificados na Discriminação de cada item (combustível e manutenção 
do veículo por conta do contratado) - Areia/Pb. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00013/2020. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00048/2020 - 03.02.20 - 
ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO - R$ 29.326,00; CT Nº 00049/2020 - 03.02.20 - Antonio 
Lino de Santana - R$ 78.283,37; CT Nº 00050/2020 - 03.02.20 - Cicero Batista de Souza - R$ 
31.460,00; CT Nº 00051/2020 - 03.02.20 - Francisco Coelho de Andrade - R$ 37.950,00; CT 
Nº 00052/2020 - 03.02.20 - Francisco de Assis Franque - R$ 37.400,00; CT Nº 00053/2020 - 
03.02.20 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 - R$ 47.300,00; CT Nº 00054/2020 
- 03.02.20 - Jose Luciano Bento Alves - R$ 104.830,00; CT Nº 00055/2020 - 03.02.20 - José 
Zito Dantas - R$ 30.250,00; CT Nº 00056/2020 - 03.02.20 - Josinaldo Cavalcante de Sena 
- R$ 39.380,00; CT Nº 00057/2020 - 03.02.20 - Maria dos Santos - R$ 29.150,00; CT Nº 
00058/2020 - 03.02.20 - OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 - R$ 44.550,00; CT Nº 
00059/2020 - 03.02.20 - Severino Alves Batista - R$ 37.950,00; CT Nº 00060/2020 - 03.02.20 
- Silvia Dias dos Santos - R$ 30.745,00

________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2020, que objetiva: Aquisições de 
combustíveis e lubrificantes para abastecimento da frota da Prefeitura Municipal, e recargas de 
gás liquefeito de petróleo (glp) para suprir as necessidades das Secretarias - Areia/Pb; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: O CEARENSE DISTRIBUI-
DORA DE PECAS LTDA - EPP - R$ 33.609,00; POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEIS 
E LUBRIFICANTES LTDA - EPP - R$ 922.140,00.

Areia - PB, 04 de Fevereiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2020, que objetiva: Aquisições 
de combustíveis, lubrificantes e recargas de gás liquefeito de petróleo (GLP) para suprir as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Areia/Pb; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE 
VEÍCULOS E PEÇAS LTD - R$ 5.020,00; POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEIS E 
LUBRIFICANTES LTDA - EPP - R$ 255.345,00.

Areia - PB, 04 de Fevereiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: Aquisição 
de pneus, câmara de ar, protetor e pitos para atender as necessidades da frota da Prefeitura 
Municipal - Areia/Pb; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CAYO CESAR CONSERVA ALVES - R$ 16.900,74; CJ PNEUS (CHARLES JOSÉ AGUIAR 
DA SILVA - R$ 83.614,00; MARY SOARES & ALTAIR LUBRIFICACAO E POLIMENTO 
DE VEICULOS AU - R$ 27.732,00; NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA - EPP - R$ 95.056,00; REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E 
SERVICOS EIRELI - R$ 31.360,00.

Areia - PB, 04 de Fevereiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2019
OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos da Ruas: Irmã Maria de Lourdes Gomes, Irmã 
Carolina Schwarz, Irmã Siegfrieda Heinrich, Projetada e Projetada 2. LICITANTE DECLA-
RADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MATRIX CONSTRUTORA E 
LOCADORA - Valor: R$ 149.131,83. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Epitácio Pessoa, 
S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 24 de Janeiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão
________________________________________________________________

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

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00117/2019, PREGÃO 
PRESENCIAL 00007/2019, Prefeitura Municipal de Areia/PBe PLAAF – SERVIÇOS FU-
NERÁRIOS LTDA, CNPJ nº 32.235.260/0001-32.OBJETO:Alteração de PrazoContratual. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57, II, § 2º DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de AlbuquerqueePLAAF – Serviços 
Funerário Ltda.DATA DA ASSINATURA: 03/02/2020.

________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de mobiliário para o Centro de Referência em Saúde da Mulher, conforme 
Proposta de nº 11429.813000/1120-01 do Ministério da Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00002/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
- Oriundos das Propostas - 11429.813000/1120-01 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - Dotação con-
signada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material 
Permanente. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELÉM e FELIPE SANTIAGO EULÁLIO - R$ 7.180,00 – Sete Mil Cento 
e Oitenta Reais - CT Nº 00004/2020 – 27.01.2020.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00002/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DP00002/2020, que objetiva: Aquisição de mobiliário para o Centro de Referência em Saúde da 
Mulher, conforme Proposta de nº 11429.813000/1120-01 do Ministério da Saúde; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FELIPE SANTIAGO EULÁLIO 
- R$ 7.180,00 – Sete Mil Cento e Oitenta Reais.

