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Chuvas elevam volume 
do açude de Boqueirão
Mananciais nas regiões do Cariri e Sertão também receberam recargas com as águas que caíram nos últimos dias. Página 7

Festa em Caiana dos Crioulos: aproximadamente cem famílias serão beneficiadas com a desapropriação da Fazenda Sapé, localizada no município de Alagoa Grande. Página 17

Incra regulariza terras de quilombolas na PB

Foto: Divulgação
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Carnaval: SES vai distribuir 
1,5 milhão de preservativos
Distribuição integra campanha e será feita em todo o 
Estado a partir do próximo dia 13, durante a abertura 
do projeto Folia de Rua, em João Pessoa. Página 5

Câncer: Brasil terá 625 mil 
casos por ano até 2022
Hospital do Bem realiza ação e médicos alertam: 
1,5 milhão de mortes anuais poderiam ser evitadas 
com medidas adequadas de prevenção. Páginas 4 e 20

Paraíba

Projeto de lei define as medidas 
s a n i t á r i a s  e  a s  r e g r a s  p a r a  a 
repatriação e quarentena no Brasil 
dos cidadãos brasileiros que estão na 
cidade de Wuhan, epicentro do surto 
da doença. Página 15

Vírus já matou mais de 
400 pessoas na China

Coronavírus

Foto: Thercles Silva/Funesc

Foi dada a largada 
para a Mostra de 
Teatro, Dança  e 
Circo da Funesc

Foi lançado, ontem, o edital que irá 
contemplar 21 espetáculos na grade 
do festival, que acontece em abril, 
no Teatro Santa Roza, no Centro de 
João Pessoa. Página 12

Cultura

Uma tradição que se renova: estima-se que entre 30% e 40% do público que frequenta o projeto 
‘De Repente no Espaço’ é formado por jovens, o que contribui para fortalecer um gênero raiz. Página 9

Com presença de Azevêdo,  
ALPB abre os trabalhos 
Na pauta de prioridades da Casa de Epitácio Pessoa 
estão a reforma da Previdência e a criação da PB-Saúde, 
fundação que vai gerenciar os hospitais do Estado. Página 13

Políticas

Esportes
Estreia do Botafogo 
na Copa do Brasil é 
adiada para o dia 12

Disputas para fugir 
da degola aquecem 
jogos do Paraibano

Incidente em voo que levaria a delegação 
do Belo para a Bahia fez a CBF reagendar 
a partida contra o Atlético. Página 21

Medo do rebaixamento começa a assombrar 
CSP, São Paulo Crystal, Nacional de Patos 
e Sport Lagoa Seca. Página 22
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Uma das primeiras coisas que se 
costuma observar quando se visita 
uma cidade, além dos destaques rela-
cionados à paisagem - urbana e natu-
ral -, é a condição geral do espaço pú-
blico, no que diz respeito à limpeza. 
Muito lixo nas praças, ruas etc. causa 
má impressão e compromete a repu-
tação da urbe.

Uma cidade pode não ter muitos 
atrativos arquitetônicos, por exem-
plo, mas se apresenta um elevado 
índice de limpeza pública, conquis-
ta imediatamente quem a visita, até 
porque o bem-estar gerado, diga-se 
assim, pela assepsia, no mais das ve-
zes reflete-se claramente no estado 
de espírito da população.

O contrário também é certo. Uma 
cidade muito suja passa um atestado 
de incompetência para o gestor mu-
nicipal e seus aliados no parlamento, 
no entanto compromete também o 
conceito de seus cidadãos e cidadãs. 
Tem-se a impressão de que as pesso-
as são muito descuidadas no quesito 
limpeza.

Isso sem falar nos prejuízos que o 
lixo acumulado no espaço público traz 
para a saúde das pessoas. Qualquer 
criança em idade escolar sabe que o 
acúmulo de sujeira é responsável pela 
proliferação de animais transmisso-
res de doenças, como ratos, baratas e 
mosquitos, além de contaminar solos 
e mananciais.

O gestor público deve ter muita 
responsabilidade com o tratamento 
dispensado ao lixo da cidade que ele 
administra. É preciso investir em sis-

temas sempre mais eficientes, no que 
concerne à coleta e dispensa de resí-
duos, sejam sólidos, sejam orgânicos, 
além de incentivar o povo a descartar 
corretamente o lixo.

É um paradoxo inconcebível, dian-
te da necessidade de construção ur-
gente de uma sociedade sustentável, 
permitir que uma grande quantidade 
de lixo fique amontoada pela cidade. 
Não importa o motivo, o gestor pre-
cisa estar capacitado para resolver 
esse tipo de problema o mais rápido 
possível.

O lixo que, de alguma forma, vai 
parar nas ruas não fica ali para sem-
pre. Além de desfigurar a cidade, os 
detritos entopem as galerias pluviais, 
provocando alagamentos, ou seja, 
causando muitos transtornos às pes-
soas, ou vão parar direto nos rios e 
mares, ocasionando danos imensos à 
fauna e à flora.

Cidade suja é uma afronta grave 
às pessoas que pagam seus impostos 
em dia. Para elas, não importa se uma 
prefeitura tem ou não problemas com a 
empresa coletora de lixo. Importa que 
o gestor cumpra suas obrigações para 
com a população, e uma das mais im-
portantes é garantir qualidade de vida.

E não se pode falar em qualidade 
de vida com uma cidade cheia de lixo. 
Aliás, não se pode falar em nada que 
não seja encontrar uma solução ime-
diata para esse tipo de problema. Em 
épocas de grande fluxo turístico, o 
lixo na rua corresponde a um borrão 
na imagem de uma cidade, e isso de-
mora a sair. 
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Limpeza pública

Editorial

Falam que os de 80 ou 
acima disso estão livres 
do rigor de alguma regra, 
inclusive a da fila,  a mais 
consensual de todas elas.  

O caixa do banco abre 
às 10h, e às 9 já peguei a 
fila com uma dúzia de ca-
beças brancas  à minha 
frente a aguardar  a moça  
da triagem. 

Atrás de mim uma se-
nhora ansiosa perguntava 
qualquer coisa. Fiz sinal 
de que não ouvia bem. Ela não gostou, 
deu-me as costas, dirigindo-se a quem 
estava após ela. Era outra senhora que, 
pela reação, também parecia sofrer 
das faculdades auditivas. 

A moça da maquininha, recém-
-chegada, parecia ter saído de alguma 
quadra esportiva, o cabelinho amar-
rado atrás,  tênis gasto, ouvindo e res-
pondendo rapidinha, o justo da calça 
e a Adidas da blusa a desfranzirem as 
nossas pequenas tensões. 

Sim, porque para a vizinha que me 
abordou e, rispidamente, me deu as 
costas,  vivia-se ali qualquer bolha de 
tensão. Mesmo  para os que entram no 
banco como na própria despensa. Es-
tão longe os dias em que confiávamos 
mais na gerência de Mousinho do que 
na pinicada na tecla online. Você não é 
dono completo do que deixou ali. De re-
pente vem um Collor, uma regra nova! 

Por essa ou por outras, são sempre 
ansiosas as  minhas entradas no ban-
co. Agravadas pelas próprias adver-
tências da telinha: “Não aceite ajuda.../ 
Não deixe...”, coisas que nos obrigam a 

dividir a atenção com o 
que faz ou com os pés do 
vizinho ao lado.  

É possível que seja 
coisa mais de minha 
cabeça.  Desde menino, 
tendo à mão o ingresso 
do Capitólio, o belo ci-
nema de Campina, e eu 
com medo de ser bar-
rado. A cara do porteiro 
com aquela corcunda 
do Notre Dame parecia-
-me um impedimento. 

Posto ali mais para barrar do que para 
deixar entrar. Às vezes quero culpar a 
mãe que me criou, que só me dizia o 
que era proibido. 

Há mais de vinte anos, o finado Cha-
guinha  (Francisco das Chagas Lima, de 
saudosa memória) fez-me entrar numa 
cooperativa dos agentes fiscais. Já não 
havia os empréstimos rápidos e lon-
gos do velho Montepio. Para a ninha-
ria das minhas precisões, garantidas 
pela consignação em folha, era uma 
mão na roda. Associei-me com a con-
tribuição que podia e que ia se conver-
tendo  em capital, um dia, resgatável.  
Sentia-me sócio de proveito comum 
até que me chega um papel comuni-
cando a incorporação da cooperativa 
de Chaguinha, depois  Sicoob, a outra 
sigla bem mais abrangente.  “Tou rico 
e em casa”- julguei. Fui conferir e nun-
ca  vi engano maior. A Sicoob era uma 
exceção que desmentia o menino de 
bilhete na mão receoso que a entrada 
fosse proibida. O bruxo velho do Ma-
chado de Assis nunca perde, o menino 
é pai do homem. 

O menino pai do homem
Há mais de vinte 

anos, o finado Chaguinha  
(Francisco das Chagas 

Lima, de saudosa 
memória) fez-me entrar 
numa cooperativa dos 
agentes fiscais. Já não 
havia os empréstimos 

rápidos e longos do velho 
Montepio   

Artigo Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues@.gmail.com
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Os microempreendedores individuais devem 
ficar atentos às mudanças no valor do docu-
mento de arrecadação do Simples Nacional 
(DAS), que deve ser pago mensalmente, 
após o último reajuste no salário-mínimo 
dos trabalhadores. Agora, com o valor do 
salário-mínimo fixado em R$ 1.045,00 pelo 
Governo Federal, o valor do DAS pago pelo 
MEI também sofre alteração. 

A ação desencadeada deve 
ser expandida para todo o 
Estado da Paraíba e é um 
dos pilares do Grupo de 
Trabalho da Comarca de 
Campina Grande montado 
para organizar a criação 
do Fórum Interinstitucional 
de Prevenção e Combate ao 
Desaparecimento de Crian-
ças e Adolescentes no Estado 
da Paraíba (Fica-PB).

A imprensa de CG estaria detectando “as mágoas” 
da ex-prefeita Cozete Barbosa com lideranças do 
PT na Paraíba. A cúpula não teria dispensado a ela 
os mesmos “gestos de compreensão” publicamen-
te dedicados ao ex-governador Ricardo Coutinho 
(PSB). Boa parte dos mais de 30 processos judiciais 
que Cozete teve que responder ao deixar a prefei-
tura campinense já foi arquivado. 

Mágoas de cozete

alcance

É notícia

alerta ii bioMetria

operação pÉs de barro: pgr envia inforMações ao stf

A analista do Sebrae-PB, Ger-
mana Espínola, explica: o valor 
do DAS é calculado sobre o valor 
do salário-mínimo vigente e é 
diferente para cada categoria de 
microindividual. “É calculado so-
bre 5% do salário-mínimo para 
todos. Deste valor, acrescenta-se 
R$ 1,00 para os MEIs que atuam 
no setor de comércio e indústria; 
R$ 5,00 de serviço; e R$ 6,00 
para comércio e serviço”, explicou. 

A identificação biométrica na 
identidade civil representa um 
instrumento importante para 
evitar o desaparecimento de 
crianças e adolescentes no Esta-
do, facilitando sua localização. O 
Projeto Cidadania de Primeira, 
desenvolvido na Comarca de 
Campina de Grande, tem como 
público-alvo crianças na primei-
ra infância, de dois a cinco anos, 
matriculadas nas 39 creches. 

A Polícia Federal abriu inquérito para investigar suspeitas sobre o chefe da Secom da Presidência da Repúbli-
ca), Fabio Wajngarten. A medida atende a um pedido feito na semana passada pelo MPF (Ministério Público 
Federal) em Brasília. O objetivo é apurar supostas práticas de corrupção passiva, peculato (desvio de recursos 
por agente público) e advocacia administrativa (patrocínio de interesses privados na administração pública). A 
investigação ficará a cargo da Superintendência da PF em Brasília. O caso correrá em sigilo. Então, tá!

sebrae alerta

Em requerimento enviado ao Su-
premo Tribunal Federal (STF), a 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) solicitou a juntada do rela-
tório das buscas e apreensões re-
alizadas na investigação contra o 
deputado federal Wilson Santiago 
(PTB/PB). O material foi apreen-
dido em dezembro do ano passa-
do, na Operação Pés de Barro, em 
cumprimento à ordem judicial do 
relator do caso no STF, ministro 
Celso de Mello. Na oportunidade, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em ende-
reços residenciais do parlamentar tanto em João Pessoa (PB) quanto em Brasília (DF). Além das 
buscas, o ministro determinou, à época, o afastamento de Santiago de suas funções e a prisão de 
outros quatro denunciados. Ainda em dezembro do ano passado (dia 21), o deputado federal e 
outras seis pessoas foram denunciados pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa 
por desvios de recursos públicos destinados à construção de uma adutora essencial para reduzir 
os efeitos da seca no interior da Paraíba. Os documentos apreendidos pela Polícia Federal foram 
anexados à PET 8.637, no âmbito da qual foram cumpridas as medidas cautelares, e cujo sigilo 
foi retirado em 28 de janeiro, por decisão do ministro Luiz Fux que, naquele momento, respondia 
pela Suprema Corte. Um dos documentos apreendidos na casa de Wilson Santiago na Paraíba, e 
que passaram a integrar os autos, foi o controle financeiro de um avião registrado em nome da 
empresa JFB Locadora. O sócio administrador da companhia é o secretário parlamentar Israel 
Nunes de Lima, um dos denunciados no ano passado. Apontado como um dos responsáveis pela 
entrega de propina ao deputado, Israel Nunes está preso preventivamente. O deputado requereu 
o reembolso de R$ 58 mil, decorrente do pagamento de despesas com aluguel de veículos.
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Equipe do Banco Mundial irá visitar Aparecida, Pombal e Sousa para conhecer associações e cooperativas de produtores rurais

A missão do Banco Mun-
dial que desembarcou na 
Paraíba na última segunda-
feira (3), para acompanhar a 
implementação do Programa 
PB Rural Sustentável, com 
a equipe técnica do Projeto 
Cooperar, se desloca, nesta 
quarta-feira (5) e quinta-
feira (6), aos municípios de 
Aparecida e Pombal, locali-
zados no Alto Sertão, para 
conhecer o funcionamento 
e o perfil da Associação dos 
Apicultores do Sertão Parai-
bano (Aspa), da Cooperativa 
Agropecuárias dos Apicul-
tores do Sertão Paraibano 
(Coaspa), em Aparecida, e da 
Associação Comunitária dos 
Agropecuarista do Assenta-
mento São João, em Pombal.

Ainda, no Alto Sertão 
paraibano, a delegação do 
Bird, composta por Maurizio 
Guadagni, chefe da missão e 
gerente do projeto no Bird; 
Ditmar Zimath, consultor; 
Marcos Gambi, consultor e 
Agnes Velloso, especialista 
em Salvaguardas Ambientais, 
participa da Oficina de Forta-
lecimento dos Conselhos Mu-
nicipais de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CMDRS), 
também em Pombal. Na ci-
dade de Sousa, conhecem as 
instalações da Gerência Re-
gional do Cooperar.

A delegação será acom-
panhada pelo secretário exe-
cutivo do Projeto Cooperar, 
Omar Gama, da gerente Ope-
racional, Elisane Abrantes, 
do gerente de Planejamento, 
Monitoramento e Avaliação, 
Flávio Luna, e do chefe de ga-

binete, Marcílio Nóbrega.
Fernanda Balduino, do 

gerenciamento financeiro 
do Banco Mundial, chegou 
ontem, para se incorporar à 
missão. Ela ficará na capital 
tratando do assunto junto à 
gerência administrativa fi-
nanceira do Cooperar, com 
Ana Brito.

 
Perfil
Atualmente a Aspa e 

Coaspa atuam dividindo o 
mesmo espaço nas instala-
ções do Entreposto de Mel, 
trabalham em parceria com 
o Sebrae, Cooperar, BNB, Em-
paer e Senar. A cooperativa 
realiza a compra do mel in-
natura produzido em outros 
municípios e regiões deno-
minadas produtoras de mel 
no Estado da Paraíba. Elas 
têm 25 sócios, são benefi-
ciados 126, conta com 2.800 
colmeias em produção e tem 
uma produção estimada de 
55 toneladas kg/ano. 

A Associação Comuni-
tária dos Agropecuaristas 
do Assentamento São João, 
localizada na zona rural do 
município de Pombal, atua 
na integração de novos só-
cios, por meio do processo 
de organização e colabo-
ração recíproca. A unidade 
agroindustrial, vem contri-
buindo de forma positiva 
para o meio ambiente na 
redução da emissão de po-
luentes, proteção das nas-
centes e no manejo do solo. 
Ela possui 30 beneficiários, 
sendo 30 diretos, 15 mu-
lheres e 6 jovens envolvi-

Missão Bird faz visita técnica 
de campo no Alto Sertão da PB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

dos no processo. Tem uma 
produção de 3 mil quilos de 
polpa de frutas por semana 
e uma capacidade de benefi-
ciamento instalada de 5 mil 
quilos.

 
PB Rural Sustentável
A reunião de acompa-

mento da implementação do 
Programa PB Rural Susten-
tável, com a equipe técnica 
do Projeto Cooperar, conti-
nuou ontem (4), com a coor-
denação do Componente 3 
(Alianças Produtivas), para 
conhecer a estratégia de ca-
pacitação como ferramentas 
para elaboração de Planos 
de Negócio e lançamento da 

chamada – identificação do 
público-alvo e processo pos-
terior de execução e multi-
plicação; Contratação dos 
facilitadores de mercado; 
Atualização do piloto e es-
tratégia de implementação – 
definição de data para o pro-
cesso; Validação formulário 
de Manifestação de Interesse 
(MI)/elegibilidade; Estraté-
gia de apoio para elaboração 
de MI e anteprojeto; Modelo 
de avaliação independente 
dos PN (Plano de Negócio) e 
Preparação para lançamento 
chamadas.  

A missão do Bird tam-
bém se reuniu com o Com-
ponente 2 (Acesso à Água e 

Redução da Vulnerabilidade 
Agroclimática), para dis-
cutir sobre o acolhimento 
de demanda do subcompo-
nente 2a (Acesso à Água de 
Qualidade) – Processo de 
acolhimento, legitimação e 
priorização das demandas; 
Lançamento da chamada do 
subcomponente 2b (Redu-
zir a Vulnerabilidade Agro-
climática) – Processo de 
acolhimento, legitimação e 
priorização de demandas; 
Conhecer a estratégia de 
implementação por meio 
da Empresa Paraibana de 
Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária 
(Empaer).

E ainda: Acompanhar 
ações do subcomponente 2c – 
Reunião com Agência Executi-
va de Gestão das Águas (Aesa) 
para avaliar o pacto de coope-
ração e TdR (Termo de Refe-
rência) para contratação de 
empresa para implantação do 
Sistema Estadual Estadual de 
Informações de Riscos Agrohi-
droclimáticos (Seira); Implan-
tação do Sistema Estadual de 
Abastecimento de Água Rural 
da Paraíba (Sear/PB) – Conhe-
cer o documento do modelo de 
gestão ajustado e TdR de con-
sultor para apoiar o processo; 
e Acompanhar implementação 
da implantação do modelo de 
gestão de água (piloto).

Na próxima segunda-feira, 
dia 10 de fevereiro, o Governo 
da Paraíba realiza, no auditório 
da Loteria Estadual da Paraíba 
(Lotep), em João Pessoa, a ses-
são do sorteio do 2º prêmio da 
campanha Nota Cidadã. Serão 
mais 21 prêmios no valor to-
tal de R$ 60 mil em dinheiro. 
Participam do sorteio todos os 
cidadãos paraibanos que fize-
ram cadastro no portal (www.
digital.pb.gov.br) e que inse-
riram o CPF nas notas fiscais 
no ato da compra nas lojas do 
comércio da Paraíba do dia 1º a 
31 de janeiro.

Já as compras realizadas 
de 1º a 29 de fevereiro nos es-
tabelecimentos comerciais do 
Estado da Paraíba, com o nú-
mero do CPF inserido na nota 
fiscal, vão concorrer ao 3º sor-
teio da Nota Cidadã. Serão sor-
teados mais 21 prêmios, que 
totalizam R$ 60 mil em valores, 
sendo 20 prêmios de R$ 2 mil, 
e um prêmio especial no valor 
de R$ 20 mil. 

A campanha ‘Nota Cidadã’ 
é uma iniciativa do Governo da 
Paraíba, por meio da Secretaria 
de Estado da Fazenda (Sefaz), 
com apoio da Companhia de 
Processamento de Dados da 
Paraíba (Codata) e da Loteria 
Estadual da Paraíba (Lotep). 

Como concorrer
Para aqueles que ain-

da não fizeram o cadastro no 
Portal da Cidadania concorrer 
aos 21 prêmios do 2º Sorteio 

no mês de fevereiro, o cidadão 
paraibano precisa fazer, antes 
de tudo, um cadastro no portal 
digital do governo por meio do 
link https://portaldacidada-
nia.pb.gov.br/Login/Cadastrar 
e depois reforçar o mesmo ca-
dastro da Nota Cidadã. 

O cadastro único solici-
ta apenas o nome completo; 
número do CPF; data de nas-
cimento; e-mail e a criação de 
uma senha. Após fazer o cadas-
tro da Nota Cidadã no Portal 
da Cidadania e exigir em cada 
compra no comércio a inserção 
do número do CPF na nota fis-
cal, o cidadão passa a concor-
rer aos prêmios mensais. Essas 
notas com o CPF do cidadão 
vão gerar bilhetes que servirão 
para concorrer aos sorteios em 
dinheiro todos os meses.

Além de fortalecer o 
exercício da cidadania fiscal 
e a participação mais ativa 
do cidadão paraibano na exi-
gência da nota fiscal no ato 
da aquisição de produtos das 
lojas físicas, a campanha Nota 
Cidadã busca incrementar, 
inicialmente, as vendas do co-
mércio local.

Pode participar da Cam-
panha Nota Cidadã qualquer 
pessoa física, maior de 18 anos, 
no gozo de sua capacidade civil 
que tenha adquirido merca-
doria, como consumidor final, 
em estabelecimento inscrito 
no Cadastro de Contribuintes 
do ICMS do Estado da Paraíba 
(CCICMS). 

Nota Cidadã: 20 sorteio 
será  segunda-feira

 A reunião de acompanhamento da implementação do Programa PB Rural Sustentável, com a equipe técnica do Projeto Cooperar, aconteceu ontem

Foto: Secom-PB

Lançamento da campanha Meu corpo 
não é sua folia acontece hoje na capital

Mais de 50 mil leques 
e material de divulgação da 
campanha Meu corpo não 
é sua folia, segunda edição, 
serão distribuídos durante 
as prévias dos blocos pré-
carnavalescos em todo o Es-
tado, especialmente durante 
as prévias (como o Folia de 
Rua, em João Pessoa), que 
acontecem entre os dias 13 e 
22 de fevereiro, assim como 
o período do Carnaval, que 
se encerra na terça-feira, 25 
de fevereiro.

A campanha tem como 

objetivo informar as mulhe-
res e a população em geral, 
prevenir e coibir crimes de 
importunação sexual e vio-
lência de gênero durante o 
Folia de Rua e o Carnaval 
2020. O lançamento será 
nesta quarta-feira (5), às 9h, 
no auditório do Espaço Cul-
tural, em João Pessoa, e con-
tará com a presença da pri-
meira-dama do Estado, Ana 
Maria Lins. 

A iniciativa é da Rede de 
Proteção às Mulheres em Si-
tuação de Violência na Paraí-

ba (Reamcav), coordenada 
pela Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, e tem como principais 
realizadores: Delegacia Ge-
ral da Polícia Civil, Coorde-
nação das Delegacias Espe-
cializadas de Atendimento à 
Mulher, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros, Secretaria de 
Segurança e Defesa Social, 
Coordenadoria da Mulher 
em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, 
Defensoria Pública, Ministé-

rio Público da Paraíba, OAB, 
Assembleia Legislativa, Pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa e Câmara Municipal 
de João Pessoa. Conta ainda 
com a parceria da rede Nord 
Hotéis, Bloco Vumbora, As-
sociação Folia de Rua, Muri-
çocas de Miramar, Muriço-
quinhas do Miramar. Bloco 
Cafuçu, Virgens de Tambaú 
e outros. 

A proposta da campanha 
é estimular, especialmente 
as mulheres, a denunciarem 
as ocorrências à polícia. 

A Fundação Centro Inte-
grado de Apoio ao Portador 
de Deficiência (Funad) está 
servindo como modelo de 
gestão  da política da pessoa 
com deficiência para o Esta-
do do Piauí. A presidente do 
órgão, Simone Jordão, rece-
beu o secretário de Estado 
da Inclusão da Pessoa com 
Deficiência do Piauí, Mauro 
Eduardo, que, acompanha-
do de sua equipe, conheceu 
o trabalho da instituição e 
se informou como a Paraíba, 
por meio da Secretaria de Es-

tado da Saúde, com apoio da 
Funad, implantou os Centros 
Especializados de Reabilita-
ção (CER).

Durante a reunião, a 
equipe do Piauí conheceu a 
dinâmica de trabalho da Fu-
nad, que possui mais de 5 
mil usuários e presta cerca 
de 13 mil atendimentos por 
mês, em todas as áreas da de-
ficiência e é referência nacio-
nal em serviços de atenção 
à esclerose múltipla, micro-
cefalia e autismo. No Piauí, o 
Governo do Estado pretende 

criar uma rede de atenção à 
pessoa com deficiência, com 
centros especializados e, por 
isso, a visita à Paraíba foi con-
siderada tão importante. 

“Nós ficamos impres-
sionados com o serviço pres-
tado pela Funad e como ela 
conduz a política da pessoa 
com deficiência. Tiramos 
dúvidas, esclarecemos pon-
tos importantes do ponto de 
vista técnico e jurídico, os ca-
minhos que devemos trilhar 
e como conduziremos nosso 
trabalho, a partir do que já 

desenvolvemos no nosso Es-
tado. Uma parceria muito va-
liosa que renderá bons frutos 
e a Paraíba abriu nossa visão 
para diversos pontos para 
essa rede de assistência, des-
de diagnóstico, identificação 
de quem é de fato a pessoa 
com deficiência, emissão de 
laudos, garantia dos direitos 
e respostas ao cidadão que 
tem deficiência, com respei-
to à sua dignidade. A Paraíba 
é um exemplo a ser segui-
do”, ressaltou o secretário 
piauiense Mauro Eduardo.

Ações realizadas pela Funad servem 
como modelo para governo do Piauí
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Segundo a SES, a nova resolução passa a valer a partir deste mês; antes, a validade de um requerimento era de três meses 

Cedmex: requerimento para 
medicamento vale seis meses

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio do 
Centro Especializado de Dis-
pensação de Medicamentos 
Excepcionais (Cedmex), in-
formou ontem (4) que, con-
forme a Portaria nº 13 do Mi-
nistério da Saúde, publicada 
em 6 de janeiro, sobe para 
seis meses o prazo para re-
querimento de medicamen-
tos. Antes, a validade de um 
requerimento era de três me-
ses. A nova resolução passa 
a valer a partir deste mês de 
fevereiro.

“A portaria facilita a vida 
do usuário que não vai mais 
precisar retornar ao médico 
a cada três meses para soli-
citar o medicamento. Além 
disso, otimiza o fluxo de re-
gulação dos atendimentos 
nos ambulatórios das clíni-
cas especializadas”, informou 
a coordenadora do Cedmex, 
Gilcélia Rabera.

De 2018 para 2019, 
foram incorporados 27 
medicamentos no Ced-
mex. Também foram de-
finidos mais sete proto-
colos clínicos em 2019. 
Assim, ao todo, são 135 
fármacos que atendem a 
92 patologias.

“As principais deman-
das são de pacientes com 
transtornos mentais, os-
teoporose e asma. O aces-
so a estes medicamentos 
segue critérios inclusos 
nos protocolos clínicos 
definidos pelo Ministério 
da Saúde”, explicou Gilcé-
lia.

No Portal da Cidada-
nia é possível ter acesso 
à lista de medicamentos 
ofertados pelo Cedmex 
por meio do link: https://
portaldacidadania.pb.gov.
b r / S a u d e / S a u d e / C e d -
mex/ListarMedicamentos

Editoração: Lênin BrazEdição: Marcos Pereira

Profissionais realizaram uma abordagem com orientações de saúde e prevenção para pacientes, acompanhantes e funcionários da unidade oncológica

Foto: Secom-PB

Em Patos

Hospital do Bem realiza ações no 
Dia Mundial de Combate ao Câncer

Estima-se que 1,5 
milhão de mortes anuais 
por câncer poderiam ser 
evitadas com medidas 
adequadas de prevenção. 
Esse alerta foi feito ontem  
(4), por profissionais que 
atuam no Hospital do Bem, 
na data em que se lembra o 
Dia Mundial de Combate ao 
Câncer. Na ocasião, a onco-
logista Nayarah Castro e o 
cirurgião oncológico Wos-
tenildo Crispim realizaram 
uma abordagem com orien-
tações de saúde e preven-
ção para pacientes, acom-
panhantes e funcionários 
da unidade oncológica que 
integra o Complexo Hos-
pitalar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro, de Patos.

“Essa data é muito im-
portante para que a gente 
possa relembrar a diferen-
ça que faz a identificação 
da doença ainda em seu 
estágio inicial. Quanto mais 
precoce for o diagnóstico, 
melhor para o paciente, 
para a terapêutica e para o 
sucesso do tratamento tam-
bém”, destaca a médica. Ela 
reitera que as pessoas de-
vem estar atentas a alguns 

sinais, tipo manchas estra-
nhas na pele, nódulos nos 
seios e axilas, febre contí-
nua, feridas que não cicatri-
zam, indigestão constante e 
rouquidão crônica e que os 
homens realizem o exame 
da próstata e dos testículos 
periodicamente após os 40 
anos. “Hoje nós temos dis-
ponível aqui em Patos uma 
unidade que é um espaço 
que pode ajudar neste diag-
nóstico precoce e possibi-
litar um imediato início do 
tratamento”, destaca Dra. 
Nayarah. 

Dr. Wostenildo Crispim 
reforçou a importância da 
identificação precoce da 
doença, lembrando que essa 
data comemorativa de 4 de 
fevereiro já completa duas 
décadas e que ela se torna 
ainda mais relevante a cada 
ano.  “A detecção precoce se 
baseia na seguinte premis-
sa: quanto mais cedo diag-
nosticado o câncer, maiores 
as chances de cura, a sobre-
vida e a qualidade de vida do 
paciente, por isso, identifi-
car a doença em seu estágio 
inicial faz toda a diferença 
tanto no atendimento a esse 

paciente, quanto nas chan-
ces de cura dele”, enfatizou 
o médico, lembrando que as 
estratégias para a detecção 
precoce do câncer incluem 
rastreamento e diagnóstico 
precoce.

A paciente Marlene 
da Silva Melquiades, 56 
anos, da cidade de Patos, 
esteve nesta terça-feira no 
Hospital do Bem para dar 
continuidade à sua quimio-
terapia e disse que a identi-
ficação mais cedo faz toda 
a diferença. “Tive que fazer 
uma mastectomia, por cau-
sa de um câncer de mama 
que talvez não tivesse sido 
tão invasivo se eu desco-
brisse a doença mais cedo, 
mas o importante é encarar 
o tratamento e não perder 
a fé que tudo dará certo”, 
disse ela, elogiando a equi-
pe do Hospital do Bem. “O 
atendimento aqui é ótimo, 
todos nos tratam muito 
bem, da auxiliar de serviços 
até o médico, todos aqui os 
acolhem com muito cari-
nho”, afirmou ela, enquan-
to tomava sua medicação 
intravenosa na sala de qui-
mioterapia da unidade.

A diretora geral do 
Complexo, Liliane Sena, re-
forçou a diferença que faz o 
diagnóstico precoce. “Mui-
tas de nossas pacientes que 
tiveram câncer de mama 
e que já tocaram o sino da 
cura descobriram a doença 
em sua fase inicial e ates-
tam essa premissa de altos 
índices de cura quando a 
doença é identificada no 
início”, reforça ela.

Dia Mundial
O Dia Mundial do Cân-

cer, 4 de fevereiro, é uma 
iniciativa global organizada 
pela União Internacional 
para o Controle do Câncer 
(UICC) com o apoio da Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS). Criada em 2000, 
por meio da Carta de Paris 
contra o câncer, a data tem 
como objetivo aumentar a 
conscientização e a educa-
ção mundial sobre a doença, 
além de influenciar gover-
nos e indivíduos para que se 
mobilizem pelo controle do 
câncer evitando, assim, mi-
lhões de mortes a cada ano. 

Leia mais na página 20

Os cidadãos brasileiros 
que estão em Wuhan, na Chi-
na, serão repatriados em duas 
aeronaves reservas da Presi-
dência da República e ficarão 
em quarentena por 18 dias, na 
Base Aérea de Anápolis (GO). A 
informação foi dada ontem (4) 
pelos ministros Fernando Aze-
vedo (Defesa) e Ernesto Araújo 
(Relações Exteriores), em cole-
tiva de imprensa para explicar 
como será feito o resgate. 

A operação começará hoje 
(5), com a partida das equipes 
para a China, e terminará no 
próximo sábado (8), com a che-
gada das aeronaves diretamen-
te na unidade militar onde os 
repatriados ficarão internados. 
Wuhan é o epicentro do surto 
mundial do coronavírus. 

“O presidente Jair Bol-
sonaro concordou em ceder 
as suas duas aeronaves VC-2, 
aeronaves reservas, [modelo] 
Embraer-190, com capacida-
de para 30 passageiros cada 
uma. Foi um gesto do presi-
dente abrir mão das aerona-
ves”, afirmou Fernando Azeve-
do. Segundo ele, a decisão de 
usar os aviões da Presidência 
da República foi tomada pelo 
próprio presidente para evitar 

a burocracia de uma licitação 
para fretamento de um voo e 
também por causa da preca-
riedade da atual frota da For-
ça Aérea Brasileira (FAB). As 
aeronaves cedidas dão apoio 
às viagens presidenciais, mas 
não são as utilizadas pelo pre-
sidente, que normalmente via-
ja em um avião maior, modelo 
Airbus.

A lista preliminar do Mi-
nistério das Relações Exte-
riores (MRE) inclui um total 
de 29 pessoas, sendo 24 bra-
sileiros e 5 chineses, que são 
cônjuges ou pais dos cidadãos 
resgatados. No grupo estão 
também 7 crianças. Outras 
pessoas que requisitarem à 
embaixada brasileira em Pe-
quim poderão ser incluídas 
nos voos, segundo o ministro 
Ernesto Araújo. “Se houver 
mais algumas pessoas que 
mudem de ideia e queiram 
voltar, serão contempladas, 
evidentemente. (...) É essen-
cial que os brasileiros que 
desejam retornar fiquem em 
contato permanente com nos-
sa embaixada em Pequim”, 
afirmou. Antes de embarcar, 
as pessoas a serem resgata-
das serão submetidas a exa-
mes médicos prévios. 

Leia mais na página 15

Brasileiros repatriados da 
China vão ficar em Goiás
Pedro Rafael Vilela
Repórter da Agência Brasil

O ministro do Tribu-
nal Superior do Trabalho 
(TST) Ives Gandra deter-
minou ontem (4) que os 
sindicatos de petroleiros 
mantenham 90% dos tra-
balhadores em serviço du-
rante a greve da categoria, 
que começou no último 
sábado (1º). A decisão foi 
motivada por uma ação 
de dissídio coletivo proto-
colada pela Petrobras no 

tribunal. Com a decisão, os 
sindicatos também estão 
proibidos de impedir o li-
vre trânsito de bens e pes-
soas nas refinarias e plata-
formas da estatal. 

“Determino aos sus-
citados [sindicatos] que 
mantenham em atividade e 
no desempenho normal de 
suas atribuições, no âmbi-
to das unidades operacio-
nais da Petrobras e de suas 
subsidiárias, bem como em 
sua sede, para atendimento 
dos serviços inadiáveis da 

comunidade, o contingente 
de 90% (noventa por cen-
to) de trabalhadores, em 
face da natureza do servi-
ço prestado e da forma de 
composição dos turnos de 
revezamento para opera-
ção de plataformas e refina-
rias”, decidiu o ministro. 

A greve foi deflagrada 
para protestar contra as de-
missões que devem ocorrer 
na Fábrica de Fertilizantes 
Nitrogenados do Paraná (Fa-
fen-PR), que deve ser fecha-
da pela Petrobras. 

O 3º Juizado Especial Cível 
da Comarca de Campina Gran-
de registrou, em 2019, o paga-
mento de R$ 1.910.951,26 aos 
jurisdicionados e advogados, 
quantia resultante da expedi-
ção de 609 alvarás judiciais. O 
valor é relativo a processos de 
indenização por danos morais 
e materiais, ações de cobrança, 
execuções extrajudiciais, entre 
outros feitos, sendo a maior 
parte de natureza consumeris-
ta. O pagamento de alvarás na 
unidade judiciária atingiu uma 
média mensal de mais de R$ 
160 mil no período.

De acordo com o juiz Leo-
nardo Paiva, que responde 

atualmente pelo Juizado, no 
período, a unidade recebeu 
2.335 processos, com prolação 
de 3.466 sentenças e 2.520 ar-
quivamentos. “Dentre os prin-
cipais tipos de ações julgadas, 
referentes à relação de consu-
mo, estão as direcionadas con-
tra empresas concessionárias 
de serviço público, como água, 
energia e telefone, transporte 
aéreo e contratos bancários, 
além de inclusão indevida em 
cadastro de inadimplentes. 
Destacam-se, também, ações 
de cobrança e de execução de 
títulos extrajudiciais, especial-
mente as decorrentes de dívi-
da de condomínio”, enumerou.

Convênio
O 3º Juizado Especial 

Cível funciona em convênio 
com a Unifacisa desde junho 
de 2018, sendo um labora-
tório para a prática jurídica 
dos estudantes do curso de 
Direito da instituição. De 
acordo com coordenador 
pedagógico da Unifacisa, 
Gustavo Costa, desde o iní-
cio do convênio, mais de 90 
estudantes já tiveram a ex-
periência prática no 3º Jui-
zado, atuando nos setores 
de atermação das deman-
das, cartório, realização de 
audiências e assessoria à 
magistratura.

TST: 90% dos petroleiros devem 
trabalhar durante a greve

Terceiro Juizado Cível de Campina 
libera R$ 1,9 mi em alvarás judiciais

André Richter
Repórter da Agência Brasil



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de fevereiro de 2020 5

Chuvas no Estado 
As últimas chuvas aumentaram o volume de água em vários 
açudes, como o Boqueirão. Na Capital, comunidades estão 
preocupadas com alagamentos.  Página 7
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Um milhão e meio de preservativos masculinos e 150 mil unidades de gel lubrificante serão distribuídos no Estado

Um milhão e meio de 
preservativos masculinos e 
150 mil unidades de gel lu-
brificante serão distribuí-
dos no Estado da Paraíba 
para o período do carnaval 
2020. A distribuição será 
realizada pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
por meio da Gerência Ope-
racional das IST/HIV/aids/
hepatites virais. Segundo 
a gerente operacional das 
DSTs da SES, Ivoneide Lu-
cena, em João Pessoa, a dis-
tribuição será feita a partir 
do dia 13, na abertura do 
Folia de Rua, no Ponto de 
Cem Réis e também nos 
blocos Virgens de Tambaú, 
Muriçocas de Miramar e 
Cafuçu. 

“As Gerências Regio-
nais de Saúde estão sendo 
abastecidas com camisi-
nhas, para proporcionar 
aos foliões ou não o aces-
so aos preservativos. As 
pessoas podem buscar a 
camisinha nos serviços de 
saúde durante o período 
do reinado de Momo e não 
precisa passar por nenhu-
ma consulta. Basta pegar 
na recepção a quantidade 
que necessitar”, explicou 
a gerente operacional das 
IST/HIV/Aids/hepatites 
virais, Ivoneide Lucena.

Ela informou também 
que na abertura da prévia 
carnavalesca Folia de Rua, 
o bloco Clementino Folia, 
do Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga (CHCF), 
referência estadual no 
combate às doenças infec-
tocontagiosas, vai estar 
presente fazendo a distri-
buição de preservativos e 
informando sobre como 
evitar as DSTs. O bloco es-
tará, pelo nono ano, rea-

lizando a ação preventiva 
durante o período de Car-
naval, atingindo milhares 
de foliões da capital.