Belém - PB, 27 de Janeiro de 2020.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita
________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de combustíveis e lubri-
ficantes, destinado a manutenção da frota de veículos do município de Bernardino Batista/
PB. LOCAL e DATA: Rua Edinete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, 
na sala de reuniões da CPL, às 09:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2020. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
35611021. E-mail: cpl.bernardino@gmail.com. Edital: www.bernardinobatista.pb.gov.br/
licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Bernardino Batista - PB, 03 de Fevereiro de 2020
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

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 10:00 horas do dia 
26 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, res-
trita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Perecíveis destinadas a Merenda Escolar. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 
007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 23 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

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 19 
de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Perecíveis destinadas a Merenda Escolar (AMPLA PARTICIPAÇÃO). Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente 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 das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.
cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 23 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00145/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 20 
de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição e Instalação de 
Equipamentos de combate a incêndio, para atender as necessidades da SEPLAH. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente 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 das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.
cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 21 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

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 20 
de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Locação de Som para 
SETUR. 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 das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 16 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial
_________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

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 27 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de livros didáticos 
destinados aos alunos e professores da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino (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 das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

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

Pregoeiro Oficial
_________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

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  19 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Perecíveis destinadas a Merenda Escolar. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 
007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 23 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial
_________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Água Mineral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Conde: 000000. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 
00026/2020 - 28.01.20 - IGOR LEITÃO SALLES - R$ 11.750,00.
Onde lê-se: Recursos Próprios do Município de Conde: 000000
Leia-se: Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária 00053 no valor de 
R$ 11.750,00 (Onze mil, setecentos e cinquenta reais) na seguinte dotação: Órgão: 20600 Se-
cretaria Municipal de Administração; Função: 04 Administração; Subfunção: 122 Administração 
Geral; Programa: Cidade Unida por uma Administração Eficiente; Ação: 2012 Manutenção das 
Atividades da Secretaria Municipal de Administração; Nat. da Despesa: 3390300000 Material 
de Consumo; Fonte: 001 Recursos Ordinários.
Republicado por incorreção em 31/01/2020

_________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

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 para prestação de serviços gráficos de 
impressão de material pedagógico e cópias, incluindo todo material e mão de obra necessários, 
para executar a impressão e acabamento dos referidos materiais, para atender as necessidades 
dos estudantes dos CREIS, Ensino Fundamental I e II da Escolas da Rede Municipal, Cursos de 
Línguas “Conde Fala Inglês” do Ensino Fundamental I e II do 4º ao 9º ano, Setor Pedagógico 
e EJA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EMPRESA 
PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC - R$ 150.912,90.

Conde - PB, 30 de Janeiro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita
_________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÕES, MA-
NIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (KIT LANCHES E JANTAR TIPO 
QUENTINHA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO 
MUNICIPIO DE CONDE /PB. POR UM PERIODO DE 12 MESES. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00040/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 
Reserva Orçamentária de nº 00006 no valor de R$ 226.026,00 (Duzentos e vinte e seis mil e 
vinte e seis reais); Órgão: 21600 Secretaria Municipal de Saúde; Função: 10 Saúde; Subfunção: 
301 Atenção Básica; Programa: 0034 Cidade Unida e Saudável – SUS; Ação: 2053 Manutenção 
das atividades da Secretaria Municipal de Saúde; Nat. da Despesa: 3390300000 Material de 
Consumo; Fonte: 211 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde; Código 
Reduzido: 000249. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT 
Nº 00023/2020 - 24.01.20 até 31.12.20 - EDNALVA ALVES DE SOUSA 67605222491 - R$ 
226.026,00; CT Nº 00288/2019 - 16.10.19 até 31.12.19 - EDNALVA ALVES DE SOUSA 
67605222491 - R$ 139.506,00.

_________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2020. OBJETO: Contratação de empresa 
para prestação de serviços gráficos de impressão de material pedagógico e cópias, incluindo 
todo material e mão de obra necessários, para executar a impressão e acabamento dos referidos 
materiais, para atender as necessidades dos estudantes dos CREIS, Ensino Fundamental I e II 
da Escolas da Rede Municipal, Cursos de Linguas “Conde Fala Inglês” do Ensino Fundamen-
tal I e II do 4º ao 9º ano, Setor Pedagógico e EJA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso 
VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de 
Educação. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 30/01/2020.

_________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos de impressão de material 
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pedagógico e cópias, incluindo todo material e mão de obra necessários, para executar a im-
pressão e acabamento dos referidos materiais, para atender as necessidades dos estudantes dos 
CREIS, Ensino Fundamental I e II da Escolas da Rede Municipal, Cursos de Línguas “Conde 
Fala Inglês” do Ensino Fundamental I e II do 4º ao 9º ano, Setor Pedagógico e EJA. FUNDA-
MENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Conde: Órgão: 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função: 
12 EDUCAÇÃO; Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL; Programa: 0021 CIDADE 
UNIDA PELA EDUCAÇÃO I – FUNDEB 40%; Ação: 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO 
ENSI. FUNDAMENTAL – FUNDEB 40%; Nat. da Despesa: 3390390000 OUTROS SERV. DE 
TERC. PESSOA JURÍDICA; Fonte: 113 Transferências do FUNDEB 40%; Código Reduzido: 
000215. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00032/2020 - 30.01.20 - EMPRESA PARAIBANA 
DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC - R$ 150.912,90.

_________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:00 horas do dia 14 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUI-
SIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3306-1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/ ou 
www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 03 de Fevereiro de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial
_________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 17 
de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de máquina retroescavadeira para a limpeza e manutenção de barreiros e açudes. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.
br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 03 de Fevereiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 07:40 horas do dia 19 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: 
Aquisição parcelada de medicamentos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 03 de Fevereiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 17 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição 
parcelada de material odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 03 de Fevereiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 006/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO DISTRITO DO MARINHO, NO MUNICÍPIO DE BOQUEI-
RÃO/PB. Data de abertura: 20/02/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, 
à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Te-
lefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 03/02/2020. Crystiane Gomes Bezerra - Presidente-CPL.