Prevenção
Ivoneide fez um alerta 

para que todos usem pre-
servativos porque nos últi-
mos anos está havendo um 
aumento de novos casos 
de Aids entre jovens de 15 
a 34 anos. No período de 
2007 a 2018, houve um au-
mento de 300%. Em 2019, 
foram notificados sete no-
vos casos na Paraíba.

“Esse aumento acon-
tece devido a ausência de 
medo da Aids e da desin-
formação por parte desses 
jovens do que realmente 
a doença pode causar na 
vida. Acham que não mata 
mais; que o tratamento é 
tranquilo e ainda que não 
vai acontecer com ele”, ob-
servou Ivoneide Lucena. 

Ela falou ainda que a 
Secretaria intensifica as 
ações preventivas nos pe-
ríodos de festas populares, 
pela maior aglomeração de 
pessoas e porque o aumen-
to de consumo alcoólico 
também pode contribuir 
para o sexo feito de forma 
insegura, sem proteção, 
podendo gerar doenças 
que podem ser evitadas.

SES realizará campanha de 
prevenção para o Carnaval

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Em João Pessoa, a distribuição 
começará a ser feita nos blocos 
carnavalescos; preservativos tam-
bém estarão disponíveis 
na Secretaria

Foto: Secom-PB

Paraibatec

Programa tem 340 vagas
para professores bolsistas

O Governo do Estado, 
através da Secretaria de 
Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia, está 
ofertando 340 vagas para 
professores bolsistas nos 
cursos de Formação Ini-
cial Continuada (FIC) do 
programa Paraibatec, que 
oferece cursos profissiona-
lizantes gratuitos. As ins-
crições para o processo se-
letivo simplificado tiveram 
início na última terça-feira 
(4) e vão até o dia 9 de fe-
vereiro, a partir da publi-
cação do Diário Oficial do 
Estado (DOE). 

Dentre o total de va-
gas, 140 são de vagas di-
retas e as 200 restantes 

são destinadas a cadastro 
reserva.  As 340 vagas são 
distribuídas entre 62 mu-
nicípios paraibanos e o 
valor da hora-aula varia de 
R$12 a 30 reais, a depen-
der da titulação. 

De acordo com o cro-
nograma, a divulgação da 
relação dos candidatos ins-
critos será feita no dia 11 e 
no dia 15 sairá o resultado 
preliminar da avaliação 
curricular. O resultado final 
da seleção será dado no dia 
19 deste mês, juntamente 
com a divulgação do local 
e horário da posse dos can-
didatos.

Os documentos ne-
cessários para se inscre-
ver são: cópias digitali-
zadas dos documentos 
de identificação pessoal, 

como, por exemplo: as 
carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pe-
las Secretarias de Segu-
rança Pública, pelos Ins-
titutos de Identificação, 
pelas Polícias Militares 
e pelos Corpos de Bom-
beiros Militares ou por 
órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional; e o 
CPF. Além destes, também 
são necessárias cópias di-
gitalizadas de documen-
tos comprobatórios de 
titulação acadêmica e de 
experiência profissional. 

Outras informações 
estão disponíveis no Diário 
Oficial do Estado do dia 4 
de fevereiro e também no 
site do Paraibatec: www.si-
tes.google.com/see.pb.gov.
br/pbtec-pb/início.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Dentre o total de vagas, 140 são de vagas diretas e as 200 restantes são destinadas a cadastro reserva

A população conta 
com um novo canal para 
fazer denúncias de agres-
são ao meio ambiente 
para poder investigar, 
coibir e evitar possíveis 
danos à natureza. A ou-
vidoria on line foi instau-
rada pela Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e 
do Meio Ambiente (Seirh-
ma).

Até o momento, qua-
tro denúncias foram re-
cebidas e encaminhadas 
para o setor de fiscali-
zação do órgão que age 
em parceria com a Polícia 
Ambiental e a Superinten-
dência de Administração 
do Meio Ambiente (Sude-
ma). Entre os casos aten-
didos estão os de extração 
indevida de vegetação, de 
solo e despejo de materiais 
indevidos em trechos de 
trilhas da Mata Atlântica, 
divididos entre o sertão e 
o litoral do Estado.  Após o 
recebimento da denúncia, a 
Seirhma, Sudema e Polícia 
Ambiental têm um prazo 
de 20 dias para responder 
ao denunciante sobre o an-
damento do caso. A ação, 
no entanto, ocorre antes 
deste prazo.

O registro  é feito atra-
vés do site cidadao.ouvido-
ria.pb.gov.br/cadastro/60. 
Ao acessar a página, o de-
nunciante preenche desde 
dados pessoais, que não 
são obrigatórios, até a in-
serção de fotos e vídeos. 
A denúncia também pode 
ser feitas pelo portal de 
ouvidoria do Governo.

PB tem canal 
para receber
denúncias 
ambientais

José Alves
zavieira2@gmail.com

Campanha 
também pretende 

intensificar a 
prevenção das 

doenças sexualmente 
transmissíveis, que têm 

aumentado entre 
o público jovem
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Em 2019 a Delegacia de Homicídios da capital registrou 131 desaparecidos, sendo que 51 pessoas foram localizadas
Na Paraíba, qualquer ci-

dadão pode registrar caso de 
desaparecimento de pessoa 
sem sair de casa, acessando a 
Delegacia On-line. O proces-
so é simples e rápido: basta 
digitar o endereço eletrônico 
www.delegaciaonline.pb.gov.
br, clicar no ícone ‘Pessoas 
Desaparecidas’ e informar 
às autoridades de segurança 
pública o sumiço de algum 
familiar ou amigo. Para isso, é 
necessário preencher um for-
mulário, que será repassado 
para a delegacia responsável 
pela investigação.

Ao acessar a página on-
-line, o usuário deve preencher 
os dados pessoais do desapa-
recido, bem como endereço 
e contato dos familiares. “Os 
desaparecimentos devem ser 
informados o mais rápido pos-
sível. Ou seja, não precisa es-
perar um prazo de 24h como 
as pessoas pensam. Algumas 
informações são fundamentais 
para a polícia e devem constar 
no histórico da ocorrência: da-
dos sobre a última pessoa que 
teve contato com o desapare-
cido, descrições de caracterís-
ticas físicas do desaparecido, 
sempre que possível anexar 
fotografia, fornecer número 
de telefone e IMEI do telefone 
do desaparecido, informar se a 
pessoa desaparecida faz uso de 
remédios controlados, se tem 
histórico de tentativa de homi-
cídio ou se esteve envolvido em 
ocorrências envolvendo entor-
pecentes ou prisões”, explica 
o delegado de Crimes Contra 
a Pessoa da Capital, Carlos 
Othon. 

Segundo ele, todos os de-
talhes são importantes e se-
rão analisados pela equipe da 
Delegacia On-line, responsável 
por validar o registro.  Em se-
guida, as informações serão 
repassadas para as equipes de 
policiais que irão investigar o 
caso. Em João Pessoa, Campina 

Registro de desaparecidos 
pode ser feito pela internet

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Identificação biométrica facilitará localização de crianças 
A identificação biométrica 

na identidade civil representa 
um instrumento importante para 
evitar o desaparecimento de 
crianças e adolescentes no Esta-
do, facilitando sua localização. 
Com esse objetivo, o Projeto 
Cidadania de Primeira, desenvol-
vido na Comarca de Campina de 
Grande, tem como público-alvo 
crianças na primeira infância, de 
dois a cinco anos, matriculadas 
nas 39 creches do município. 

A ação deve ser expandida 
para toda a Paraíba e é um dos 
pilares do grupo de trabalho 
montado para organizar a cria-
ção do Fórum Interinstitucional 
de Prevenção e Combate ao 
Desaparecimento de Crianças e 
Adolescentes no Estado da Paraí-

ba (Fica-PB).
Cada uma das 39 creches de 

Campina Grande possui um pú-
blico médio de 120 alunos, a par-
tir de quatro meses de idade até 
cinco anos. De acordo com o juiz 
e coordenador do projeto, Hugo 
Zaher, o Instituto de Polícia Cien-
tífica (IPC) não dispõe de pessoal 
e equipamentos para se deslocar 
até as creches, sendo necessário 
que as crianças compareçam no 
local apropriado, na Casa da 
Cidadania, acompanhadas dos 
pais ou responsáveis para sua 
identificação. Com o projeto, o 
IPC, bimestralmente, vai dispo-
nibilizar um dia na semana para 
que até 30 crianças solicitem RG.

Hugo Zaher, que também é 
juiz auxiliar do Juizado da Infân-

cia e Juventude da 2ª Circunscri-
ção, informou que a iniciativa foi 
levada para Campina por meio 
da Vara da Infância e da Juven-
tude da Comarca, em parceria 
com a Promotoria da Criança e 
do Adolescente. 

A medida já atendeu 58 
crianças, das 79 matriculadas na 
Creche Ana Paula. “Das 79, seis 
estavam desligadas da creche, 
cinco já tinham o RG, e 10 não 
efetivaram a expedição do RG, 
por ter faltado ao atendimento 
ou não possuir documentação 
básica exigida”, explicou.

“Já atingimos dois pontos re-
levantes na defesa dos direitos da 
criança: o exercício da cidadania, 
no momento da expedição de 
documento de identificação, e na 

contribuição com o combate ao 
desaparecimento de crianças na 
Paraíba”, avaliou.

O magistrado citou, ainda, 
outros fatores significativos que 
o Projeto Cidadania de Primeira 
traz em sua estrutura. “Vamos 
abordar a temática da primeira 
infância e também a importância 
de obter a identificação civil já na 
tenra idade. 

A divulgação dessas ações é 
outra frente determinante para 
o sucesso do projeto”, pontou. 
O juiz destacou que o projeto 
auxilia no combate ao subregis-
tro, evita a perda da certidão de 
nascimento e facilita a circulação 
no território nacional, por ser 
documento de identificação com 
foto.

Grande e Patos, essas ocorrên-
cias ficam a cargo das Delega-
cias de Crimes Contra a Pessoa 
(Homicídios).

Já em outras localidades, a 
investigação é de competência 
da Delegacia Seccional de Po-
lícia Civil da região onde acon-
teceu o fato. O registro também 
pode ser feito presencialmente 
em qualquer delegacia. 

Casos e investigações
Em 2019, a Delegacia de 

Crimes Contra a Pessoa (Homi-
cídios) da capital registrou 131 
desaparecimentos na cidade. 
Em 51 desses casos, as pessoas 
foram localizadas pela polícia, 
74 voltaram para casa horas 
depois de a família registrar a 
ocorrência, cinco foram encon-
tradas sem vida (homicídio ou 
morte natural) e uma continua 
na lista de desaparecidos. 

Em 2018, foram 212 casos. 
Naquele ano, os policiais conse-

guiram encontrar 177 pessoas, 
26 desaparecidos retornaram 
para as suas residências, oito 
foram localizadas mortas e um 
não foi encontrado. 

Além das investigações 
realizadas pelos policiais civis 
paraibanos, os registros cru-
zados com bancos de dados 
de outros estados também 
facilitam o encontro de desa-
parecidos. Com isso, há maior 
eficiência na busca, já que au-
toridades policiais de outras 
unidades da federação também 
podem ser informadas dos de-
saparecimentos de residentes 
na Paraíba. Por este motivo, é 
importante que a população 
acione a polícia o mais rápido 
possível, indo a uma delegacia 
ou através do endereço online, 
e que também informe à polícia 
quando essa pessoa reapare-
cer, para que a ocorrência não 
permaneça em aberto no ban-
co de dados.

Foto: Ascom / Seds

Foto: Ascom/ MPPB

A Delegacia On-line pode ser acesssada sem sair de casa para registrar o desaparecimento de uma pessoa

Durante quatro dias, os membros do Comitê visitaram as instituições localizadas no Sertão da Paraíba

Sem irregularidades

MPPB faz inspeção em instituições 
para idosos no Sertão da Paraíba

O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) rea-
lizou, através do Comitê 
Permanente de Monitora-
mento e Fiscalização ins-
peção em instituições de 
longa permanência para 
idosos na região do Sertão 
paraibano. Oito institui-
ções foram inspecionadas 
entre os dias 28 e 31 de ja-
neiro, sendo as primeiras 
do calendário 2020 elabo-
rado pelo comitê. Segun-
do o procurador Valberto 
Lira, coordenador do Nú-
cleo de Políticas Públicas 
do MPPB, não foram en-
contradas irregularidades 
nas instituições visitadas.

Valberto Lira infor-
mou que as Instituições 
de Longa Permanência 
para Idosos (Ilpis) apre-
sentaram os alvarás das 
prefeituras renovados e 
certificados das Vigilân-
cias Sanitárias e do Corpo 
de Bombeiros aprovados. 
“Isso é fruto do trabalho 
de monitoramento que o 
comitê vem fazendo há 
11 anos. Temos observa-

do que as recomendações 
emitidas pelos órgãos vêm 
sendo atendidas”, come-
morou.

As instituições fis-
calizadas foram: Casa do 
Caminho e o Abrigo Jesus, 
Maria José (localizados em 
Sousa); o Lar do Idoso Sa-
grada Família (Uiraúna); 
Associação de Amparo ao 
Idoso Sagrada Família (São 

João do Rio do Peixe); abri-
go Cirilo Pereira de Alencar 
(em São José de Piranhas); 
e mais três instituições lo-
calizadas no município de 
Cajazeiras: Lar do Idoso 
Lucar Zorn; Lar do Idoso O 
reencontro e a Casa do Ido-
so Joca Claudino.

Além do Ministério 
Público estadual, partici-
param das fiscalizações 

os Conselhos Regionais 
de Engenharia e Agro-
nomia (Crea-PB), de Far-
mácia (CRF-PB), de En-
fermagem (Coren-PB), 
de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (Crefito 1), 
Serviço Social (Cress-PB), 
de Nutrição (CRN-PB) e 
a diretoria de Ativida-
des Técnicas do Corpo de 
Bombeiros (DAT).

A Terceira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça julgou 
ontem, por unanimidade, 
improcedentes os pedidos 
de um pastor evangélico que 
pretendia receber a pensão 
paga para o seu sustento 
(côngruas) e o recolhimento 
das contribuições previden-
ciárias em atraso. O relator 
da Apelação Cível, juiz con-
vocado Aluízio Bezerra Fi-
lho, entendeu que o religioso 
não tinha direito em face da 
inexistência de vínculo entre 
ele e o Presbitério da Paraíba 
e a Igreja Presbiteriana do 
Brasil. No 1º Grau, o Juízo da 
7ª Vara Cível da Ccpital aco-
lheu a preliminar de coisa 
julgada, sob o argumento de 
haver ação trabalhista ajui-
zada pelo apelante com o 
mesmo fim e, por esta razão, 
extingui o processo.

No recurso, a defesa 
alegou que o autor traba-
lhou na condição de pastor 
evangélico desde julho de 
1982, recebendo para fins 
de sustento próprio e fa-
miliar determinada quan-
tia denominada côngrua, 
acrescido de fundo de as-
sistência pastoral. A partir 

de maio de 2007, a Igreja 
Presbiteriana do Brasil es-
tabeleceu um piso mensal. 
Todavia, a mesma efetuava 
o pagamento a menor.

De acordo com a defe-
sa, ao dar entrada na apo-
sentadoria no INSS, o pastor 
teve seu pedido negado, sob 
o argumento de que não 
houve contribuição referen-
te ao período de dezembro 
de 1998 a dezembro de 
2008. Por fim, postulou a 
condenação dos apelados 
(Presbitério e a Igreja Pres-
biteriana) ao pagamento das 
diferenças das côngruas no 
período entre maio de 2006 
e janeiro de 2010, além da 
restituição dos recolhimen-
tos previdenciários. Nas 
contrarrazões, os apelados 
negam a relação de trabalho 
com o promovente.

O juiz Aluízio Bezerra 
ressaltou que os tribunais 
superiores entendem que 
inexiste vínculo de traba-
lho entre pastores e igrejas, 
tudo porque, nos serviços 
religiosos prestados ao ente 
eclesiástico, não fica eviden-
ciada a existência de obriga-
ção entre as partes. 

Pastor perde o direito 
de receber pensões
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De acordo com Aesa, últimas chuvas acumularam bom volume de água, mas ainda não é previsível que sangre

A Agência Executiva de 
Gestão de Águas (Aesa) infor-
mou que nas últimas 72 ho-
ras o Açude Epitácio Pessoa, 
o Boqueirão, acumulou um 
volume de 103.411.931,40 
m³, atingindo  22,1% de sua 
capacidade hídrica. A técnica 
em Geoprocessamento e Re-
cursos Hídricos da Agência, 
Jane Yres, afirmou que foi 
um ganho de 18.963.707,80 
m³ de água, vindas dos rios 

Taperoá e Rio Paraíba, pro-
venientes das chuvas. No 
entanto, apesar da grande 
quantidade captada, ainda 
não é o suficiente para o açu-
de sangrar. 

A previsão, segundo o 
Instituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet), é de alerta 
para pancadas de chuva no 
Sertão, no Cariri e no Seridó 
e possibilidade de chuva em 
áreas isoladas nas demais 
regiões.

Jane Yres afirmou que 
existe a possibilidade de a 

represa transbordar se as 
chuvas previstas pela me-
teorologia forem realmen-
te volumosas. Entretanto, 
dado ao tamanho do Açude 
Boqueirão é mais difícil. “Se 
o tempo for favorável para 
chuvas, possivelmente al-
gum reservatório receba 
recarga que ocorra sangria, 
principalmente açudes de 
pequeno porte, onde sua 
área de espelho, da bacia, é 
pequena. Talvez seja mais 
fácil açudes com menos de 
1 milhão de m³ sangrarem 

mais rápido. Já o Açude Epi-
tácio Pessoa que comporta 
mais de 500 milhões de m³ é 
mais difícil”, explicou.

De acordo com uma das 
análises e previsões climá-
ticas da Aesa para a Paraíba 
lançada no final do ano pas-
sado, o tempo para o primei-
ro trimestre de 2020 favore-
ce a ocorrência de chuvas no 
Estado e o total pluviomé-
trico acumulado no período 
podem oscilar em uma mar-
gem de 20% com relação à 
média histórica.

O Boqueirão já tinha re-
cebido uma boa quantidade 
de água no começo deste 
ano. Foram 11 milhões de 
m³ de água ganhos em me-
nos de 24 horas no dia 15 de 
janeiro, também com origem 
nas chuvas que caíram no 
Cariri do Estado e levadas 
por meio do Rio Taperoá. 
Ainda de acordo com Jane, 
outros açudes da região do 
Cariri e Sertão receberam 
recargas com as chuvas, com 
destaque para o Açude São 
Domingos, em São Domin-

gos do Cariri, e no Sertão os 
açudes Farinha, Jatobá 1, En-
genheiro Ávidos, Coremas, 
Mãe d água.

Dos 134 reservatórios 
paraibanos, 52 se encon-
tram acima de 20% de sua 
capacidade, mostrando uma 
situação favorável.  “A outra 
metade, aqueles abaixo de 
20% da capacidade, estão 
em situação de observação, 
e pelo menos uns 30 reser-
vatórios estão em situação 
crítica, com menos de 5%”, 
disse a técnica. 

Açude Boqueirão aumenta 
22,1% de seu volume hídrico
Lara Brito
Especial para A União

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo
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Em João Pessoa

Comunidades estão preocupadas com chuvas

As chuvas que vêm 
caindo nos últimos dias na 
capital paraibana não foram 
suficientes para provocar 
alagamentos, mas já preo-
cupam quem vive nas comu-
nidades regularmente atin-
gidas pelas águas, como é o 
caso do bairro São José, Três 
Lagoas e Comunidade São 
Rafael. Algumas medidas 
estão sendo tomadas, mas 
moradores temem que não 
sejam suficientes para con-
ter a força da chuva. A Defe-
sa Civil Municipal adiantou 
que caso as chuvas ultra-
passem a média esperada, 
as comunidades ribeirinhas 
serão atingidas.

No bairro São José, um 
dos mais atingidos com as 
fortes chuvas do ano passa-
do, o morador e conselheiro 

municipal, Leo David, acre-
dita que a limpeza do Rio Ja-
guaribe do jeito que foi feita 
não será suficiente para evi-
tar alagamentos. “Até por-
que colocaram o material 
que foi tirado nas margens 
do rio e não recolheram. 
Acontece que quando cho-
ver a água vai levar tudo no-
vamente”, supõe. 

Nas Três Lagoas a rea-
lidade hoje é bem diferente 
da vivida no último inver-
no, mas para quem perdeu 
tudo ou quase tudo, a ideia 
da chuva forte assusta. E en-
quanto as obras de desobs-
trução da tubulação que 
faz o escoamento das águas 
para o Rio Jaguaribe não fo-
rem concluídas, o clima de 
tensão vai continuar.  “Hoje 
está tudo bem, e tem uma 
máquina trabalhando no lo-
cal. Mas a gente só vai saber 
se vai dar certo quando tiver 

chuva forte, porque por en-
quanto está estável”, conta o 
morador Albertino Pereira, 
que acompanha atento o an-
damento das obras. 

Na Comunidade São Ra-
fael, localizada no Bairro de 
Castelo Branco III, a chuva 
que caiu nos últimos dias 
destruiu parte do calçamen-
to da Rua Rio Nilo, aumen-
tando um buraco que desde 
2019 a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seinfra) 
promete fechar. “Vamos in-
terditar a rua hoje, porque 
se passar carro aqui é arris-
cado ficar. E olhe que as chu-
vas ainda nem começaram”, 
desabafa Edvaldo da Silva, 
presidente da Associação 
de Moradores. Na localida-
de, o material retirado do 
rio também se acumula nas 
margens e a ponte que liga 
a comunidade São Rafael 
a Padre Ildo, no bairro da 

Torre continua em péssimas 
condições.

A reportagem entrou 
em contato com Noé Estrela, 
coordenador da Defesa Ci-
vil Municipal, que falou que 
grande parte do material 

retirado do rio nas localida-
des de São José e São Rafael 
foi desprezado e o restante 
fica para que seja criado um 
canal. Segundo Noé, a medi-
da preventiva já é realizada 
há seis anos. Sobre a medida 

não ser suficiente para evitar 
as inundações, ele afirmou: 
“Chuvas acima da média fa-
zem qualquer rio do mundo 
transbordar e as casas vivem 
às margens dos rios, por isso 
acontecem os alagamentos”. 

Nas ‘Três Lagoas’, moradores estão apreensivos com possíveis alagamentos ocasionados pela queda de chuva

Foto: Roberto Guedes

Foto: Ortilo Antonio

Açude Epitácio Pessoa, o Boqueirão, teve um 
ganho de 18.963.707,80 m³ de água, vindas dos 
rios Taperoá e Rio Paraíba, com as últimas chuvas
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Fauna, flora, história da fonte da Bica fazem parte do repertório, que é apresentado para os estudantes 
José Alves
zavieira2@gmail.com

Parque Arruda Câmara faz 
aula de campo com alunos

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

O setor de Educação 
Ambiental e do Centro de 
Estudos e Práticas Ambien-
tais (Cepam) do Parque da 
Bica realizarão amanhã (6) 
a primeira aula de campo do 
ano sobre a fauna e a flora do 
Parque Zoobotânico Arruda 
Câmara para estudantes de 
escolas públicas. 

Segundo o educador am-
biental do local, Igor Brito, 
a primeira turma é formada 
por cerca de 40 estudantes, 
e nas aulas eles receberão 
informações sobre as carac-
terísticas das plantas e dos 
animais, a exemplo do que 
é dado nas salas de aula das 
escolas.

Além das informações 
sobre os animais e plantas, 
os participantes ficam à von-
tade para tirar dúvidas e in-
teragirem com a natureza. 
No entanto, algumas orienta-
ções precisam ser seguidas, 
conforme alerta o educador.

“Os participantes dos 
cursos não podem tirar fotos 
com flash, nem alimentar os 
animais, uma vez que eles 
seguem dieta alimentar, não 
podem jogar lixo no chão, e 
devem respeitar os limites 
das telas de proteção para 

não tocar nos animais”, in-
formou Brito. A coordena-
dora de Educação Ambiental 
do Parque, Neide Marthis, 
disse que na recepção dos 
alunos, eles são informados 
sobre o lado histórico do 
Parque Zoobotânico, que é 
um espaço antigo da cidade, 
com fundação em 1922. Eles 
aprendem sobre a história e 
a lenda da Fonte de Tambiá, 
que deu origem ao local.

Agendamento
Alunos de escolas pri-

vadas também podem fazer 
agendamento para as aulas 
de campo. Mas para eles é 
cobrada a taxa de entrada do 
Parque no valor de R$ 2,00 
por pessoa. Estudantes com 
idade inferior a 7 anos, não 
pagam. 

Ainda segundo a coor-
denadora, os serviços do 
setor de Educação Ambien-
tal são oferecidos também 
às universidades, tanto no 
parque, quanto na unidade 
interessada, com o “Bica vai 
à Escola”, já os trabalhos do 
Cepam são prioritariamente 
externos. 

“Nós também trabalha-
mos fazendo capacitações de 
empresários para adequação 
ambiental, com moradores 
de condomínios que são 

Foto: Evandro Pereira

Aulas de campo têm início amanhã e são agendadas para alunos de escolas públicas estaduais e municipais; também são abertas para rede privada de ensino

entregues pela Prefeitura, 
fazendo palestra sobre po-
luição sonora e atmosférica, 
sobre acondicionamento cor-
reto de lixo, e também abri-

mos o espaço para iniciativa 
privada e para a indústria, a 
exemplo da Copobrás, Cote-
minas e Gráfica Santa Marta”, 
informou Neide Marthis. 

Serviço
Os agendamentos devem 

ser feitos através do e-mail 
agendamentos.bica@gmail.com 
ou do telefone 3218-9713, pela 

manhã ou à tarde. O Parque Zoo-
botânico Arruda Câmara (Bica) 
está situado na Avenida Gouveia 
Nóbrega, s/n - Róger, aberto das 
8h às 17h (entrada até 16h).

Sem agrotóxicos

Fundação Casa de José Américo 
realiza feira agroecológica dia 7

A Fundação Casa de 
José Américo sediará nes-
ta sexta-feira (7) a Feira 
Agroecológica, das 7h às 
14h, no pátio interno, em 
frente ao museu. Com isso, 
os moradores da vizinhan-
ça ou interessados em ge-
ral terão a oportunidade de 
adquirir produtos agrope-
cuários sem agrotóxicos e 

preços com valores mais 
acessíveis.

O público encontrará 
os produtos mais diferen-
ciados, vindo direto do 
campo: frutas, verduras, 
ovos, galinha de capoeira, 
inhame, macaxeira, bata-
ta, dentre outros itens. A 
ideia é que a feira itine-
rante aconteça na FCJA nas 

primeiras sextas-feiras de 
cada mês.

A Feira Agroecológica 
é uma iniciativa da Secreta-
ria Executiva de Economia 
Solidária (Sesol) e já vem 
acontecendo em vários 
órgãos estaduais: Detran, 
Centro Administrativo e 
Secretaria de Estado da 
Saúde. Desta vez firmou 

parceria com a Fundação 
Casa de José Américo.

Pelo menos 400 empre-
gos diretos foram gerados em 
duas novas unidades de saúde 
recém-inauguradas na capital 
paraibana. Espaços modernos 
e bem equipados, com corpo 
clínico especializado, que 
oferecerão diversos serviços 
ambulatoriais e de medicina 
preventiva, promovendo saú-
de e bem-estar. Um sistema de 
protocolo assistencial vai ga-
rantir atendimento padroniza-
do com a finalidade de oferecer 
mais conforto e agilidade aos 
pacientes. 

Clínica médica, pedia-
tria, mastologia, cardiologia e 
a moderna telemedicina são 
apenas algumas das 10 es-
pecialidades oferecidas pela 
Hapclínica Ariano Suassuna, 
localizada na Avenida Epitácio 
Pessoa, no Bairro dos Expedi-
cionários. No caso da Unida-
de de Medicina Preventiva o 
atendimento multidisciplinar 
vai garantir uma vida mais 
saudável através de serviços 
de fisioterapia, fonoaudiologia, 
psicologia, acupuntura, terapia 
ocupacional e nutrição. “A gen-
te acredita que muito mais que 
curar, a gente deve prevenir, 
por isso iremos oferecer diver-
sos programas de prevenção 
neste espaço”, destaca o supe-
rintendente médico adjunto e 

de expansão da Rede Própria 
do Hapvida, Francisco de An-
drade Souto. 

Em João Pessoa a rede 
de saúde e odontologia reú-
ne quase 60 mil clientes e em 
Campina Grande pelo menos 
19 mil pessoas utilizam os 
serviços de saúde e odontolo-
gia da Hapvida. “Hapvida tem 
um carinho muito especial pela 
Paraíba. Atualmente temos 
um hospital de grande porte, 
pronto atendimento, clínicas 
médicas e diversos centros 
de diagnóstico por imagem 
e coleta laboratorial”, detalha 
Francisco de Andrade Souto. 

Sobre o sistema 
Com mais de 6 milhões 

de clientes, o Sistema Hapvida 
hoje se posiciona como o maior 
e único sistema de saúde su-
plementar do Brasil presente 
em todas as regiões do país, 
gerando emprego e renda para 
a sociedade. Fazem parte do 
Sistema as operadoras do Gru-
po São Francisco, América, Pro-
med e Ame, RN Saúde, além da 
operadora Hapvida.

Serviço
Clínica Ariano Suassuna: 

segunda a quinta, das 7h às 
19h; às sextas, das 7h às 17h 
e, aos sábados, das 7h às 11h.

Unidade de Medicina Pre-
ventiva: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 19h.

Hapvida inaugura 
mais duas unidadesO público encontrará 

os produtos mais 
diferenciados, vindo 

direto do campo

A Feira Agroecológica é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Economia Solidária (Sesol) e já vem acontecendo em vários órgãos estaduais

Foto: Evandro Pereira

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Instalações médicas geram, pelo menos, 400 novos empregos na capital

Foto: Roberto Guedes



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de fevereiro de 2020 9

Cultura

Representando a renovação de repentistas, João Lídio se encontra com veterano Rogério Meneses no ‘De Repente no Espaço’

“Não acredito que a arte 
da cantoria vai se extinguir, 
mesmo com as tecnologias 
digitais, porque os cantadores 
que vão surgindo se encarre-
gam de formar novas gera-
ções que estarão nas plateias”. 
A declaração é do repentista 
pernambucano João Lídio, 
um dos convidados - o outro 
é o paraibano Rogério Mene-
ses - da edição do projeto De 
Repente no Espaço.

O evento da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) acontecerá nesta 
quarta-feira, a partir das 19h, 
no mezanino 2 do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa. O apresen-
tador oficial e declamador é 
Iponax Vila Nova e a entrada 
é gratuita. 

O próprio poeta João Lí-
dio é um exemplo de que a 
arte da cantoria e do impro-
viso se renova. Natural da ci-
dade de Sertânia (PE), ele tem 
29 anos de idade e se interes-
sou pelo repente aos 12 anos, 
ouvindo o rádio.

“Foi por curiosidade. Fui 
frequentando os eventos e ou-
vindo os discos”, relembrou o 
pernambucano. “Depois, fui 
escrevendo, fazendo estrofes 
e, certo dia, ouvindo pelo rá-
dio uma dupla de repentistas, 
quando um deles cantava eu 
baixava o volume e improvi-
sava. Alguns segundos após, 
aumentei o volume e consta-
tei que o outro cantador co-
meçava a sua parte no desafio. 
Com isso, percebi que tinha o 
tempo certo da cantoria e re-
solvi continuar praticando. Já 
existia o dom, pois, para mim, 
100% dos cantadores têm o 
dom da poesia e depois é que 
vem a técnica, as regras”.

Mesmo assim, João Lídio  
costuma dizer que começou 
tarde, por volta dos 19 anos. 
“A primeira apresentação 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com 

Formando as novas gerações

Teatro, Dança e Circo
Décima nona edição do festival que acontecerá em abril, no 
Teatro Santa Rosa, em João Pessoa, terá 21 espetáculos além 
de debates e atrações musicais  Página 12
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Fotos: Thercles Silva/Divulgação

Arte do improviso e representante do cancioneiro popular nordestino, estima-se que de 30% a 40% do público que assiste aos eventos dos duelos de repente é formado por jovens, o que contribui para fortalecer o gênero 

Comemorando 5 anos
No próximo mês de julho, o projeto De 

Repente no Espaço completará cinco anos de 
existência. O declamador oficial do evento, o 
paraibano Iponax Vila Nova - que é filho do 
pernambucano Ivanildo Vila Nova, considerado 
o maior dos repentistas da atualidade - fez uma 
avaliação positiva do evento. “O que posso 
notar é que nós fidelizamos uma plateia, pois 
aproximadamente de 30% a 40% do público 
vem frequentando desde a primeira edição”, 
disse ele, acrescentando que os jovens também 
chegam por meio de convites que recebem de 
quem já assiste.

Vila Nova garantiu que todos os projetos 
em que se envolve sempre tem o objetivo de 
formação de plateia. Agir assim, segundo ele, 
vem trazendo efeitos positivos para o De Re-
pente no Espaço, no qual o público é eclético 
e inclui, por exemplo, desde jovens estudantes 
a aposentados.

Lançado em julho de 2015, o De Repente 
no Espaço faz parte das ações de ocupação do 
Espaço Cultural. O evento acontece na primei-
ra quarta-feira do mês. Em janeiro e julho de 
2016 foram realizados o 1º e 2º Desafio De 
Repente, com várias duplas de repentistas da 
Paraíba e de outros estados. O apresentador e 
coordenador Iponax Vila Nova, além conduzir 
as cantorias, também realiza oficinas de decla-
mação e versos pelo Estado.

Apresentador Iponax Vila Nova: “Nós fidelizamos uma plateia”

Fotos: Thercles Silva/Divulgação

profissional que eu fiz foi 
em novembro de 2009, no 
Festival da Nova Geração de 
Repentistas (Fenoger), em 
Gravatá (PE). E, desde 2012, 
tenho só a cantoria como fon-
te de renda”, disse ele, que, há 
dois anos,  também divide 
com Rogério Meneses - com 
quem, a propósito, vai estar 
nesta edição do De Repente 
no Espaço - a apresentação 
do programa Violas ao Entar-
decer, transmitido pela Rádio 
Nova FM Caruaru 105.9. 

O cantador estimou que 
de 30% a 40% do público 

que assiste aos eventos nos 
quais participa são das novas 
gerações. Ele comentou que 
ainda há quem se surpreenda 
ao perceber que é um jovem. 
“Isso é até bom, porque inibe 
certo preconceito que ain-
da existe de que a cantoria é 
para os mais velhos. Quando 
me observam até se sentem 
mais estimulados a partici-
parem dos eventos”, apontou 
o poeta.

Tecnologia
Indagado sobre os efei-

tos da tecnologia digital so-

bre os eventos de cantoria, 
João Lídio fez as seguintes 
ponderações. “Como tudo na 
vida, há pontos positivos e 
negativos. O louvável é quan-
do se usa a internet, por meio 
das redes sociais, para a di-
vulgação dos trabalhos. Com 
o programa de rádio que 
apresento consigo atingir de 
20 a 30 municípios. Mas, se 
faço uma live, posso chegar a 
Portugal”, comentou.

“O lado negativo da tec-
nologia”, prosseguiu Lídio, “é 
quando alguém está fazendo 
uma transmissão ao vivo de 
um evento de cantoria. Isso 
é uma prática que já vem se 
repetindo e é ruim, porque 
está confortando outras pes-
soas que poderiam compare-
cer ao evento. Normalmen-
te, uma cantoria tradicional 
dura de três a quatro horas. 
Quando o evento é particular, 
não haveria problema de se 
filmar uns 20 minutos, mas 
não a íntegra do evento para 
depois divulgar as imagens 
pela internet”, pontuou. 

João Lídio participará do 
De Repente no Espaço pela 
terceira vez. “É uma iniciativa 
louvável, pelo fato de ser um 
evento cuja entrada é gratui-
ta para o público”, ressaltou. 
“Com isso, não há desculpa 
para não ir. E, também, por 
ser realizado na capital, onde 
o público é maior”, disse o 
cantador.

Rogério Meneses (acima) desafia João Lídio (abaixo) no Espaço Cultural

Foto: Thercles Silva/Divulgação

Foto: Diógenes Barbosa/Divulgação

SERVIÇO 
n Evento: De Repente 
no Espaço
n Atrações: Rogério 
Meneses (PB) e João 
Lídio (PE)
n Data: hoje
n Hora: 19h
n Local: Espaço Cultu-
ral, em João Pessoa
n Endereço: Rua Ab-
dias Gomes de Almeida, 
800, Tambauzinho 
n Entrada: Gratuita



“Escória/Escória/Nem f** vocês vão conseguir entrar 
pra história/Vou lhes dizer o que é política/o vagão de lixo 
passa e o trem da histórica fica/Vou lhes dizer o que é arte 
e cultura/não vai crescer nem capim sobre vossa sepultura”. 
Se eu lhe disser que isto é um trecho de uma canção, qual 
gênero musical você atribuiria aos versos? Alguma variação 
de punk, talvez? Poderia ser, mas não, não. Essa é a música-
título de um novo EP de Zeca Baleiro, um álbum composto 
por quatro... marchinhas carnavalescas. 

O disco saiu nas plataformas há poucos dias com o 
intuito de lançar o Baile do Baleiro de Carnaval, festa que 
acontece amanhã na Casa Natura Musical, em São Paulo, 
e fazer as pessoas cantarem a plenos pulmões durante a 
folia, como o próprio cantor escreveu em sua conta pessoal 
no Instagram. Além de “Escória”, o EP conta com as músi-
cas “Bichos Escrotos II”, “Você Não Quer Dividir o Avião” 
e “Babaca Mané”. Pelos títulos, dá para ter uma ideia que 
Baleiro não alivia durante os poucos mais de dez minutos 
de músicas e o cenário só melhora quando você, de fato, 
ouve faixa por faixa. Ele não poupa os xingamentos e faz um 
disco engajado, sem perder a língua afiada que exigem as 
marchinhas carnavalescas. 

Fazer com que o palavrões e ofensas explícitas não tor-
ne algo menos inteligente é um desafio e Zeca Baleiro tirou 
de letra. Em uma crítica feita para o G1, o jornalista Mauro 
Ferreira disse que o tom do maranhense chega a ser crítico e 
pesado demais para o clima de “zoação” do carnaval. Discor-
do e digo mais: às vezes, o que falta é um tom mais ríspido 
e engajado, até mesmo no mês de fevereiro. As músicas não 
são chatas e divertem enquanto fazem você esboçar um sor-
riso e arquear a sobrancelha, embasbacado e entretido. 

Recentemente, o colunista Anderson França, da Folha 
de S.Paulo, criticou a omissão de muitos artistas da indústria 
brasileira do entretenimento em massa quanto o assunto é 
política, falando especificamente sobre o episódio em que 
o Roberto Alvim, ex-Secretário de Cultura, usou referências 

nazistas num discurso em vídeo. Citou ainda pessoas que 
foram na contramão do silêncio: Zélia Duncan, Marcelo D2, 
Tico Santa Cruz. Concordo com ele e fico feliz em saber que, 
nessa lista dos não-conformistas, entra Zeca Baleiro, um dos 
poucos artistas capazes de alcançar enormes públicos dos 
mais diferentes gostos musicais. 

Alguns outros músicos têm ido por esse lado crítico, 
como o grupo Francisco El Hombre, que lançou em 2016 o 
single “Bolso Nada”, ou ainda a banda paraibana As Gatunas, 
com “Ode ao Bozo”. As duas músicas, claro, fazem ataques e 
gritos de resistência contra o presidente de extrema-direita, 
Jair Bolsonaro. Na última faixa do EP de Baleiro, a “Babaca 
Mané”, o compositor abre alas para a canção com os versos 
“respeita Fernanda Montenegro, babaca/ tu saiu de que cloa-
ca?”. Quantos mais com a projeção dele teriam essa coragem 
documentada, referindo-se ao episódio onde Roberto Alvim 
atacou a lendária atriz, dizendo, entre outras coisas, sentir 
desprezo por ela? 