________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

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  19 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Perecíveis destinadas a Merenda Escolar. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 
007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 23 de Janeiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de 
sistema de abastecimento de água. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: licitajuazeirinho@
gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 04 de Fevereiro de 2020
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 002/2020, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Kits Escolares para 
distribuição aos alunos da rede de Ensino Municipal. Data de Abertura: 14/02/2020 às 11:00h. 
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, 03 de fevereiro de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 001/2020, do tipo Menor Preço, objetivando o contratação de serviços de horas 
de trator de corte para aração de terras de plantio dos agricultores na zona rural do Município 
de Gurjão. Data de Abertura: 14/02/2020 às 09:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Pre-
feitura 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, 03 de fevereiro de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro
________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   
público   que   recebeu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA 
PRÉVIA N° 023/2020 PARA PARQUE LINEAR 3 RUAS, no Município de  João Pessoa - PB.

________________________________________________________________
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   
público   que   recebeu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA 
PRÉVIA N° 023/2020 PARA PARQUE LINEAR 3 RUAS, no Município de  João Pessoa - PB.

________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna 
público que recebeu da SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Licença Prévia 
N° 024/2020 para Pavimentação e Drenagem da Rua SEM NOME 7513, localizado no Bairro 
Mangabeira, no Município de João Pessoa - PB.

________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna 
público que recebeu da SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Licença Prévia 
N° 022/2020 para Pavimentação e Drenagem da Rua SEM NOME 7512, localizado no Bairro 
Mangabeira, no Município de João Pessoa - PB.

________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna 
público que recebeu da SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Licença Prévia 
N° 021/2020 para Pavimentação e Drenagem da Rua SEM NOME 7514, localizado no Bairro 
Mangabeira, no Município de João Pessoa - PB.

________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33002/2020

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Con-
corrência Nº 33002/2020, em regime de execução de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, 
com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 05/03/2020, às 09:00 horas, tendo 
como objeto contratação de serviços especializados para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA DE GASTRONOMIA - PARTE I 
EM JOÃO PESSOA. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal da Transparência e de forma suplementar na sala de reunião da Comissão Especial de 
Licitação, localizada na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João 
Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 12:00h e das 13:00 as 17:00h, onde poderá ser adquirido 
mediante a apresentação de um CD/DVD ou pendrive. Qualquer informação será prestada no 
local e horário acima citado.

João Pessoa, 03 de fevereiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00010/2020, por 
menor preços unitário, com objeto, serviços de funerária. Abertura dia 17/02/2020 às 08:30 
horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.
pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 3 de Fevereiro de 2020
Severino Luiz de Caldas  

Pregoeiro
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 
apoio, a republicação da licitação na modalidade Pregão Presencial 0009/2020, às 08:00 horas 
do dia 14 de Fevereiro de 2020, para o objeto: locação de estrutura para realização de eventos. 
O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 03 de Fevereiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 09h00min do dia 17 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratações de Veículos 
com condutores, destinados ao Transporte de Estudante e Professores, conforme anexo I do 
edital até dezembro de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2010. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://
www.piloes.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 30 de Janeiro de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas 
de materiais de expedientes e didáticos, para atender as necessidades das secretarias deste 
Município e aos Programas Federais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 006/2009. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. 

Pirpirituba - PB, 30 de Janeiro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU 

Pregoeiro Oficial
 ________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

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 
14 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO PARA AS DIVERSAS 
SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto 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: LICITACO-
ESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Remigio - PB, 03 de Fevereiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

OBJETO: Contratação de empresa produtora de eventos para atender as necessidades de estru-
tura física (som, iluminação, palco, banheiros químicos e outros), em comemoração as festivi-
dades tradicionais do município para o carnaval do ano 2020 no Município de Santa Luzia-PB.
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 14/02/2020 – HORÁRIO: 10:30 HORAS
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Lei n°. 8.666/93 e subsidiárias.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio 
Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 03 de fevereiro de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

OBJETO: Contratação de empresa produtora de eventos para atender as necessidades de estru-
tura física (som, iluminação, palco, banheiros químicos e outros), em comemoração as festivi-
dades tradicionais do município para o carnaval do ano 2020 no Município de Santa Luzia-PB.
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 14/02/2020 – HORÁRIO: 10:30 HORAS
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Lei n°. 8.666/93 e subsidiárias.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio 
Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 03 de fevereiro de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial
________________________________________________________________

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE ERRATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Tomada de Preços 
nº 00001/2020, onde se lê: “no item 8.2.10 do Edital - Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia CREA-CRQ”; leia-se: “conselho regional de fiscalização profissio-
nal competente”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 

horas dos dias úteis. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Sapé - PB, 03 de Fevereiro de 2020

OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão

________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RELATóRIO DE JULGAMENTO DA FASE RECURSAL DE HABILITAÇÃO TO-

MADA DE PREÇOS 005/2019
A prefeitura Municipal de São José de Piranhas, através do Senhor Prefeito Constitucional, 
com base em relatório da Comissão Permanente de Licitações, juntamente com o Engenheiro 
Civil e assessoria jurídica da CPL, e em estrita conformidade com os princípios básicos da 
Administração Pública, vinculados ao instrumento convocatório e aos demais princípios da Lei 
de Licitações e Legislações correlatas, decide:1) Conhecer o Recurso Administrativo impetrado 
pela empresa Construtora Triunfo Eireli-ME, inscrita no CNPJ nº 18.578.731/0001-84, para no 
mérito julgar PROCEDENTE parcialmente; 2) Conhecer das Contrarrazões apresentadas pela 
empresa B2 Construções Eireli-ME, CNPJ nº 27.944.573/0001-20 e julgar improcedente, 3) 
Neste sentido, analisada toda documentação juntada aos autos após as devidas apreciações do 
Recurso Administrativo e Contrarrazões, atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, 
interesse público e economicidade, decidimos PROVER o recurso administrativo apresenta-
do pela licitante Construtora Triunfo Eireli-ME, inscrita no CNPJ nº 18.578.731/0001-84 e 
DESPROVER as contrarrazões impetrada pela empresa B2 Construções Eireli-ME, CNPJ nº 
27.944.573/0001-20. E ANULAR a decisão que habilitou as empresas Campo Feliz Cons-
truções e Serviços Ltda-EPP, CNPJ nº 26.635.344/0001-60; Cofem Construções Serviços 
Tecnologia e Locações Eireli-ME, CNPJ nº 17.440.286/0001-29 e B2 Construções Eireli-
-ME, CNPJ nº 27.944.573/0001-20. Ficando assim, as licitantes Campo Feliz Construções e 
Serviços Ltda-EPP, CNPJ nº 26.635.344/0001-60; Cofem Construções Serviços Tecnologia 
e Locações Eireli-ME, CNPJ nº 17.440.286/0001-29 e B2 Construções Eireli-ME, CNPJ nº 
27.944.573/0001-20 consideradas inabilitadas para este procedimento licitatório. Considerando 
que os prazos recursais foram obedecidos, fica desde já marcado para o dia 11 de fevereiro de 
2020, a partir das 13:30(treze e trinta) horas a abertura do envelope de proposta de preços da 
empresa habilitada Construtora Triunfo Eireli-ME, inscrita no CNPJ nº 18.578.731/0001-84. 
Os autos do procedimento se encontram a disposição dos interessados na Sala da CPL, a rua 
Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB. O resultado desta sessão de julgamento 
será publicado na Imprensa Oficial.  Nada mais havendo a tratar, a presidente da CPL decla-
rou encerrada a reunião, na qual assinaram o presente relatório: O presidente da CPL e seus 
membros, o Engenheiros Civil e a assessora jurídica.  

São José de Piranhas-PB, em 03 de fevereiro de 2020.
Francisco Mendes Campos

Prefeito Constitucional
________________________________________________________________

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, às 08:00h do dia 18 de Fevereiro de 2020. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de exames laboratoriais, 
para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de São José de Piranhas-PB.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 008/2009. Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis. Endereço: Rua 
Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 03 de Fevereiro de 2020
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, item a item, às 13:00h do dia 18 de fevereiro 
de 2020. Objeto: Aquisição de combustíveis, através de posto revendedor varejista, situado 
na cidade de João Pessoa-PB, para atender as necessidades da frota de veículos pertencentes a 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 008/2009. Informa-
ções:07:00 às 13:00h dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 03 de Fevereiro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de terceiros na prestação de serviços de lubrificações na frota de veí-
culos municipais, limpeza e lavagens através de lava-jato. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Vigente em Contrato. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José 
de Piranhas e: CT Nº 00026/2020 - 03.02.20 - CICERO DANTAS DA SILVA 05574454424 
- R$ 44.200,00; CT Nº 00027/2020 - 03.02.20 - JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 
29156572468 - R$ 33.750,00.

________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de serviços para manutenção e retífica na aplicação preventiva e 
corretiva da frota de veículos pertencentes. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00003/2020. DOTAÇÃO: Vigente em Contrato. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: 
CT Nº 00022/2020 - 03.02.20 - ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - R$ 
171.400,00; CT Nº 00023/2020 - 03.02.20 - Lacerda e Brasil Comércio de Peças Automotivas 
Ltda-ME - R$ 263.350,00.

________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de oxigênio medicinal hospitalar (em cilindros). FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00004/2020. DOTAÇÃO: Vigente em Contrato. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São José de Piranhas e: CT Nº 00024/2020 - 03.02.20 - THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO 
- ME - R$ 231.750,00.

________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de frutas, legumes e verduras. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Vigente em Contrato. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas 
e: CT Nº 00025/2020 - 03.02.20 - ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - R$ 137.443,00.

________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do 
dia 18 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Medicamentos e Ma-
terial Médico Hospitalar para atender a necessidade da Secretaria de Saúde deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 10/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Te-
lefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 31 de Janeiro de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA (IPSM)
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação DE PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA 
prestação de serviços de Assessoria e consultoria jurídica, acompanhamento dos processos de 
benefícios no instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais e junto ao tribunal 
de contas do estado; acompanhamento de auditorias e defesa junto ao ministério da economia; 
INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS COM CONTAGEM DO TEMPO DE 
SERVIÇO, PARECER JURÍDICO, CÁLCULOS, PORTARIA, PUBLICAÇÃO, INSTRUÇÃO 
CONFORME REQUSITOS DO TCE E COM. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município: 02100 -INST.
DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS 02100.09.272.2018.2046 -MANUT.DOS SERV.DE 
SUPERV. E COORD DO IPSM 00248 3.3.90.35.00.00 -SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
000250 3.3.90.39.00.00 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 410 - 
FONTE. VIGÊNCIA: até 13/01/2021. PARTES CONTRATANTES: MARIA FRANCISCA DE 
FARIAS – Presidente do IPSM: CT Nº 00013/2020 - 13.01.20 - NASCIMENTO E BARBOSA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 42.000,00.