Com “Escória”, Zeca Baleiro, que já está escalado para 
diversas folias de rua, demonstra que não é alheio e nem 
alienado quando se trata do 
atual cenário social e político 
do nosso país. E ele luta com 
a melhor arma que tem: sua 
arte e seu alcance. Pode ser 
que o EP tenha um tom, por 
vezes, raivoso, mas diferente 
dos “cães bolorentos [que] só 
sabem insultar porque não tem 
argumentos”, como canta em 
“Babaca Mané”, o cantor tem 
provas e não apenas convic-
ções. E, se o tom do EP foi sério 
demais ou não para a festa de 
Momo, o Carnaval, assim como 
o show, continua.

Fevereiro, o segundo mês do ano e sempre 
está associado ao Carnaval. Mas não só ao Car-
naval, Evoé!

Fevereiros também é o título deste docu-
mentário que revi ontem na tv. É um filme mui-
to evocativo e nos transporta para a Bahia: para 
Salvador, Pelourinho, para Santo Amaro de Puri-
ficação e para as festas de largo, onde o sagrado e 
o profano se confundem: e eu amo isso. Não gos-
to da solenidade exclusiva das religiões que não 
misturam o seu sagrado com os ritos e crenças 
ancestrais do seu povo. A Bania faz isso muito 
bem. Lembro de quando fui a Salvador pela pri-
meira vez e me apaixonei pelas suas comidas e 
ladeiras, com suas rezas, suas fitinhas coloridas, 
seu povo também colorido nas ruas da cidade do 
Salvador, que ali se mistura com todos os santos: 
os santos do catolicismo, os do candomblé, os de 
Portugal, os da África, os dos nossos povos indí-
genas...

A Bahia tem um jeito de misturar tudo isso, 
do mesmo jeito que mistura os ingredientes do 
caruru, do bobó de camarão, do vatapá, ficando 
tudo tão gostoso. A Bahia tem um jeito só seu de 
misturar tudo e ficar tudo muito gostoso... acho 
que é isso que eles, os baianos chamam de axé.

Faz tanto tempo que não piso o chão sagrado 
da Bahia, da terra de Todos os Santos...  Acho que 
estou precisando de voltar lá. O problema é que a 
Bahia é uma terra para jovens de pernas firmes 
e lépidas, para colunas eretas ... e as minhas não 
são mais...

Fevereiros, o filme que celebra Maria Betâ-
nia, a orixá encarnada da Bahia, filha de Iansã, 
menina dos olhos de Odoyá...

Gostei muito daquela parte do filme onde 
aparece o mano Caetano dizendo que ele e Be-
tânia são uma só entidade, uma só pessoa. Que 
bonito! Masculino e Feminino formando uma 
unidade perfeita... é como a figura do Tao, onde 
o Yang e o Yin se interpenetram.  Está tudo lá no 
filme, para você e qualquer outra pessoa ver.

Na Bahia é assim: tudo que é profano vira 
sagrado. E vice-versa. O amor é sagrado. A safa-
deza que acompanha o amor de perto também é 
sagrada. O suor que escorre da nossa testa, dos 
nossos corpos é sagrado. 

Lembro que uma vez fui ao Pelourinho ver a 
saída dos Filhos de Gandhi. Também é uma ceri-
mônia sagrada. Vi mães preparando seus filhos, 
que iam desfilar pela primeira vez. Tudo aqui-
lo era sagrado também. E eu, tonta, sem saber 
para onde olhar, sem entender, às vezes, o que 
via. Você deve saber que os Filhos de Gandhi é 
um bloco que sai no carnaval da Bahia e é consti-
tuído só por homens. Negros, belos, altos, impo-
nentes, perfumados e espargindo perfumes, or-
gulhosamente conscientes de sua ancestralidade 
africana e de sua identidade cultural. A mais 
perfeita amálgama do sagrado e do profano. E 
as mulheres lá, só os cercando, ajudando a serem 
homens. A assumirem a sua masculinidade. Sem 
exigir nada deles, assumindo seu papel de coad-
juvantes naquela cerimônia tão bela. Essa é uma 
experiência da qual nunca esqueço. Ademais, eu 
estava ali a convite de amigos queridos. E me 
senti muito bem acolhida, iluminada pela luz que 
emanava daqueles belos seres. E pela música que 
soava dos afoxés. Foi mesmo uma experiência 
transcendental, diria que até mística. Sei que não 
entendi tudo, que não absorvi tudo que estava 
acontecendo ali, por causa da minha própria ig-
norância sobre a origem e a transcendência dos 
rituais que estavam se desenrolando diante dos 
meus olhos.

Algo semelhante aconteceu quando fui a 
São Luís do Maranhão e pude observar o caráter 
ritualístico das cerimônias do carnaval mara-
nhense. Diferente do da Bahia, mas igualmente 
sincrético e aliando o sagrado e o profano. Tam-
bém uma festa de negros, com tambores, incenso 
e o mesmo sobe e desce de ladeiras.

Algo que também me tocou profundamente 
foi ouvir o samba-enredo de 2020 da Manguei-
ra. Ele incorpora todas as ideias a que me refe-
ri acima. Quem o considera sacrílego, ofensivo 
contra a figura de Jesus é porque não aceita sua 
face humana, seu sofrimento generoso infligido 
pelos poderosos do seu tempo. Para mim Jesus é 
o Deus encarnado entre homens para aprender e 
ensinar o que é ser humano. Por isso bebeu, co-
meu, festejou e sofreu ao lado e com os homens.

Tudo isso me ocorre hoje, depois de rever o 
documentário Fevereiros, que recomendo entu-
siasmada a todos. 

Por um Carnaval efervescente

Fevereiros

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de fevereiro de 202010
Cultura

Editoração:  Ada Carina

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Edição: Audaci Junior

Carnaval em JP

Axé agita o baile Vermelho e Branco

O mais tradicional bai-
le da cidade, o Vermelho e 
Branco vai agitar a socieda-
de paraibana no próximo sá-
bado (dia 8), no centenário 
Esporte Clube Cabo Branco, 
no bairro de Miramar, em 
João Pessoa. A irreverente 
banda baiana É o Tchan co-
mandada por Beto Jamaica 
e Compadre Washington, 
vai dar o tom da festa jun-
tamente com o agitado can-
tor paraibano Ramom Sch-
nayder, além da Orquestra 
Beleza Pura e a DJ Cris L.

Com essa turma no pal-
co, os foliões terão que ter 
muito fôlego, porque eles 
não vão dar sossego a nin-
guém. Este ano, o Vermelho 
e Branco estará realizando 
sua 40ª edição e o presi-
dente do clube, Gilberto 
Rui, avisou que neste baile 
a diversão é garantida para 
todos os foliões com fanta-
sia ou sem fantasia.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

SERVIÇO 
n Evento: Baile Ver-
melho e Branco – com 
É o Tchan, Ramon Sch-
nayder, Orquestra Bele-
za Pura e DJ Cris L
n Data: sábado (dia 8)
n Local: Esporte Clube 
Cabo Branco. 
n Horário: a partir das 
19h
n Ingressos: variam en-
tre R$ 105 (inteira) e R$ 
55 (meia - mesas)
n Vendas: Loja Cons-
tance Calçados (MAG 
Shopping, térreo) e 
secretaria do clube (das 
9h às 18h, durante a 
semana, das 9h às 16h, 
no sábado)
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Beto Jamaica  
(D) e Compa-

dre Washington 
(E) no Clube  
Cabo Branco

Os ingressos para o 
baile já estão sendo ven-
didos pela internet, ou na 
portaria do Clube Cabo 
Branco, no bairro de Mi-
ramar, por valores que va-
riam entre R$ 105 (intei-
ra) e R$ 55 (meia, mesas) 

R$ 280 (sócios), e R$ 310 
(não sócios). Individual 
(sócio) R$ 65 mais dois 
quilos de alimentos (re-
vertidos para o projeto @
ganhamaisquemdoa).

“O baile além de ser um 
encontro e uma confrater-

nização entre famílias, é o 
evento social mais impor-
tante do clube. Não é à toa 
que está completando 40 
anos”, disse Rui, lembrando 
que a festa começa às 19h.

Aponte o leitor de QR 
Code de seu smartphone 
para ouvir o EP ‘Escória’ 

na íntegra

Foto: Divulgação

Zeca Baleiro lança um EP 
carnavalesco com marchinhas 
engajadas



Teatro

O velho Ariano Suassuna fazia reclame dos mentiro-
sos, e como fazia. Gostava deles e achava que sem eles o 
mundo perdia a graça. Concordo.

 Mentir é um dom, como é a música, como é jogar fu-
tebol, escrever poesia. Meu pai tentou que eu aprendesse 
tocar violão. Não consegui nem afinar o instrumento. Parei 
por aí. Não tem vocação, não adianta insistir. Assim é men-
tir, é preciso ter vocação, nascer para a coisa.

Dizer para a mãe que não foi você que quebrou aque-
le jarro da sala, não é mentira digna de admiração. É mera 
desculpa para se livrar de uma situação embaraçosa.  Esta-
mos falando daquelas mentiras construídas com “engenho 
e arte”. Coisa de especialista no assunto.

Conheci gente muito competente nessa arte.  Um foi 
o Jotinha. Igual a ele, ninguém. Dominava essa atividade 
como poucos. Ele era um grande contador de causos. Inva-
riavelmente eram mentiras, mas quem não gostava de ou-
vir? Quem ia cometer a deselegância de desmentir Jotinha? 
Vamos aqui a dois clássicos desse meu amigo.

Na Rodovia dos Tamoios, descendo de São José dos 
Campos para Caraguatatuba, depois de Paraibuna, quando 
a serra começa a ficar brava, íngreme, curvas perigosas, 
Jotinha estava dirigindo o Aero Willis do pai dele quando 
o carro perdeu o freio. Jotinha pisou firme, uma, duas, três 
vezes e nada. Tentou o freio de mão. Nada também. O jeito 
era reduzir as marchas,  colocar uma primeira, tirar o pé do 
acelerador, e pronto, o motor “morria” e o carro estancava. 
Mas não deu certo, não conseguia reduzir as marchas, al-
guma coisa também havia acontecido na embreagem. Mas 
Jotinha tinha aquela carta escondida na manga. O que fez 
ele? Quebrou o vidro do velocímetro e foi girando o pontei-
ro que estava no 140 até o 0, o carro foi queimando pneu 
e parou de vez. Foi assim  que freou  o veículo a uns três 
metros do maior precipício da serra. Por pouco, muito pou-
co que não foi falar com Deus. Segundo Jotinha, quem pas-
sou por lá dois dias depois ainda sentiu cheiro de borracha 
queimada. Agora a outra pérola.

O Pico do Itapeva é um ponto turístico de Campos do 
Jordão, mas está situado no município de Pindamonhanga-
ba. Tem altitude de 2030 metros. De lá, nos meses de in-
verno, quando praticamente não há nuvens na região,  po-
de-se ver entre cidades e distritos algo em torno de quinze 
localidades. Nesses meses de inverno, é ótimo lugar para se 
observar o céu e foi por isso que Jotinha cismou de acampar 
lá num mês de julho de ano que não vem ao caso. Segundo 
relato de nosso amigo, foram ele e Bilo também craque no 
campeonato da primeira divisão em mentiras.

Em inverno rigoroso, a temperatura por lá chega fácil 
a valores negativos. Cinco graus abaixo de zero é comum 
ocorrer nas madrugadas que vão de junho ao final de agos-
to. Abaixo disso, não.

Foi numa temporada dessas que Jotinha, segundo ele 
mesmo, acampou por lá. Como ele mesmo afirmara, Bilo 
estava presente na parada. Frio, como dizem os gaúchos, de 
“renquear cusco”. Segundo Jotinha, a temperatura foi abai-
xo de vinte graus negativos. Raros são os termômetros por 
lá que registram temperaturas tão baixas em suas escalas, 
mas segundo Jotinha, o filete foi descendo, descendo, des-
cendo e quando não podia mais descer estourou o termô-
metro. Já não dava para acreditar, mas o pior veio depois.

 Levaram um pequeno telescópio (uma luneta maior-
zinha), roupas apropriadas, luvas, gorros, cachecol, botas e 
o céu lá, sem nuvens, uma lindeza. Tudo estaria uma beleza 
se não fosse um problema.

Ajeitaram o telescópio para ver alguns planetas e já 
no finalzinho de tarde viram Mercúrio próximo à linha do 
horizonte, mais tarde um pouquinho ao lado estava  Vê-
nus o mais brilhante de todos, depois Marte com sua cor 
avermelhada, a seguir Saturno entre o amarelo e o laranja. 
Júpiter, bem a leste só  viram depois das 23 horas. Como 
duvidar disso? Qualquer astrônomo amador comprovaria 
esse relato. Então, vamos à dificuldade, segundo o que nos 
contou Jotinha. 

- Depois das 20 horas eu falava, Bilo não ouvia. Ele di-
zia alguma coisa eu não escutava. Pensamos que tínhamos 
ficado surdos devido ao frio. Foi quando descobrimos que 
quando falávamos nossa voz congelava no caminho.  Como 
fizemos para conversar? Elementar. Quando a voz congela-
va caiam, umas letrinhas, então, como num quebra-cabeça 
ordenávamos essas letrinhas, formando frases e pronto. 
Foi assim que nos comunicamos.

- Mas Jotinha... E o que fizeram depois com as letri-
nhas?

- Bem, eu guardei minhas letrinhas numa latinha e 
o Bilo guardou também as deles em outra latinha. Fomos 
dormir. Acordamos cedinho  ouvindo a maior conversa. O 
pior que as vozes pareciam a minha e a do Bilo.

- E o que era Jotinha?
- É que a temperatura começou a subir  e as letrinhas 

foram descongelando, então as latinhas começaram  a con-
versar uma com a outra. Foi assim mesmo que aconteceu.

“Só sei que 
foi assim”

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com
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Mostra Geraldo Jorge continua 
com ‘Povoado de Capim Frouxo’
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ESTREIAS DA SEMANA

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

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

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

PRÉ-ESTREIA

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

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

CONTINUAÇÃO

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

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

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

Açúcar (Brasil. Dir.:  Renata Pinheiro, Sergio Oliveira. Ficção. 14 anos). Bethânia 
retorna às suas terras onde uma vez funcionou um antigo engenho de açúcar da sua 
família, o Engenho Wanderley. Entre lembranças, criaturas fantásticas, contas a pagar 
e trabalhadores reivindicando seus direitos, Bethânia enfrenta a si mesma em um pre-
sente na qual passado e futuro são ambos ameaçadores. Cine Bangüe: 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: 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.

‘Aves de Rapina - Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa’ tem pré-estreia hoje em João Pessoa

Foto: Divulgação

A primeira edição da Mostra Ge-
raldo Jorge de Arte e Cultura da Pa-
raíba continua em João Pessoa. Nesta 
quarta-feira, a partir das 19h30, no 
Teatro Lima Penante, em João Pessoa, 
o espetáculo apresentado será O Po-
voado de Capim Frouxo, da Cia. Paraíba 
de Dramas e Comédias.

Com texto e direção de Erivan 
Lima, o espetáculo é uma comédia que 
narra as aventuras dos amigos Manoel 
Sebastião e Raimundinho, que criam 
situações e anedotas para fugirem do 
abuso de poder hierárquico do prefei-
to Coronel Lola, autoridade mais im-
portante do povoado e que almeja ser 
deputado federal.

Em Capim Frouxo, um narrador 
misterioso com sua rabeca conta uma 
história de amor de um jovem que se 
apaixonou por uma cigana. Entretanto, 
a pobre moça foi obrigada pela família 
a abandoná-lo. Com o tempo, o jovem 
se tornou o temido coronel da localida-
de, viúvo e pai de Belinha, uma moça 
que vai mexer com muitos corações.

A mostra homenageia o artista 
Geraldo Jorge, que completa esta se-
mana 75 anos e possui um vida dedi-
cada às artes cênicas na Paraíba, assi-
nando como diretor e autor de várias 
montagens do Grupo Tenda, compa-
nhia criada nos anos 1970 por ele e o 
diretor Leonardo Nóbrega. Dentre as 

SERVIÇO 
n Evento: ‘O Povoado de Capim 
Frouxo’ na Mostra Geraldo Jorge 
de Arte e Cultura da Paraíba
n Data: hoje
n Hora: 19h30
n Local: Teatro Lima Penante (Av. 
João Machado, 67, Centro de 
João Pessoa)
n Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 
5 (meia)

peças criadas, destaca-se a comédia o 
Pastoril Profano, um resgate cultural 
das antigas  danças da cultura popular, 
muito conhecidas no Nordeste.

O evento vai até o próximo do-
mingo. Dentre os espetáculos diários, 
sempre às 19h30, serão apresenta-
dos Pastoril Profano (amanhã), As 
Malcriadas (sexta-feira),  Caperucita 
Roja (sábado) e encerá com duas pro-
duções: Payaso e Dalva de Oliveira by 
Romildo Rodrigues.

Peça da Cia. Paraíba de Dramas e Comédias será apresentada hoje, no palco do Teatro Lima Penante

Foto: Ítalo Rômany/Divulgação
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Festival acontecerá no mês de abril, no Teatro Santa Roza, em João Pessoa, e edital contemplará 21 espetáculos

Ontem, no Teatro Santa 
Roza, em João Pessoa,  foi 
lançado o edital para a 19ª 
Mostra de Teatro, Dança e 
Circo, promovida pela Fun-
dação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc).

Desta vez, o evento 
acontecerá no mês de abril 
e contemplará 21 espetá-
culos cênicos. As inscrições 
podem ser realizadas dire-
tamente através de um for-
mulário disponível no site da 
Funesc até o dia 11 de março. 
Uma novidade para este ano 
é a integração de músicos 
na programação. A mostra 
acontecerá em abril.

Retomada em 2019 
após um intervalo de 6 anos, 
a mostra traz de volta à Pa-
raíba uma valorização às 
artes. “Estamos trazendo 
novamente o maior festival 
de teatro, dança e circo no 
estado. Para a edição deste 
ano, iremos continuar com 
9 dias e selecionaremos 21 
espetáculos. Também incluí-
mos música no edital, que 
fará parte das celebrações 
após as apresentações cêni-
cas”, conta a presidenta da 
Funesc, Nézia Gomes.

A mostra será realizada 
novamente no Teatro Santa 
Rosa, que simboliza, para 
Nézia, “o templo sagrado 
das artes cênicas”. 

Outra novidade para a 
edição deste ano é a reali-
zação de debates abertos ao 
público e com a participa-

ção dos artistas. “A mostra 
não se resume a apenas os 
espetáculos, mas também 
há uma importante vivência 
entre os grupos de se conhe-
cerem, de partilharem ex-
periências”, complementa a 
presidenta da Funesc.

A comunidade geral 
poderá participar de todas 
as apresentações, que terão 
entrada simbólica de R$ 4 
(inteira) e R$ 2 (meia-en-

trada), além dos debates. 
“É uma oportunidade para 
conhecermos os nossos ar-
tistas e o que eles estão pro-
duzindo. Tenho certeza que 
será, novamente, um suces-
so”, reflete Nézia Gomes.

Fonte rica
Josemberg Pereira, Ge-

rente de Circo da Funesc, re-
força a importância do even-
to para a comunidade geral. 

“O público pode estar cons-
tantemente presente beben-
do dessa fonte tão rica que 
é a cultura e, mais especifi-
camente, a cultura local, e 
conferir de perto o que está 
sendo produzido e apresen-
tado por toda a Paraíba”.

Um dos requisitos pre-
sentes no edital é não sele-
cionar o mesmo espetáculo 
que já participou da mostra 
anteriormente, mesmo que 

seja uma adaptação. Segun-
do Josemberg, isso favorece 
a outras produções inéditas 
e abrange mais grupos.

Coordenadora de Dança, 
Ângela Navarro conta que 
cada edição explora novos 
experimentos na programa-
ção para uma melhor aceita-
ção do público, mesmo com 
o sucesso da edição anterior. 
“Estamos sempre querendo 
aperfeiçoar e trazer conteú-

dos para a comunidade artís-
tica e geral”, explica. 

Animada para a edição 
que está por vir, Navarro 
reforça que a edição do ano 
passado foi um sucesso. “Ti-
vemos uma participação 
muito diversa, desde traba-
lhos tradicionais até leituras 
mais contemporâneas da 
dança tradicional”, recorda. 
“Acredito que conseguimos 
contemplar muitas lingua-
gens da dança e estamos na 
expectativa para o que os 
grupos trarão neste ano”, 
acredita a coordenadora.

No teatro, a coordena-
dora Suzy Lopes integra a 
equipe de profissionais à 
frente da mostra que estão 
satisfeitos com a realização. 
De acordo com a atriz, a in-
tenção é celebrar o que está 
sendo produzido no Estado 
e festejar sem competição 
para poder ter realmen-
te uma ideia do panorama 
das artes cênicas na Paraí-
ba, que segue vivendo uma 
efervescência desde os anos 
1990 pra cá. 

“É impressionante como 
temos espetáculos de tanta 
qualidade, fazemos parte de 
um estado que tem a cultura 
muito forte”, enaltece a coor-
denadora teatral. “Temos 
um celeiro de atores, atrizes, 
dramaturgos e diretores que 
contribuem integralmente 
para isso. O nosso teatro é 
um dos melhores do Brasil”, 
reflete Suzy Lopes.

O edital pode ser con-
ferido no site da Funesc (fu-
nesc.pb.gov.br).

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Mostra de Teatro, Dança e Circo 
terá música na programação
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Inscrições para as audições de seleção do coro são gratuitas e estão abertas até o dia 29 deste mês

Temporada 2020
Foto: Divulgação

Coro Infantil da Paraíba 
seleciona novos coristas

As inscrições para as 
audições de seleção de no-
vos coristas do Coro Infan-
til da Paraíba para a tem-
porada 2020 começaram 
nesta semana.

O objetivo é selecio-
nar crianças e adolescen-
tes, com idade entre 8 e 
17 anos para meninas, e 
8 e 13 anos para meninos, 
com ou sem experiência 
em grupos de canto co-
ral, para integrar o grupo, 
que é administrado pela 
Orquestra Sinfônica da 
Paraíba (OSPB). As inscri-
ções são gratuitas e estão 
abertas até o dia 29. 

As audições ocorrerão 
nos dias 3 e 5 de março, 
no Auditório dos Coros, 
localizado na rampa 4 do 
Espaço Cultural, em João 
Pessoa, próximo à admi-
nistração da OSPB, das 
18h às 20h.

O candidato será sub-
metido a um teste de ap-
tidão vocal, que consiste 
em executar uma canção 
simples de domínio popu-
lar, “Fascinação”, gravada 
por nomes como Carlos 
Galhardo (1913-1985) e 
Elis Regina (1945-1982). 
Conforme orientação dos 
professores, a música de-

verá ser cantada à capela 
(sem o auxílio de instru-
mentos).

Os resultados das au-
dições serão publicados no 
mural da administração da 
OSPB, a partir do dia 9 de 
março, e as atividades da 
temporada 2020.1 come-
çam um dia após a divul-
gação, com dois ensaios 
semanais, às terças e quin-
tas-feiras, das 18h às 20h, 
sob a regência do maestro 
João Alberto Gurgel.

A ficha de inscrição 
pode ser acessada no site 
da Funesc (funesc.pb.gov.
br), na seção de editais.

Funesc abre inscrições para 
ocupação de espaços em JP

Estão abertas as inscri-
ções para seleção de propos-
tas de ocupação dos espaços 
expositivos da Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) para este ano, em João 
Pessoa. Serão avaliadas pro-
postas para ocupação da Ga-
leria de Arte Archidy Picado e 
Muro da Filgueiras. O objeti-
vo é selecionar cinco projetos 
na área de artes visuais.

Para a Galeria de Arte 
Archidy Picado serão selecio-
nadas até quatro propostas, 
sendo três de artistas parai-
banos e uma reservada para 
artistas de outros estados. 
Já para o Muro da Filgueiras, 
será eleita uma única propos-
ta artística. No caso, uma pin-
tura de mural.

As inscrições estão aber-
tas até o dia 3 de março. Po-
dem participar deste edital 
artistas brasileiros ou estran-
geiros com residência fixa no 
Brasil há mais de dois anos, 
mediante comprovação.

Cada candidato pode ins-
crever duas propostas (uma 
individual e uma coletiva). As 
propostas para ocupação da 
Galeria de Arte Archidy Pica-
do devem ser enviadas para o 
e-mail: editalgaleriafunesc@
gmail.com. Já as propostas 
para o Muro da Filgueiras 
devem ser enviadas para o 
endereço eletrônico: muro-
dafilgueiras@gmail.com

O resultado da seleção 
das propostas será divulga-

do no site da própria funda-
ção (funesc.pb.gov.br) até o 
dia 13 de março.

Os selecionados rece-
berão, em forma de prêmio, 
os seguintes valores: R$ 5 
mil (exposição individual ou 
coletiva na Galeria de Arte 
Archidy Picado) e R$ 7 mil 
(pintura de mural no Muro 
da Filgueiras).

Cada participante pode-
rá apresentar propostas em: 
pintura, grafite, desenho, 

gravura, fotografia, arte digi-
tal, vídeo, objeto, escultura, 
instalação, performance e 
outros meios apropriados às 
artes visuais.

Os artistas inscritos, 
uma vez selecionados, deve-
rão ter disponibilidade para 
realizar as exposições pro-
postas logo que convocados 
pela Funesc, ou seja, no pra-
zo máximo de 30 dias após a 
publicação do resultado da 
seleção.

Para a Galeria Archidy Picado, serão selecionadas até quatro propostas

No lançamento do edital, a presidenta da Funesc Nézia Gomes divulga que uma das novidades da edição deste ano será a realização de debates abertos ao público

Foto: Edson Matos

Foto: Edson Matos
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Convite ao ministro
Comissão de Educação do Senado aprova convite para que 
ministro Abraham Weintraub esclareça sobre os problemas 
ocorridos na correção das provas do Enem 2019 Página 14
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Aumento salarial do funcionalismo público estadual também terá preferência nas pautas de votações da Casa

Previdência e PB-Saúde serão 
prioridades na volta da ALPB

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Em sessão marcada para co-
meçar às 9h30 e que contará com 
a presença do governador João 
Azevêdo (Cidadania), a Assem-
bleia Legislativa abre, hoje, os 
trabalhos de plenário deste ano. 
Na pauta, uma série de matérias 
importantes, tendo como priori-
dades a reforma da Previdência e 
a criação da PB-Saúde, fundação 
que vem assumindo o gerencia-
mento dos hospitais do Estado 
no lugar das Organizações So-
ciais (OSs).

Ontem, o secretário legisla-
tivo da ALPB, Guilherme Benício, 
antecipou que, além dessas duas 
matérias, a determinação do pre-
sidente Adriano Galdino (PSB) é 
no sentido que a pauta de prio-
ridade também considere a ma-
téria que trata do aumento em 
favor do funcionalismo público 
que o governo anunciou e pagou 
no mês passado.

“Mas essas matérias não co-
meçam a ser discutidas e votadas 
já nessa primeira sessão”, afir-
mou Guilherme Benício, ao expli-
car que a proposta de criação da 
PB-Saúde já está na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), en-
quanto que a reforma da Previ-

dência começa a tramitar em ca-
ráter de urgência urgentíssima.

O secretário legislativo disse 
ainda que o fato mais importante 
desse primeiro dia de retorno se-
rão mesmo a presença e a men-
sagem a ser lida pelo governador 
João Azevêdo, cujo teor, confor-
me a expectativa de alguns parla-
mentares, aponta para um balan-
ço sobre tudo o que o governo já 
pode fazer até agora e uma pro-
jeção para os próximos três anos.

“Na abertura, realmente não 
vai haver tempo para delibera-
ções. Votação de alguma maté-
ria só deve acontecer mesmo a 
partir do dia seguinte ou mais 
provavelmente a partir da terça-
-feira da próxima semana”, expli-
cou Guilherme, ao revelar que 
outra matéria em pauta é o novo 
projeto sobre habitação lançado 
recentemente pelo governador.

Por uma questão de prazo, a 
prioridade das prioridades fica-
rá por conta mesmo da reforma e 
da PB-Saúde. “A reforma porque, 
como todos os demais estados, o 
governo tem até junho para ade-
quar a realidade local à reforma na-
cional já aprovada no Congresso, e 
a PB-Saúde porque se trata de uma 
fundação que já vem substituindo 
as Organizações Sociais no geren-
ciamento dos hospitais”, detalhou.
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Política em Movimento

São João de Patos
O prefeito interino de Patos, Ivanes La-
cerda (MDB), utilizou as redes sociais 
para enaltecer os vereadores pela apro-
vação do Projeto de Lei 01/2020 que 
autorizou o Poder Executivo municipal e 
a Fundação Cultural de Patos (Fundap) 
a conceder apoio logístico e a dar au-
torização especial de uso e exploração 
de solo e comercialização publicitária 
e econômica à empresa realizadora do 
São João de Patos. “É hora de esquecer-
mos nossas diferenças e depositarmos 
no passado”, disse o prefeito.

Esvaziamento no PSB
Na Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP), quatro vereadores já anun-
ciaram suas saídas do PSB. Três deles 
vão migrar para o Cidadania, mesmo 
partido do governador João Azevêdo. 
São eles: Tibério Limeira (atualmente 
secretário estadual), Zezinho Botafogo 
(suplente que assumiu recentemente) 
e Leo Bezerra. Sandra Marrocos de-
verá integrar os quadros do PT parai-
bano. A expectativa é de que Tanilson 
Soares também deixe a legenda para 
ingressar no Cidadania.

Encontro da bancada
A bancada federal da Paraíba na Câmara 
dos Deputados deverá manter um en-
contro hoje em Brasília, às 20h, no Dnit, 
com o diretor-geral do órgão. Em segui-
da, haverá outro encontro no gabinete 
do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, 
cuja presença ainda não havia sido ofi-
cialmente confirmada. Nas reuniões, será 
discutida a maior obra de infraestrutura 
urbana da Paraíba: a triplicação da BR-
230, com investimentos da ordem de R$ 
50 milhões. As obras estão paradas.

Afastamento de deputado
A Câmara dos Deputados deve decidir 
hoje sobre o afastamento do deputado fe-
deral paraibano Wilson Santiago (PTB), 
denunciado por corrupção pela Procura-
doria Geral da República (PGR). A medida 
foi determinada pelo ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello 
em dezembro. Wilson é um dos alvos da 
‘Operação Pés de Barro’ da Polícia Fede-
ral, que investiga suspeitas de superfatu-
ramento em obras no interior da Paraíba. 
São investigados os crimes de peculato, 
lavagem de dinheiro, fraude licitatória e 
formação de organização criminosa.

Mudança de liderança 
Os deputados estaduais que compõem 
o chamado G11, bloco parlamentar for-
mado por integrantes aliados ao Palácio 
da Redenção na Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), deverão anunciar 
um novo líder após reunião marcada 
para a tarde de hoje. A modificação na 
liderança seria a possível saída do atual 
líder do bloco, Júnior Araújo (Avante), 
para ocupar uma função de secretário 
estadual. Mas os parlamentares garan-
tem que a rotatividade na liderança do 
G11 já estava prevista pelo grupo.

Boicote ao prefeito
Os vereadores de oposição na Câmara Mu-
nicipal de Bayeux (CMB) boicotaram a ses-
são de ontem, que marcou o início dos tra-
balhos de 2020 na casa legislativa. O motivo 
foi a presença do prefeito Berg Lima (sem 
partido). O gestor enfrentou semanas atrás 
um processo de cassação na Câmara da 
qual se livrou. Por falta de quórum, a sessão 
solene não foi realizada. Nas redes sociais, 
Berg divulgou um vídeo onde desabafou: “É 
lamentável uma atitude de alguns vereado-
res, onde poderíamos ter aproveitado o dia 
de hoje (ontem) para mostrar pautas rele-
vantes para a nossa cidade avançar”.

Sobre a constituição do 
plenário, Guilherme Benício in-
formou que a Assembleia está 
voltando do mesmo jeito, com 
os mesmos membros que termi-
naram as últimas sessões do ano 
passado. A próxima alteração 
prevista, segundo ele, é a saída 
do suplente Trócolli Júnior (Po-

demos) para o retorno do titular 
Doda de Tião (PTB). “Mas isso só 
em março”, concluiu.

“Há especulações sobre ou-
tras, mas na Secretaria Legislativa, 
que executa o que a mesa-diretora 
determina nesse sentido, não tem 
nenhuma posse encaminhada para 
este retorno dos trabalhos”, disse.
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Adriano Galdino presidirá a solenidade com a presença do governador João Azevêdo

No retorno aos tra-
balhos da Câmara Muni-
cipal de Campina Grande 
(CMCG), ontem, o prefeito 
Romero Rodrigues (PSD) 
anunciou o envio dos proje-
tos que tratam do reajuste 
de servidores para votação 
dos vereadores. Durante 
mensagem na abertura do 
ano legislativo de 2020, o 
gestor se queixou da que-
da do repasse no Fundo de 
Participação dos Municí-
pios (FPM), mas garantiu o 
pagamento de valores pre-
viamente ajustados com as 
categorias beneficiadas.

“Já encaminhamos para 
o Poder Legislativo munici-
pal a complementação do 
salário mínimo – que foi de 
R$ 1.039,00 em janeiro e 
passou para R$ 1.045,00 em 
fevereiro – junto com o rea-
juste de 12.84% do magis-
tério, apesar de fazer uma 
ressalva que o mês de janei-
ro finalizou com uma queda 
de 13% no FPM”, informou o 
prefeito.

Além desses reajus-
tes, Romero acrescentou 
que também encaminhou a 
proposta de aumento para 
os agentes comunitários de 
saúde (ACS) e de endemias 
(ACE), com salários pas-
sando de R$ 1.250,00 para 
R$ 1.450,00. “O projeto foi 
junto com a complemen-
tação do salário mínimo e 
também é retroativo a pri-
meiro de janeiro de 2020”, 
garantiu.

Ao falar para os par-
lamentares, servidores e 
secretários presentes à ses-
são de ontem, Romero Ro-
drigues fez um balanço dos 
sete anos de gestão à frente 
da Prefeitura de Campina 
Grande e disse que vai “con-
tinuar avançando e fazendo 
o que é possível” neste úl-
timo ano de governo, “tra-
balhando de forma intensa 
e contando com o apoio de 
colaboração de forma im-
prescindível da Câmara”.

A vereadora Ivonete 
Ludgério (PSD), presidente 
do Poder Legislativo muni-
cipal, foi quem abriu os tra-
balhos e deu as boas-vindas 
iniciais, destacando o com-
promisso de trabalhar em 
parceria com o Executivo em 
desenvolvimento de ações 
nas mais diversas áreas. 
“Sempre recebemos muito 
bem as propostas e projetos 
que chegam aqui e damos os 
devidos encaminhamentos, 
de modo que, tudo que for 
para beneficiar a cidade de 
Campina Grande, nós estare-
mos prontos para votar”.

Romero agradeceu a 
parceria com a CMCG e 
avaliou que o papel dos ve-
readores é essencial para o 
estabelecimento de um pro-
cesso democrático. Ele ain-
da destacou a realização de 
diversos investimentos ao 
longo dos anos em obras de 
iluminação pública, refor-
mas de prédios, pavimenta-
ção, cursos de qualificação, 
implantação de praças e 
parques com urbanização e 
habitação.

Prefeito Romero participa 
de sessão solene em CG
Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) inicia as atividades 
legislativas de 2020 em plenário no 
próximo dia 11, mas está reunindo 
parlamentares e servidores esta se-
mana durante uma formação pro-
movida pelo Interlegis do Senado 
Federal em parceria com a Escola 
do Legislativo da Casa. A intenção 
é debater a Lei Orgânica do Muni-
cípio (LOM) e o Regimento Interno 
(RI), que devem sofrer reformula-
ções já no retorno aos trabalhos.

Ontem foi iniciada a oficina 
‘Marcos Jurídicos’ que será realiza-
da até amanhã. Segundo o verea-
dor-diretor da Escola do Legislati-
vo, Lucas de Brito (PV), a intenção 
é debater as duas minutas que vêm 
sendo trabalhadas por comissões 
especiais instaladas na CMJP desde 
2017. “A lei orgânica de um muni-
cípio é a lei maior, que serve como 
parâmetro de interpretação para as 
demais leis. Então, atualizá-la em 
2020 é da maior relevância. Já o Re-
gimento Interno da Câmara estabe-
lece as regras de um jogo democrá-
tico e plural. A oficina vem em boa 

hora porque oferece a oportunida-
de de ajustes e contribuições para 
as matérias”, explicou.

Presente ao evento, o coorde-
nador-geral do Interlegis, Leonar-
do Gadelha, avaliou que a oficina 
atende aos principais requisitos 
do programa de promover a quali-
ficação e uniformização das casas 
legislativas de todo o país. “Quando 
o programa foi criado, a ideia foi de 
oferecer um pouco da qualificação 
do Senado para as demais casas. 
Não tenho a menor dúvida de que 
vamos ofertar um calendário regu-
lar ao longo de 2020 e outras ofi-
cinas serão realizadas na Câmara 
Municipal”.

Ministrada pelo professor Luís 
Fernando Pires Machado, servidor 
do Senado, a oficina vai detalhar as 
propostas de emendas à Lei Orgâ-
nica com intuito de aprimorar uma 
defasagem temporal. “As leis orgâ-
nicas foram criadas na década de 
1990. A Constituição de 1988, por 
exemplo, já sofreu 111 alterações. 
A Câmara de João Pessoa dá um 
avanço ao propor alterações nestes 
dispositivos, colocando uma legis-
lação enxuta, moderna e com apli-
cabilidade”.

Câmara de JP se prepara 
para voltar aos trabalhos

Mensagem de Cartaxo
De acordo com o presidente da Câmara Municipal 

de João Pessoa, João Corujinha (PSDC), a expectativa 
com o retorno aos trabalhos é que o prefeito Luciano 
Cartaxo (PV) leve a mensagem aos parlamentares no 
próximo dia 11. “Foi feito o convite e acredito que, 
como sempre, ele estará presente na Casa”, disse. 
Corujinha destacou a boa relação que mantém com 
o chefe do Executivo e avaliou que deve “continuar 
com esse diálogo”.

Sobre o comportamento dos vereadores neste ano 
eleitoral, o presidente do Legislativo pessoense afirmou 
que não deve haver problemas.  “A disputa aqui não 
vai existir. É um espaço de discussões, mas o que tiver 
de debate será em termos de projetos”, sustentou.
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Abraham Weintraub deve comparecer à reunião da Comissão de Educação da Casa na próxima terça-feira

Senado convida ministro para 
falar sobre problemas no Enem
Karine Melo
Agência Brasil

Na primeira reunião de 
2020, a Comissão de Educação 
(CE) do Senado aprovou ontem 
convite para que o ministro 
da Educação, Abraham Wein-
traub, compareça à reunião do 
colegiado na próxima terça-
-feira. Weintraub deve falar so-
bre problemas na correção de 
provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2019.

Inicialmente, a ideia do 
senador Randolfe Rodrigues 
( Rede- AP), autor do requeri-
mento, era convocar o minis-
tro, mas a comissão preferiu o 
convite. Caso ele não compa-
reça, os senadores do colegia-
do não descartam a possibili-
dade de convocá-lo.

Histórico
Depois de reclamações 

de estudantes, o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsável pela rea-
lização do Enem, reconheceu 
que foram encontrados casos 
de inconsistências na correção 
de provas do exame. O erro, 
segundo o Inep, afetou afetou 

exatamente 5.974 de candida-
tos, 0,15% dos 3,9 milhões de 
inscritos que fizeram as provas 
em 3 e 10 de novembro, e foi 
provocado pela gráfica respon-
sável pela impressão da prova. 
O resultado foi divulgado após 
reparação das notas.

Erros do Enem
Um erro mecânico em 

pouco menos de 6 mil exempla-
res da prova acabou afetando, 
indiretamente, a correção dos 
testes feitos por 3,9 milhões de 
estudantes.

Em nota técnica, o Inep 
disse que o efeito foi estatisti-
camente desprezível - ou seja, 
não seria suficiente para preju-
dicar qualquer candidato, nem 
mesmo quem almeja uma vaga 
num curso muito concorrido.

Apesar das explicações 
do Inep, a desconfiança em 
relação a possíveis erros na 
correção das provas provocou 
uma enxurrada de ações judi-
ciais da parte de alunos que se 
sentiram prejudicados — nada 
menos que 172 mil reclama-
ções foram feitas ao Ministério 
da Educação (MEC), em um en-
dereço de e-mail indicado pelo 
ministro Abraham Weintraub.