________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA (IPSM)
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação DE PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA 
prestação de serviços de Assessoria e consultoria jurídica, acompanhamento dos processos de 
benefícios no instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais e junto ao tribunal 
de contas do estado; acompanhamento de auditorias e defesa junto ao ministério da economia; 
INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS COM CONTAGEM DO TEMPO DE 
SERVIÇO, PARECER JURÍDICO, CÁLCULOS, PORTARIA, PUBLICAÇÃO, INSTRUÇÃO 
CONFORME REQUSITOS DO TCE E COM. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município: 02100 -INST.
DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS 02100.09.272.2018.2046 -MANUT.DOS SERV.DE 
SUPERV. E COORD DO IPSM 00248 3.3.90.35.00.00 -SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
000250 3.3.90.39.00.00 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 410 - 
FONTE. VIGÊNCIA: até 13/01/2021. PARTES CONTRATANTES: MARIA FRANCISCA DE 
FARIAS – Presidente do IPSM: CT Nº 00013/2020 - 13.01.20 - NASCIMENTO E BARBOSA 
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ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 42.000,00.
________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de material elétrico, 
para atender as necessidades, da Prefeitura Mun. de São Seb de Lagoa de Roça. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02030.04.122.1003.2005 - 02050.12.361.1006.2013 
- 02070.15.122.1007.2034 - 02110.10.301.2007.2024 -02070.25.752.2009.2037 
- 02050.12.361.2002.2016 -  02090.08.122.1009.2042 - 02120.08.243.2017.2068 - 
02120.08.244.2016.2051 -  02130.13.392.2006.2065 - 3.3.90.30.00.00 -  000/002/014/029. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Pref. 
Mun. de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00010/2020 - 27.01.20 - ELETROLUZ 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 163.878,00.

________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de equipamentos 
e suprimentos de informática, condicionadores de ares, eletro e móveis administrativos, des-
tinados aos diversos setores deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00012/2018. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de 
Roça: Recursos previstos no orçamento vigente do exercício financeiro de 2020 PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00006/2020 
- 13.01.20 até 31.12.20 - Emilly Industria e Comercio de Moveis Ltda - R$ 56.608,00; CT Nº 
00007/2020 - 13.01.20 até 31.12.20 - SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFOR-
MÁTICA LTDA. - R$ 41.288,50; CT Nº 00016/2020 - 17.01.20 até 31.12.20 - CANAPU 
COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - R$ 20.100,00.

________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
PROCESSO N° 015/2019

A Comissão Permanente de Licitação torna público para o conhecimento dos interessados o 
ADIAMENTO do Pregão Presencial para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUTORA 
DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, PARA 
PROVIMENTO DO QUADRO EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍ-
PIO DE SANTA RITA, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, tendo em vista a necessidade de rever as exigências 
do Edital. Ao mesmo tempo informa que em breve estará divulgando nova data e horário para 
o pregão supracitado.

Santa Rita, 31 de janeiro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complemen-
tar n.º 123/2006 alterações,  bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, com EXCLUSIVIDADE de participação 
para empresas enquadradas nos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações, em 
reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de MARI, no dia 17 de fevereiro de 2020 
as 09:00 horas. Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar e 
demais programas municipais. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://
www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – 
Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari-PB, 31 de janeiro de 2020.
João Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E MATERIAIS DE LIM-
PEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: <#LEGISLACAO_PUBLICACAO>. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35342113. E-mail: licitacao@uirauna.pb.gov.br. Edital: http://www.uirauna.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Uirauna - PB, 03 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que a 
reunião marcada para o dia 12 de fevereiro de 2020, ás 09h00min horas, na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal de Serra Grande, Situada a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra 
Grande-PB, procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço, passará para dia no dia 14 
de fevereiro as 09h00min, devido a realização de curso obrigatório para comissão de licitação.
Objeto: Contratação de empresa de especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global, para a execução de obra de realização de serviços de 
Reforma da Escola Francisco Vidal de Moura no município de Serra Grande - PB, discrimi-
nados e quantificados nos anexos do edital. Informações no site http://serragrande.pb.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes e e-mail: cplserragrande@gmail.com. todos os dias úteis das 
08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 03 de fevereiro de 2020.
José Giliardi de Abreu

Presidente da CPL

Pregão Presencial nº 004/2020
Objetivo: Aquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de 
Serra Grande na cidade de Campina Grande - PB, conforme especificações no edital.
Data da sessão:dia 10 de fevereiro 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, passará para dia no dia 13 de fevereiro as 14h00min, devido a 
realização de curso obrigatório para comissão de licitação. Informações no site http://serragran-
de.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes, www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande2020@
gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min

Pregão Presencial nº 005/2020
Objetivo: Aquisição de uma Patrulha Mecanizada para o município de Serra Grande - PB, 
conforme especificações no edital.
Data da sessão: dia 17 de fevereiro 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/licitacoes, www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias 
úteis das 08h00min às 12h00min.