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Carlos Vieira
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A princípio, o ministro Abraham Weintraub foi convidado, mas se não comparecer, pode ser convocado pela comissão para dar explicações sobre o Enem

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bol-
sonaro se encontrou, na 
tarde de ontem, no Palácio 
do Planalto, com o ministro 
das Relações Exteriores da 
Polônia, Jacek Czaputowicz. 
Após a reunião, que contou 
com a participação do chan-
celer Ernesto Araújo, o pre-
sidente afirmou que visitará 
o país europeu este ano.

“Visita do chanceler 
Jaceck Czaputowicz. Con-
firmei ida à Polônia no 
corrente ano”, publicou 
Bolsonaro em sua conta 
oficial no Twitter. Ele não 
informou quando pretende 
fazer a viagem, mas ela deve 
ocorrer ainda no primeiro 
semestre.  

 Mais cedo, o chance-
ler polonês se reuniu com 
o ministro brasileiro da Re-
lações Exteriores no Palá-
cio do Itamaraty. Em 2020, 
Brasil e Polônia celebram 
100 anos de relações bilate-
rais. Em declaração conjun-
ta, Ernesto Araújo e Jacek 
Czaputowicz afirmaram que 
foram debatidas possibili-
dades de cooperação nas 
áreas de defesa, ciência e 
tecnologia e educação.

A nota também enfa-
tiza a defesa da liberdade 
religiosa e reivindica que 
“foros e organismos inter-
nacionais reflitam a von-
tade das nações que os in-
tegram, respeitando suas 
identidades e favorecendo 
assim sua convivência so-
berana em busca da paz e 
prosperidade”.

Conservadores
A Polônia, que integra 

a União Europeia, é atual-
mente governada pelo Par-
tido da Lei e Justiça (PiS), 
que desenvolve uma agen-
da conservadora no país 
desde 2015. Eles foram 
reeleitos no ano passado 
para mais um mandato à 
frente do país.

Além da Polônia, o pre-
sidente Jair Bolsonaro tam-
bém já manifestou o desejo 
de visitar a Hungria, gover-
nada pelo ultraconservador 
Vikton Orbán, que já rece-
beu em Budapeste, capital 
do país, o própio chanceler 
brasileiro, Ernesto Araújo, e 
o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro, filho do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Comércio bilateral
A Polônia ocupa a 44ª 

posição no ranking de ex-
portações do Brasil. O fluxo 
de comércio (importações 
e exportações) entre os 
dois países foi de US$ 1,37 
bilhão em 2019, com saldo 
comercial favorável ao Bra-
sil. A economia brasileira 
exporta principalmente 
minério de ferro e farelo 
de soja, enquanto os po-
loneses vendem ao Brasil 
medicamentos, peças de 
automóveis, entre outros 
produtos manufaturados.

Bolsonaro anuncia 
que vai à Polônia

Reunião na CAE

Senadores pedem definição sobre 
prioridades para reforma tributária

Senadores que partici-
param ontem da primeira 
reunião da Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) 
disseram que não acreditam 
que a reforma tributária pos-
sa ser aprovada ainda neste 
primeiro semestre. Para eles, 
o fato de o governo ter decidi-
do apenas dar contribuições a 
propostas que já tramitam no 
Congresso, ao invés de apre-
sentar projeto próprio, pode 
atrasar a aprovação.

Na avaliação do grupo, 
o Executivo precisa deixar 
claro quais são suas pro-
postas fundamentais para a 
reforma. Para isso, cogitam 
convidar o ministro da Eco-

nomia, Paulo Guedes, para 
esclarecer esses pontos.

“Você vai ser apedrejado 
se o seu Estado, depois de fa-
zer as contas, perder alguma 
coisa. O contribuinte, se des-
cobrir que aumentou a carga 
tributária, vai nos apedrejar. 
Vamos aprovar um convite ao 
ministro Paulo Guedes para 
que venha dizer aqui o que 
ele pensa de verdade sobre 
a reforma tributária”, sugeriu 
o senador Esperidião Amim 
(PP-SC). Amim defendeu uma 
reforma que torne o país mais 
competitivo, mas lembrou que 
esse é um desafio antigo do 
Congresso.

Já o senador Tasso Jereis-
sati (PSDB-CE) não acredita na 
aprovação de mudanças tão 
profundas em apenas três me-

ses, como prometeu fazer na 
Câmara o presidente Rodrigo 
Maia.

“Confesso que fico cons-
trangido quando as pessoas 
me perguntam se vamos 
mesmo aprovar no primeiro 
semestre a reforma tributá-
ria. Não sei qual é a reforma 
tributária. Não existe. É uma 
inconsistência do presidente 
da Câmara quando fala que 
vai votar a reforma em três 
meses”, avaliou Tasso.

O senador Eduardo Braga 
(MDB-AM) também falou so-
bre a necessidade de atuação 
da equipe econômica do go-
verno. “Em um tema que os 
estados possuem interesses 
difusos, diversos, onde temos 
de mitigar a questão do pacto 
federativo, onde é necessário 

haver equilíbrio, o governo vai 
ficar ausente, não vai apresen-
tar uma proposta que possa 
ser discutida com governado-
res, prefeitos, com o Confaz 
[Conselho Nacional de Política 
Fazendária], com o Congresso 
Nacional?”, questionou.

Propostas
Prioridade do governo 

no Congresso em 2020, a dis-
cussão em torno de uma re-
forma tributária ganhou força 
novamente no ano passado 
após a aprovação da reforma 
da Previdência. Tanto a Câ-
mara dos Deputados como 
o Senado têm propostas de 
emendas à Constituição so-
bre a Reforma Tributária, PEC 
45/2019 e PEC 110/2019, 
respectivamente.

Karine Melo
Agência Brasil

Pedro Rafael Vilela
Agência Brasil  

Além da Polônia, 
Bolsonaro também já 
manifestou o desejo 
de visitar a Hungria, 

governada pelo 
ultraconservador Vikton 

TSE aprova projetos sobre novas 
urnas para as eleições municipais

Após novos testes, o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
aprovou os projetos de duas em-
presas para a fabricação de até 
180 mil novas urnas eletrônicas, 
a serem utilizadas já no pleito 
municipal deste ano.

Ambos os projetos e os 
protótipos das novas urnas 
haviam sido desqualificados 
anteriormente após apresen-
tarem uma série de falhas e 
não atenderem às especifica-
ções técnicas da licitação aber-
ta pela Justiça Eleitoral.

Contudo, em sessão extra-
ordinária convocada durante o 
recesso judiciário, em 8 de janei-

ro, o TSE deu uma nova chance 
a ambas as empresas – Positivo 
e Smartmatic do Brasil –, con-
cedendo um prazo adicional de 
oito dias para que corrigissem 
os projetos e entregassem novos 
protótipos.

Os novos projetos foram 
entregues em 20 de janeiro e 
no dia seguinte passaram a ser 
testados publicamente em um 
dos auditórios do TSE. Ambos 
os protótipos foram aprovados 
pelos técnicos da Justiça Eleito-
ral. O parecer com a aprovação 
foi dado no último dia 27.

Disputa
As empresas, porém, recor-

reram nesta semana, acusando 
uma a outra de incapacidade 

técnica e de não atender às exi-
gências do edital de licitação. 
Somente após o julgamento de 
tais recursos que a Justiça Elei-
toral pode seguir para a próxima 
etapa, na qual serão revelados os 
preços de cada proposta.

Pelas regras do edital, vence 
o certame quem apresentar uma 
melhor combinação de preço e 
qualidade do equipamento. As 
novas urnas devem substituir 
cerca de 83 mil unidades que 
são usadas desde 2006 e 2008 
e devem ser aposentadas após 
atingirem o prazo máximo pre-
visto de utilização, de 10 anos.

O edital de licitação prevê 
a compra de ao menos 100 mil 
novas urnas, aproximadamen-
te, número que pode chegar a 

180 mil. A estimativa é de que 
sejam gastos até R$ 696 mi-
lhões na aquisição dos novos 
equipamentos.

As novas deverão ter um 
novo design, com mudanças de 
layout nos botões e na tela, e 
também inovações como tela 
sensível ao toque para os equi-
pamentos a serem utilizados 
pelos mesários.

Mesmo com o prazo aper-
tado para finalizar o processo 
de licitação e fabricar as novas 
urnas a tempo das eleições des-
te ano, o TSE considera não ha-
ver risco para as eleições deste 
ano, uma vez que possui em seu 
parque tecnológico um total de 
470 mil urnas aptas a serem 
utilizadas no pleito.

Felipe Pontes
Agência Brasil
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Governo chinês disse que dará apoio e facilitará saída de brasileiros que moram em Wuhan, cidade onde surgiu o vírus

O embaixador chinês 
no Brasil, Yang Wanming, 
disse que seu país facilitará 
a retirada dos brasileiros 
que estão em Wuhan, a re-
gião mais afetada pelo co-
ronavírus. Ele se encontrou 
ontem, em Brasília, com os 
ministros da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, e da Agri-
cultura, Tereza Cristina.

Wa n m i n g  i n fo r m o u 
que China respeitará a de-
cisão do governo do Brasil 
de trazer de volta os brasi-
leiros que se encontram na 
região, e que Brasil e China 
têm mantido canais de co-
municação. Segundo o em-
baixador, “um mecanismo 
de troca de informações já 
foi estabelecido”.

“Vamos prestar nosso 
apoio aos brasileiros que 
moram na China, facilitar, 
prestar as ajuda dos trâmi-
tes na cidade de Wuhan”, 
disse Wanming ao ressal-
tar que a China tem feito 
“todos os esforços” para 
combater o coronavírus.

Segundo ele, o gover-
no chinês se comprometeu 
a tomar medidas rigorosas 
para conter a propagação 
do coronavírus, tanto inter-
namente como para outros 
países, “com base no espíri-

to de responsabilidade”.
“O governo chinês se 

dedica a manter essa rela-
ção de longo prazo e estável 
com o governo brasileiro. 
Os produtos agrícolas são 
bem-vindos. Não acredito 
que a relação sino-brasilei-
ra será prejudicada [pelo 
surto]”, completou.

Agronegócio
O embaixador Wan-

ming acrescentou que, no 
âmbito do agronegócio, as 
parcerias comerciais entre 
Brasil e China não serão 
prejudicadas por causa da 
doença. “Temos toda con-
fiança de que as relações 
comerciais do agronegócio 
não serão prejudicadas, 
uma vez que o Brasil pro-
meteu não impor qualquer 
restrição a nosso comércio. 
Espero que nossa relação 
de agronegócio esteja a 
cada dia mais consolidada”.

Exportações
Apesar de acompanhar 

possíveis efeitos do coro-
navírus nas exportações 
para a China, o governo 
brasileiro ainda não iden-
tificou nenhum impacto, 
afirmou o subsecretário de 
Inteligência e Estatísticas 
da Secretaria de Comércio 
Exterior do Ministério da 
Economia, Herlon Brandão. 

Epidemia de coronavírus: China
facilita a retirada de brasileiros
Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Segundo ele, a automatiza-
ção das operações nos por-
tos chineses reduz o risco 
de contaminação.

O coronavírus prejudi-
cou o rebanho suíno chinês, 
o que fez com que, em ja-

neiro, caíssem as vendas do 
milho brasileiro para o país 
asiático - Elza Fiuza/Arqui-
vo/Agência Brasil

“Conversamos com al-
guns exportadores, e não 
há relato de impacto nas 

operações”, disse Brandão. 
Ele explicou que, além de 
os contratos de exporta-
ções serem fechados com 
alguma antecedência, o de-
sembarque das mercado-
rias por meio de sistemas 

automatizados diminui o 
contato com os chineses. 
“Por um procedimento pa-
drão, os tripulantes são 
orientados a não deixar o 
navio durante o descarre-
gamento”, acrescentou.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Coronavírus já matou mais de 400

A China informa que o novo 
coronavírus já infectou mais de 20 
mil pessoas e causou mais de 400 
mortes.

A Comissão Nacional de Saúde 
da China anunciou 3.235 novos pa-
cientes ontem, elevando o número 
total para 20.438. O número de mor-
tes causadas pelo vírus subiu para 
425, depois de mais 64 pacientes 
terem morrido na província de Hubei, 
local que mais sofre com a epidemia.

Um hospital construído às pres-
sas em Hubei deu início ao trata-
mento de pacientes n segunda-feira 
(3). A unidade tem capacidade para 
aproximadamente 1.000 leitos, mas 
somente ontem o número de pacien-
tes na província havia aumentado em 
mais de 2 mil.

O sistema médico da China está 
seriamente sobrecarregado com a 
expansão da epidemia.

Vírus fora da China
Fora da China continental, 185 

infecções pelo novo coronavírus 
foram confirmadas em 26 países e 
territórios.

Há 20 casos confirmados no 
Japão; 19 na Tailândia; 18 em Cin-
gapura; 15 na Coreia do Sul; 15 em 
Hong Kong; 12 na Austrália e 11 nos 
Estados Unidos.

Taiwan e Alemanha têm 10 casos 
cada; Macau, 9; Malásia e Vietnã, 
8 cada; França, 6; Emirados Árabes 
Unidos, 5, e Índia, 3.

O Canadá, a Itália, o Reino Uni-
do, a Rússia e as Filipinas têm dois 
casos cada, ao passo que o Nepal, 
Camboja, Sri Lanka, a Finlândia, 
Suécia e Espanha têm um caso cada.

Hong Kong
O governo de Hong Kong regis-

trou a primeira morte em consequên-

cia do novo coronavírus. Segundo o 
governo, um homem de 39 anos que 
havia contraído o vírus morreu hoje 
no país.

Esta é a segunda morte causada 
pelo vírus fora da China continental. 
O primeiro caso foi registrado nas 
Filipinas.

Estudos
Pesquisadores da China desco-

briram que o novo tipo de coronaví-
rus contagia seres humanos por meio 
de um receptor celular idêntico ao do 
coronavírus que causou a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SARS) no 
país há 17 anos.

Na Academia Chinesa de Ciên-
cias, cientistas infectaram morcegos 
e outros animais com o novo tipo de 
coronavírus, obtidos de sete pacien-
tes na cidade de Wuhan, província de 
Hubei. A descoberta foi anunciada 
na segunda-feira (3) no periódico 
científico britânico Nature.

A equipe descobriu que os re-
ceptores para o novo coronavírus na 
superfície de células humanas são os 
mesmo utilizados pelo coronavírus 
causador da SARS (sigla em inglês).

Segundo os pesquisadores, a 
descoberta sugere que drogas e va-
cinas criadas para a SARS poderiam 
ser utilizadas para tratar pacientes de 
coronavírus e para controlar o surto.

A equipe descobriu também que 
a sequência do genoma do novo tipo 
de coronavírus é 96% idêntica a um 
coronavírus encontrado anteriormen-
te em morcegos, e 79,5% idêntica ao 
genoma do vírus da SARS.

Eles disseram que vão continuar 
tentando entender o ciclo do con-
tágio para descobrir se a força de 
infecção do vírus muda quando ele 
é transmitido entre seres humanos. 
Mais coronavírus na página 16.

Embaixador chinês no Brasil, Yang 
Wanming, se reuniu com ministros 
do governo Bolsonaro para discutir 
a repatriação de brasileiros

Projeto define medidas sanitárias
O presidente Jair Bolsonaro en-

caminhou  ontem ao Congresso Na-
cional, o projeto de lei (PL) que define 
as medidas sanitárias para enfrenta-
mento do coronavírus e as regras para 
a repatriação e quarentena no Brasil 
dos cidadãos brasileiros que estão na 
cidade de Wuhan, na China, epicentro 
do surto da doença. A mensagem foi 
publicada em edição extra do Diário 
Oficial da União.

Na mesma publicação, o Ministé-
rio da Saúde elevou o nível de alerta 
em saúde no caso do coronavírus de 
perigo iminente para emergência em 
saúde pública. O decreto também 
estabelece a criação do Centro de 
Operações de Emergências em Saúde 
Pública como mecanismo nacional de 
gestão da resposta à emergência do 
coronavírus no âmbito nacional.

Medidas
De acordo com o PL, as medidas 

estabelecidas pelo governo visam à 
proteção da coletividade. Estão pre-
vistos o isolamento; a quarentena; a 
realização compulsória de coletas de 
amostras, exames, vacinas e tratamen-
tos médicos específicos; a restrição 
temporária de entrada e saída do país, 
e a requisição de bens e serviços.

Também ficará autorizada, de 
forma excepcional e temporária, a 
importação de produtos sujeitos à 
vigilância sanitária sem registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), desde que registrados por 
autoridade sanitária estrangeira e pre-
vistos em ato do Ministério da Saúde. 
O governo também será dispensado 
de realizar licitação para aquisição 
de bens, serviços e insumos de saúde 
enquanto perdurar a emergência em 
saúde decorrente do coronavírus.

Pelo texto encaminhado pelo Exe-
cutivo, é dever de todas as pessoas 

comunicar imediatamente às autorida-
des possíveis sintomas do coronavírus, 
circulação em áreas de contaminação 
ou contato com pessoas doentes. 
Também será obrigatório o comparti-
lhamento de dados sobre pessoas in-
fectadas ou suspeita de infecção, entre 
todos os órgãos e entidades públicos 
e privados, com a finalidade exclusiva 
de evitar a propagação do vírus.

O inteiro teor da proposição está 
disponível no site da Câmara dos 
Deputados.

Emergência global
No dia 30 de janeiro, a Organzia-

ção Mundial da Saúde (OMS) declarou 
o surto de coronavírus como emergên-
cia em saúde pública de importância 
internacional. Mais de 400 pessoas já 
morreram na China e 20 mil foram 
infectadas pelo novo vírus. No Brasil, 
14 pacientes são monitorados por 
suspeita de terem sido infectados, até 
agora nenhum caso foi confirmado.

Na segunda-feira (3), o ministro 
da Saúde, Henrique Mandetta, infor-
mou que ainda não há data definida 
para o voo que vai trazer os cerca de 
40 brasileiros que estão em Wuhan. 
A repatriação, segundo ele, se apli-
ca apenas aos brasileiros que estão 
naquela região, que está em estado 
de bloqueio, já que os que estão fora 
da cidade têm o direito de de ir e vir 
e podem sair da China sem o apoio 
do governo.

Assim que chegarem ao Brasil, 
eles deverão ser submetidos a qua-
rentena, de acordo com procedimen-
tos internacionais, sob a orientação 
do Ministério da Saúde. A duração 
da quarentena será de 18 dias. O 
governo estuda a possibilidade desse 
período ser realizado em uma base 
militar em Anapólis (GO) e outra em 
Florianópolis (SC).



Governo grego aprovou lei que concede abono de 2 mil euros por cada criança nascida a partir de 1º de janeiro de 2020

O governo grego apro-
vou uma lei que concede um 
abono de 2 mil euros por 
cada criança nascida no país 
a partir de 1º de janeiro de 
2020. A medida surge como 
resposta às projeções de en-
velhecimento e redução da 
população.

O Governo pretende dar 
apoio aos futuros pais duran-
te os primeiros anos de vida 
do filho. O benefício vai ser 
pago em duas parcelas anuais 
e está disponível para qual-
quer família cujos rendimen-
tos anuais não excedam os 40 
mil euros.

A nova medida indica re-
dução de um terço da popu-
lação grega nos próximos 30 
anos. As estatísticas mostram 
uma redução muito acentua-
da da taxa de natalidade, de 
acordo com o jornal britânico 
The Guardian.

Segundo o Eurostat (Ser-
viço de Estatística da União 
Europeia), até 2050 cerca de 
36% da população grega vai 
ter mais de 65 anos, uma pre-

visão que preocupa o gover-
no, devido às implicações na 
força de trabalho.

“As pessoas podem pen-
sar que esta é uma questão 
de orgulho nacional, mas na 
verdade é uma questão de 
preservação nacional. As al-
tas taxas de produtividade 
estão associadas às popula-
ções jovens e não ao enve-
lhecimento ativo, por isso 
este assunto deve ser uma 
prioridade do crescimento 
econômico. Tudo isto fica 
pior, quando olhamos para 
o estado difícil do nosso sis-
tema de pensões”, afirmou a 
vice-ministra do Trabalho e 
dos Assuntos Sociais, Dom-
ma Michailidou.