Pregão Presencial nº 006/2020
Objetivo: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender as necessidades com a 
merenda escolar e as demais secretarias do município de Serra Grande - PB, de acordo com as 
especificações técnicas e demais disposições descritas no edital.
Data da sessão:18 de fevereiro 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/licitacoes,  www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os 
dias úteis das 08h00min às 12h00min
 

Pregão Presencial nº 007/2020
Objetivo: Aquisição parcelada de material de limpeza para atender as necessidades das secre-
tarias do município de Serra Grande - PB, de acordo com as especificações técnicas e demais 
disposições descritas no edital.
Data da sessão:19 de fevereiro 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/licitacoes,  www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os 
dias úteis das 08h00min às 12h00min

Pregão Presencial nº 001/2020
Objetivo: Locação de veículos para atender as necessidades das secretarias do município de 
Serra Grande - PB, de acordo com as especificações técnicas e demais disposições descritas 
no edital.
Data da sessão:26 de fevereiro 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/licitacoes,  www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os 
dias úteis das 08h00min às 12h00min

Serra Grande-PB, 03 de fevereiro de 2020.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTÊM NO 
ESTOQUE PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE 

SOLEDADE-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3383-1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 03 de fevereiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA (IPSM)
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2020, que objetiva: Contratação de PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALI-
ZAÇÃO PARA prestação de serviços de Assessoria e consultoria jurídica, acompanhamento 
dos processos de benefícios no instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais e 
junto ao tribunal de contas do estado; acompanhamento de auditorias e defesa junto ao minis-
tério da economia; instrução dos processos de benefícios com contagem do tempo de serviço, 
parecer jurídico, cálculos, portaria, publicação, instrução conforme requisitos do tce e com; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NASCIMENTO E 
BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 42.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 10 de Janeiro de 2020
MARIA FRANCISCA DE FARIAS

Presidente do IPSM

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
São Sebastião, 70 - Centro - Capim- PB, às 10:00 horas do dia 20 de fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de um profissional 
para serviços técnicos especializados em advocacia para a Câmara Municipal de Capim - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 9633-6686. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Capim- PB, 03 de fevereiro de 2020
Maria Aldenice Barbosa de Melo

Presidente da Comissão
_________________________________________________________________

COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI – CNPJ 23.466.918/0001-26
O diretor da instituição de Ensino Complexo Educacional do Cariri, situado na rua Joventino 
Pereira de Almeida, S/N, no Bairro da Bela Vista no Município de Monteiro-PB, credenciado 
pelo o Processo de Autorização Nº 188/2018 – CEE/PB – Ensino Fundamental e Médio na 
Modalidade de Jovens e Adultos, tendo como código do INEP 25129791. Torna pública a sua 
relação parcial de alunos concluintes do Ensino Médio, e Fundamental II, EJA no ano de 2019: 
Adelaide Maria Littiman; Adriano Chrisanto Sato; Alex dos Anjos Berrospi; Alexandro 
Aparecido de Freitas; Aline Mendes de Oliveira; Amanda Teodoro Sansevero; Ana Maria 
Ramalho Santos; Ana Paula Silva Santana; Anderson Rogério Lopes; Andréa Rocha Masini; 
Angélica Cristina Carlos; Antonio Santana Lopes; Arthur Ribeiro Amorim; Artur Albertino 
Faria; Auana Kimberly Vicente; Bernadete Machado de Souza Costa; BibianaMontemurro 
de Alvarenga; Brunna Rossi Rulo; Bruno da Mota Cassani; Camille  Álvares Fusco; Carina 
Borges Marques dos Reis; Carlos Alberto da Silva Pereira; Carlos Eduardo Gama Pereira 
Filho; Carlos Stepaniak de Souza; Cassia Cristina Gentil de Oliveira; Celso Gualter de Olivei-
ra; Claudio Domingues Barbelli; Cláudio Gabriel Cardoso; Cláudio Rosa; Cristian de Sousa 
Alves; Cristiane dos Santos Gouvêa; Diego da Silva; Douglas Alves Marcos; Douglas dos 
Santos Prince; Ducielton Ferreira dos Santos; Edgar Murilo Forner; Edilma Barbosa Ferreira; 
Edson Pinheiro Santa Brigida; Edson Rocha; Elenir da Silva Santana Pessoni; Elianete Ribeiro 
Amorim; Elizaine Faria Damaceno; Evair Gonçalves de Souza; Everton Costa Santos; Felipe 
Bighetti de Melo; Fernanda Agatha Fernandes; Gabriel Leite Ferreira; Geandreson da Silva 
Firmino; Genilton Douglas de Padua Pereira; Geovana dos Santos Moreira Paixão; Geovane 
dos Santos Moreira; Gilvan Cavalcanti Barboza Irmão; Gleidson Jesus Almeida dos Santos; 
Greyciane Silva Mignoto; Higor Carias Castrequini; Ireno Benjamin da Costa; Isabella Valli-
Kempim; Ivanir Venceslau Balbino; Jaisa Batista Ferreira; Jaqueline Barbosa Nobre; Jean de 
Jesus Santos; Jean Felipe Rodrigues; Jederson  José Alves; Jocimar Hoffmann Nunes; John 
Rocha Pereira; José Carlos da Silva; José Emílio Elias de Souza; Josenildo Santos de Oliveira; 
Josiane Becker Popioleki; Josias Ribeiro Amorim; Juarez Bueno da Silva; Juciene Silva Souza; 
Kassia Correia Del Franco; Leidiane da Silva Souza; Leila Alves Vieira; Letícia Barbosa da 
Silva; Lincoln  Luan Cologneze de Lima; Luciene Ramalho Coelho Toledo; Luis Correa; Luis 
Magno Gonçalves; Luiz Felipe Tavares dos Santos; Marcelo Rodrigues dos Santos; Marcelo 
Rogério Pinheiro Paulino; Maria Aparecida dos Santos; Maria Cristina da Silva Torres; Maria 
Hinajara Marcolino de Lira; Maria Rita Amorim; Mariana de Fátima Arimatéa; Marinalda 
Moreira; Mário KendiroHamada; Marivaldo Ramos de Jesus; Matheus Henrique de Freitas 
Silva; Mayara Gonçalves de Sousa; Mayara Tais Rodrigues Antunes; Morgana Remundini da 
Silva; Nathalia de Carvalho; Nilton César Domingues; Pablo  Roberto Ferreira  Batista; Pablo 
Bromenschenkel de Freitas; Patrícia Maria Gonçalves Gomes; Paulo José da Silva; Paulo 
Roberto Jacometto Junior; Paulo Roberto Oliveira Bolzan; Paulo Sergio da Silva, 2018*; 
Paulo Sergio de Souza Martins; Pedro Jackson Ramos Eufrasio; Pedro Lucas Medeiros de 
Souza; Petterson de Godoy Francisco Junior; Rafael da Silva Monteiro; Rafael Henrique da 
Silva; Raimundo Rodrigues Santos Neto; Regivaldo Chagas da Silva Bispo; Renato da Rocha 
Sampaio; Robert da Silva; Rosalia Jesus de Brito; Rosimeire Fernandes Siqueira Orlando; 
Ruth Saldanha de Souza Nunes; Sandra Luzia Bezerra Francozzo; Silmara Valquiria Baqueta; 
Silton Botelho Diniz; Solange Maria de Sousa Teixeira; Suelio Caique Simões Pereira; Susan 
Bianca BodziakBrevers; SuyanNajara Resende; Talita Teixeira Tardini; Tiago Gomes da Silva 
Santos; Tuliane Mungo; Uedson Joaquim da Silva; Valdecir Oliveira Cardoso, 2018*; Valéria 
Cristina de Souza; Valéria Gomes da Silva; Vanessa Bezerra da Silva; Vanessa Fernanda Leal; 
Vânia Aparecida Cologneze; Victor Julio Pinto; Vinicius das Neves Giannelli; Vinicius Vicente; 
Welbert Alves Batista; Wenceslau de Freitas Junior; Wilsangela Caroline da Silva Guimarães; 
Zuleide Aparecida Bernardelli de Brito
___________________________________________________________________

A Energisa Paraíba (CNPJ 09.095.183/0001-40) torna públicoque a Prefeitura de Bayeux 
(Secretaria de Meio Ambiente – SEMABY) emitiu a Licença de OperaçãoNº 002/2020, no 
dia 21 de janeiro de 2020, para a Subestação Rebaixadora de Tensão 69/13,8 kV,localizada na 
cidade de Bayeux-PB. Processo164/2019.
_________________________________________________________________

PETER ROBERT VON BULDRING, 10.546.921/0001-08, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença para 
Catamarãs para Atividade de Turismo, situado a Rua João de Souza Rocha 307, Praia do 
Jacaré, Cabedelo-PB.
_________________________________________________________________

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 354/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
pública, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, 
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade 
pregão presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Central de Compras- 
Centro Administrativo Estadual - Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 13/02/2020, às 
09h (nove horas) para:
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVI-
MENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COM O OBJETIVO DE MANTER E 
ATUALIZAR O CÓDIGO FONTE DO SOFTWARE TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE 
CRÉDITO - TCC- ONLINE, NORMATIZADA PELO DECRETO NO 37.626 DE 31 DE 
AGOSTO DE 2017, QUE AUTOMATIZAM OS PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA 
ADMINISTRATIVA DOS CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS DE DIVERSOS ÓRGÃOS DO 
GOVERNO DO ESTADO E A REALIZAÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE APOIO E 
TREINAMENTO CORRELACIONADAS A ESSES CÓDIGOS, destinado à COMPANHIA 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAÍBA - CODATA, conforme anexo I do Edital.
Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   
Cadastro CGE nº 20-00034-2

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação
________________________________________________________________

SEBRAE/PB

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019

TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de sinalização, por demanda, para o Sebrae na 
paraíba, a fim de atender às necessidades relacionadas aos eventos e atividades do SEBRAE/
PB. - REPUBLICAÇÃO LOTE 2
ABERTURA: Dia14/02/2020 (sexta-feira) - às 09h00min(Nove horas –Horário Local).
LOCAL:SEBRAE PATOS – Rodoshopping Edivaldo Mota, BR 230, Km 334 - Loteamento 
Ana Leite - CEP 58.706-810 - PATOS – PB.
EDITAL: Disponível a partir do dia 04 de fevereiro de 2020, no site do SEBRAE/PB –www.
sebraepb.com.br – Veja mais destaques do Estado –Licitações do Sebrae na Paraíba,assim como 
no Canal do Fornecedor, no seguinte endereço www.scf2.sebrae.com.br/portalcfou na Sala da 
Comissão de Licitação do SEBRAE/PB, 
em horário comercial.

João Pessoa, 04de fevereiro de 2020.
Rosemi Mary Oliveira Silva

Pregoeira
________________________________________________________________

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HIDRICO, 

DO MEIO AMBIENTE E DA TECNOLOGIA - SEIRHMACT
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR CEHAP

EXTRATO
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 
09.111.618/0001-01, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do 
Proc. 2020-000790/TEC/LO- 0311, paraa implantação de Conjunto HabitacionalPopular com 
30 unidades,no município de MAMANGUAPE-PB. 

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

________________________________________________________________

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HIDRICO, 

DO MEIO AMBIENTE E DA TECNOLOGIA - SEIRHMACT
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR CEHAP

EXTRATO 
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF 
Nº09.111.618/0001-01, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do 
Proc. 2020-000791/TEC/LO- 0312, paraa implantação de Conjunto HabitacionalPopular com 
10 unidades,no município deCOXIXOLA-PB. 

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

________________________________________________________________

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HIDRICO, 

DO MEIO AMBIENTE E DA TECNOLOGIA - SEIRHMACT
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR CEHAP

EXTRATO
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF 
Nº09.111.618/0001-01, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do 
Proc. 2020-000792/TEC/LO- 0313, paraa implantação de Conjunto HabitacionalPopular com 
40 unidades,no município de JUAZEIRINHO-PB. 

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

________________________________________________________________

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
E DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DEINTIMAÇÃONº 05/2020

A Comissão Permanente de Inquérito, instada pela portaria 1069 de 19de agosto de 2019, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 06 de setembro de 2019, nos termos do Art. 149, 
§ 1º e tendo em vista o que dispõe no Art. 151, Parágrafo Único da Lei Complementar nº. 
58/2003, resolve: 
INTIMA o (a) Sr. (a) ANA REGINA PORTELA MEDEIROS, EX-SERVIDORA, MATRI-
CULA Nº. 642.592-5,a comparecer perante esta Comissão no dia 20 de fevereirode 2020, às 
13h30min, de a fim de participar de AUDIÊNCIA na condição de INVESTIGADO (a) no 
Processo Administrativo Disciplinar Inicial Tomo I PARTE I nº. 0025373-2/2012 – WEJ nº. 
0008090-8/2013 – WEJ nº. 0008554-4/2014, 0022551-6/2012 e 0007130-2/2014 – WEJ TOMO 
I PARTE I nº. 0008090-8/2013, 0008554-4/2014 e 0035846-8/2014 e WEJ TOMO I PARTE 
II nº. 0025373-2/2012 e Processo de Instrução nº. 0021270-3/2019, que tem por objetivo 
apurar supostas irregularidades quanto a ausência de dois equipamentos (01 guilhotino e 01 
Impressora OFF SET) no âmbito no Núcleo de Programação gráfica (NUPROG) pertencente 
a esta Secretaria de Estado da Educação da Ciência e Tecnologia.
É assegurado ao servidor vistas aos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08h às 12h e das 13h30min às 16h30min.  

João Pessoa, 03de fevereirode 2020
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB
________________________________________________________________

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO 
MEIO AMBIENTE – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente - a Licença de Operação, em 
João Pessoa, 29 de janeiro de 2020.  Para atividade de: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTOGARGUELO. IT:1.829.659,05 AC:4.135,48m² – NE:50 –MUNICÍPIO: 
JOSÉ DE PIRANHAS/PB- Processo: 2020-000682/TEC/LO-7197.

________________________________________________________________

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO  PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 367/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, 
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial na sede deste Órgão, situada à Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos 
- Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 17/02/2020, às 09:00 horas para:
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍ-
NICAS, destinado ao HOSPITAL INFANTIL DE PATOS - HINL, conforme Anexo I do Edital.     
Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   
CADASTRO CGE Nº 20-00054-0

João Pessoa, 03 de fevereiro de 2020.
Vivianne Pereira Almeida Diniz

Diretora Executiva da Central de Compras
________________________________________________________________

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 354/2019

PROCESSO Nº 19.000.029215.2019
Comunicamos a quem interessar, que o procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto 
consiste no Registro de Preços para Contratação de Serviços de Desenvolvimento de Progra-
mas de Computador, com o objetivo de manter e atualizar  código fonte do software termo de 
constituição de crédito-tcc-online, normatizada pelo decreto nº 37.626/2017, que automatizam 
os procedimentos de cobrança administrativa dos créditos não-tributários de diversos órgãos do 
governo do estado e a realização de outras atividades de apoio e treinamento correlacionadas 
a esses códigos,destinado à Companhia de Processamento de dados da Paraíba - CODATA,  
agendado para o dia 13/02/2020 às 09:00 horas, fica ADIADO para o dia 17/02/2020 às 
09:00h . Solicitamos aos interessados que acessem o site www.centraldecompras.pb.gov.br 
para acompanhamento.
CADASTRO CGE Nº 20-00034-2

João Pessoa, 03 de Fevereiro de 2020.
VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ

Diretora Executiva da Central de Compras
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