Entre 2010 e 2015, quan-
do a taxa de desemprego atin-
giu os 28%, cerca de 500 mil 
pessoas deixaram o país para 
procurar emprego. “A maio-
ria eram jovens profissionais, 
agora estabelecidos em zonas 
mais prósperas do continente 
Europeu, dos Estados Unidos, 
Canadá e Austrália”, declarou 
Michailidou.

“Ter 5% da nossa po-

Grécia oferece bônus para 
aumentar taxa de natalidade
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pulação mais instruída e que 
está em idade reprodutiva 
fora do país agravou muito a 
nossa situação”, acrescentou 
a ministra do Trabalho e dos 
Assuntos Sociais grega.

Durante a crise, a Grécia 
perdeu cerca de um quarto 

da sua produção econômica, 
e sofreu um corte de 40% no 
orçamento da saúde e, con-
sequentemente, as taxas de 
natalidade diminuiram consi-
deravelmente.

“A grande queda no finan-
ciamento e o efeito nos servi-

ços médicos criaram muita 
insegurança nas mulheres”, 
afirmou Stefanos Chandakas, 
ginecologista.

O bônus para a taxa de na-
talidade irá custar ao governo 
cerca de 180 milhões de euros 
por ano, o equivalente a 0,1% 

do PIB (Produto Interno Bru-
to) e estará disponível para 
qualquer estrangeiro que re-
sida no país há pelo menos 12 
meses, uma medida que não 
foi vista com bons olhos por 
alguns membros do Governo 
de Kyruakos Mitsotakis.

Foto: Agência Brasil

O Serviço de Estatística da União Europeia revelou que 36% da população grega terão mais de 65 anos até 2050 e a previsão que preocupa o governo
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Mutirão no campo
Técnicos da Empaer levaram informações e orientações aos 
agricultores de São Domingos, no Sertão paraibano, que 
também receberam sementes de algodão  Página 18
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Cerca de cem famílias da comunidade Caiana dos Crioulos são beneficiadas com desapropriação em Alagoa Grande

Incra regulariza terras de 
famílias quilombolas na PB
José Alves 
zavieira2@gmail.com

Cerca de cem famí-
lias quilombolas de Alagoa 
Grande, no Brejo paraibano, 
receberam ontem do Insti-
tuto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária na 
Paraíba (Incra-PB) o imóvel 
de 292 hectares onde antes 
funcionava a Fazenda Sapé, 
no município. A comunidade 
foi beneficiada com o terre-
no após um processo de de-
sapropriação que durou dez 
anos. 

Segundo a antropóloga 
do Serviço de Regularização 
de Territórios Quilombo-
las do Incra-PB, Maria Ester 
Fortes, o terreno foi fruto de 
um longo processo de regu-
larização, mas agora a terra 
pertence às famílias, e já está 
sendo utilizada com a cultura 
de subsistência e a criação de 
animais.   

Ester Fortes revelou que, 
além dessa posse, o Incra-PB 
ainda tem outros 30 pro-
cessos de regularização de 
territórios, que estão sendo 
encaminhados em diferentes 
fases para, em seguida, dar 
posse a outros remanescen-
tes  de comunidades quilom-
bolas existentes no Estado.

A solenidade de imissão 
na posse do imóvel acon-
teceu segunda-feira passa-
da, no município de Alagoa 
Grande, próximo à casa-sede 
do imóvel, e contou com a 
presença da secretária nacio-
nal de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial, Sandra 
Terena, além de representan-
tes do Incra e de lideranças 
quilombolas. 

Localizada no Agreste 
paraibano, a cerca de 122 
quilômetros de João Pessoa, 
a comunidade Caiana dos 
Crioulos tem 98 famílias e 
um território de aproxima-
damente 646 hectares, que 
já foi identificado pelo In-
cra-PB. 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

 As famílias que tomaram posse 
no imóvel vivem principalmente de 
culturas de subsistência, como feijão, 
fava, milho, mandioca, inhame, bata-
ta-doce, bem como da criação de ani-
mais e da fruticultura. 

A comunidade ainda mantém 
bem vivas as tradições herdadas de 
seus antepassados africanos e pre-
serva vários traços de sua cultura e 
história. Entre as manifestações cul-
turais da comunidade estão os gru-
pos de coco de roda e de ciranda, que 
se apresentam em eventos culturais e 
educacionais na Paraíba e em outros 
estados brasileiros. 

Regularização 
A missão de regularizar os ter-

ritórios quilombolas foi atribuída ao 
Incra em 2003, com a promulgação 
do Decreto nº 4.887, que regulamen-
tou o procedimento para identifica-
ção, reconhecimento, delimitação, 
demarcação e titulação das terras 
ocupadas pelos remanescentes das 
comunidades dos quilombos, de que 
trata a Constituição Federal em seu 
Artigo 68.

 As comunidades quilombolas 
são grupos étnicos predominante-
mente constituídos pela popula-
ção negra rural ou urbana, que se 

autodefinem a partir das relações 
com a terra, o parentesco, o terri-
tório, a ancestralidade, as tradi-
ções e práticas culturais próprias. 
Estima-se que em todo o País exis-
tam mais de três mil comunidades 
quilombolas.

 Para terem seus territórios re-
gularizados, as comunidades qui-
lombolas devem encaminhar uma 
declaração na qual se identificam 
como comunidade remanescente de 
quilombo à Fundação Cultural Pal-
mares, que expedirá uma Certidão de 
Autodefinição para a comunidade em 
questão, que também deve encami-

nhar à Superintendência Regional do 
Incra uma solicitação formal de aber-
tura dos procedimentos administrati-
vos propondo à regularização.

As lideranças das comunidades 
quilombolas, através de nota agra-
deceram a resistência dos antepas-
sados, bem como ao Incra, ao Minis-
tério Público Federal e a Defensoria 
Pública da Paraíba que tiveram um 
papel fundamental nesta desapro-
priação. Para eles, ainda existe mui-
to preconceito contra os negros, 
mas cada conquista deve ser come-
morada com dignidade e consciên-
cia de luta. 

A comunidade mantém vivas as tradições 
herdadas de seus antepassados africanos, 

preservando traços da cultura e da história do 
povo. A fazenda Sapé, localizada em Alagoa 
Grande, onde moram as famílias, estava em 

processo de desapropriação há dez anos
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E ra o ano de 1973 e as “lições de sexo” 
não tinham sido suficientes.

Meus amigos ETs ainda não tinham 
feito contato e eu não sabia qual o exato 
ponto de mutação. O máximo que tinha 
conseguido em desdobramento foi numa 
fria madrugada em Fazenda Nova, cantan-
do ao ar livre para umas 4 mil pessoas Foi 
bacana, pois lá, longe, muito longe do palco, 
a talvez uns 200 metros estava junto a uma 
fogueirinha de papel um rapaz bonito, de 
olhos indefinidos voltados pra escutar mi-
nha música. A 200 metros talvez, os olhos 
me percorriam e decifravam o máximo de 
poesia que então eu podia dar.
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De volta à Paraíba, fui até a praia. Tinha 
cabelos grandes. Na madrugada, fiquei nu, 
sentado na areia, olhando o Atlântico calmo, 
típico de maré baixa tropical, imaginando o 
outro lado do meramente incalculável.

Sei que a linha reta me levava à Nigéria 
e Gilberto Gil ainda não tinha feito “Refave-
la”. Então havia ainda pra mim o Limousine 
58 e Ricardo Fabião cantando “Mistério”.

Nu, na areia, desnudei todos os bloque-
ios. Percebi que a música está intimamente 
ligada a cada átomo que forma o corpo físi-

Continuo com Janis e “To love somebody”
co. Tanto que a cada vértebra corresponde 
uma nota, numa escala definidíssima,ad-
mitindo sustenido e bemóis. A cada nota 
também está ligada uma maneira de amar, 
sabendo-se que qualquer uma vale a pena.

Nu, na areia, me vi menino no mar, me 
contemplei ancião na África distante, me 
senti anjo sobre Berlim, me refiz totalmente 
poeta com minha música rasgando, colando, 
comendo cifras, letras e partituras. Como 
Gil ainda não tinha feito “Refavela”, Caetano 
também não aquela outra canção. Mas, eu já 
estava nu com a minha música.
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Nu, na areia, recebi por noturnos 
raios cósmicos, tudo aquilo que um dia 
me faria sentar no terraço, com mamãe 
dormindo no último quarto, e olhar um 
gato atravessando o coração, como se 
fosse uma pantera azul das neves do 
Kilimandjaro, pois, cá no Nordeste, ainda 
se fazia frio em Sol. Ainda faz. Tudo me 
levaria às aparentes besteiras, aos vampi-
ros expostos, à nova geografia da fome e 
à sociedade dos poetas putos. Mamãe não 
está mais por aqui. Acho que o mínimo que 
vou conseguir no próximo final de semana 
é fazer e/ou cantar um blues. Talvez algo 
intitulado “Julho do rude amor”.

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

Nu na areia desnudei os bloqueios
Existem dias, prin-
cipalmente quando 
circulo nas ruas e 
praças centrais, que a 
ficha cai: esta é a civ-
ilização do inacred-
itável que se trans-
formou em realidade. 
Escrevo ouvindo Janis 
Joplin (ilustração) 
cantando “To love 
somebody”.
     Antes da pré-história 
oficializada em liv-
ros ditos científicos, 
a música estava no ar 
dos primórdios dos 
atlantes e lemurianos, 
nossos mágicos antepassados. Era diferente, 
pois tudo corria pela e para a percepção que 
os cientistas do século 20 batizaram de ex-
tra-sensorial.
      Inevitável - para a criação humana de-
pois que os “pais” extraterrestres deram 
o ponto de partida - que os conflitos pe-
las formas de poder e a gradativa implan-
tação dos sistemas comerciais deixassem a 
economia como principal bastidor da longa 
história. Entre minifúndios e latifúndios, 
feudos e castelos, rodas e motores, Galileu 

e Gutemberg, templári-
os e feiticeiros, filosofias 
e tecnologias, marxistas 
e tecnocratas, tratores e 
computadores, amores 
e dissabores, a música 
teve seu desenvolvimento 
acompanhando a corrida 
das tendências gerais da 
civilização.
   O Ocidente ficou como 
a área do planeta em que 
mais a crítica de arte fin-
cou suas posições, mar-
chas e contramarchas, 
acompanhando recuos e 
avanços que, no vigésimo 
século, tornaram-se mais 
sintomáticos.

      Por trás das ditaduras, o calcanhar econôm-
ico. Por trás das multinacionais de discos, apa-
relhos de tevê, computadores e etc., o calcanhar 
do petróleo. Uma anatomia tão clara quanto a 
mais clara entre as luzes visíveis, desde que eu 
e você fiquemos decididos a VER COM OLHOS 
LIVRES, como não muito antigamente diziam os 
modernistas e, 45 anos depois, os tropicalistas.
        A música vai correndo e escorrendo. Seguin-
do-a, a crítica. Adotando-a ou rejeitando-a, a platéia. 
Continuo com Janis Joplin e “To love somebody”. 
Enfim, é o que preciso. Acho que você também.
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Agricultores receberam sementes e foram orientados sobre procedimentos veterinários voltados a animais domésticos

A Empresa Paraibana 
de Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária 
(Empaer), vinculada à Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento da Agropecuária 
e da Pesca, conforme as me-
tas e propostas do Governo 
do Estado, tem diversificado 
suas atuações levando ao 
homem do campo orienta-
ções que contribuem para o 
desenvolvimento regional. 
Seguindo essas recomenda-
ções,  esta semana, no mu-
nicípio de São Domingos, 
extensionistas realizaram 
mutirão com múltiplas ati-
vidades para atender aos 
agricultores e com isso con-
tribuir para fortalecer a agri-
cultura familiar local.

Os agricultores de São 
Domingos que participa-
ram das atividades foram 
atendidos no escritório da 
Empaer. Foi disponibiliza-
da a emissão e renovação 
de Declaração de Aptidão 
do Produtor (DAP), além do 
levantamento de produção 
dos agricultores fornece-
dores do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar 
(Pnae). Depois, os técnicos 
fizeram visita a campo para 
elaboração de crédito rural 
orientado. Outra ação foi a 
distribuição de semente de 
algodão para agricultores 
integrantes do Programa Al-
godão Paraíba, assim como 
a implantação de capinei-
ras de corte de sequeiro. Os 
trabalhadores também re-
ceberam orientação sobre 
procedimentos veterinários 
voltados a urgências clínicas 
de animais domésticos.

Empaer realiza  mutirão em
comunidades do Sertão da PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Cecília Noronha

O Programa de Distri-
buição de Sementes Selecio-
nadas do Governo do Estado 
atendeu a 105 famílias no 
município de São Domingos, 
contempladas com um total 
de 500 kg de sementes de 
feijão, 500 kg de semente de 
milho e 200 kg de semente 
de sorgo. Também são qua-
tro famílias fornecedoras do 
Pnae em fase de levantamen-
to da produção, garantindo 
mercado para suas produ-
ções agrícolas.

Três famílias selecio-
nadas para participar do 
Programa Algodão Paraíba 
receberam sementes e têm a 
garantia da compra da pro-
dução com preço fixo. Outras 
duas famílias tiveram suas 
propostas de crédito rural 
“Pronaf Mais Alimentos” 
aprovadas e mais seis famí-
lias assentadas estão sendo 

beneficiadas com linha de 
crédito Pronaf A, também 
aprovada, estando em fase de 
implantação. 

Excursão
Um grupo de estagiários 

da Universidade Federal de 
Campina Grande, Campus de 
Pombal, do Curso de Agrono-
mia, acompanhados por ex-

tensionistas da Empaer, rea-
lizaram excursão ao plantio 
de hortaliças na Comunidade 
Comprida dos Oliveiras, cujos 
produtos são comercializa-
dos por meio do Pnae.

Recebidos pela agricul-
tora Francinilda Matos de 
Almeida, que falou sobre 
suas atividades agrícolas, o 
processo de produção orgâ-

nica e também acerca da co-
mercialização, os estagiários 
retornaram conscientes da 
importância de trabalhar de 
forma organizada e receben-
do assistência técnica para 
se obter uma boa produção 
agrícola.

A agricultora trabalha 
com hortaliças: coentro, ce-
bolinha, alface, couve, tomate 

cereja, pimentão e pimenta 
de cheiro. A assistência téc-
nica da Empaer é conduzida 
pelos técnicos Inácio Ma-
rinho das Chagas, Ivanaldo 
Bernardo da Silva, Manoel 
Missias Dias de Araújo e Ma-
ria Gorete Bandeira, com o 
acompanhamento do gerente 
regional de Pombal, Leonar 
de Souza.

O Programa de Distribuição de 
Sementes Selecionadas contemplou 
105 famílias com um total de 500 
kg de sementes de feijão, 500 kg de 
milho e 200 kg de sorgo

Fotos: Secom-PB

O diretor-geral da Po-
lícia Rodoviária Federal 
(PRF), Adriano Furtado, 
informou que o órgão deve 
convocar novos concursa-
dos este ano. Ele destacou 
que o governo federal em-
possou mais de 1,5 mil ser-
vidores na PRF para atua-
ção em 2019. 

“No ano de 2019, nós 
tínhamos uma previsão de 
ingresso de 500 profissio-
nais. Conseguimos fazer o 
maior curso de formação, 
foram 1.565 profissionais. 
Diferentemente da previ-
são orçamentária, por um 
esforço de governo, nós 
nomeamos mil policiais e 
o restante são servidores 
que estão na condição sub 
judice – que estão sendo 
nomeados conforme as 
decisões judiciais”, ressal-
tou em entrevista ao pro-
grama Brasil em Pauta, da 
TV Brasil, que foi ao ar on-
tem , às 21h.

“Nós temos um con-
curso ainda válido, uma 
turma remanescente e a 
busca nossa é de iniciar um 
processo de formação para 
contratar. Existe até uma 
previsão orçamentária para 
isso”, acrescentou o diretor-
geral. 

Na entrevista, Furta-

do afirmou que a ação re-
pressiva, com aplicação de 
multas, é importante para 
mudar o comportamento 
dos motoristas, mas não é a 
única solução adotada pela 
instituição.

“Acreditamos muito 
em um processo de sen-
sibilização, de educação, 
um processo de atuações 
preventivas. Eu vejo que 
tem muito espaço para nós 
crescermos, integrando a 
população – especialmente 
os motoristas, sejam eles de 
[carros de] passeio, sejam 
veículos profissionais para 
a gente construir uma pauta 
com o outro”, disse o diretor.

Segundo Furtado, a 
PRF “não tem interesse al-
gum em aplicar multas", 
afirmou. "A multa é uma 
ferramenta que nós utiliza-
mos. É necessária, mas não 
é a única ferramenta. Nós 
temos várias ações que são 
realizadas, especialmente 
no processo de educação”, 
destacou.

O diretor-geral, a mu-
dança de comportamento 
pode contribuir para dimi-
nuição de acidentes. “A  ação 
repressiva é importante 
para mudar comportamen-
to.”, observou. “Mas não é 
tão simples de envolver as 
pessoas, de mudar hábitos 
simples”, completou.

PRF deve chamar mais 
concursados este ano
Agência Brasil

De olho no céu

Hubble pode ser visto na noite de
observação astronômica da UFRJ

Cariocas e turistas têm 
um programa agendado 
hoje, no Observatório do 
Valongo (OV), da Universi-
dade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), localizado na 
Ladeira do Pedro Antonio, 
Morro da Conceição, bair-
ro da Saúde, região central 
do Rio de Janeiro. Trata-se 
da “Primeira Noite de Ob-
servação Astronômica do 
Ano” do Observatório do 
Valongo.

O coordenador do 
evento, astrônomo Da-
niel Mello, disse ontem à 
Agência Brasil que não é 
necessário fazer inscrição 
prévia. Basta a pessoa che-
gar no OV entre 19h e 22h. 
Serão respeitadas apenas 
duas coisas: o limite má-
ximo de 150 pessoas e a 
colaboração do tempo. “A 
gente precisa de um tempo 
sem nuvens ou, no máximo, 
que apareçam somente nu-
vens bem esparsas”, disse 
Mello. Ele adiantou que, de 
qualquer forma, se a ati-
vidade não conseguir ser 
feita hoje, será remarcada 
automaticamente para a 
próxima quarta-feira (12), 

no mesmo horário.
Não há restrição para 

faixa etária. Pessoas de to-
das as idades podem par-
ticipar do evento. Daniel 
Mello explicou que a pri-
meira parte da observa-
ção noturna compreende 
informações básicas que 
são passadas às pessoas 
antes de utilizarem os te-
lescópios. “A gente mostra 
primeiro o céu, os astros 
que estão visíveis, através 
de um apontador estelar a 
olho nu. Primeiro, as pes-
soas vão aprender a reco-
nhecer as constelações, as 
principais estrelas, a co-
nhecer os planetas que es-
tiverem visíveis, como es-
ses astros se movimentam 
no céu. Tudo utilizando 
uma linguagem bem ade-
quada para público leigo, 
mostrando essa parte mais 
introdutória da astrono-
mia e dando espaço para as 
pessoas fazerem pergun-
tas, questionamentos. Isso 
é superimportante”, defi-
niu o astrônomo do OV.

Telescópios
A segunda parte da 

observação noturna envol-
ve a apresentação dos as-
tros visíveis por meio dos 

telescópios e é uma manei-
ra dessas pessoas apreen-
derem para que servem 
esses instrumentos, disse 
Mello. “A gente consegue 
ver coisas em detalhes 
com o telescópio que não 
consegue ver com nossos 
olhos”. Nesse programa, 
há a observação da Lua, 
do planeta Vênus que está 
brilhante nessa época do 
ano, e de outros astros es-
peciais que só são visíveis 
por meio do telescópio. Os 
curiosos terão oportuni-
dade de ver as crateras lu-
nares, as fases do planeta 
Vênus invisíveis a olho nu, 
por exemplo.

Daniel Mello informou 
que uma coisa interessante 
que vai ocorrer no horário 
da observação é a passa-
gem do Telescópio Hubble 
pelos céus do Rio de Janei-
ro. “Poucas pessoas sabem, 
mas ele é visível a olho 
nu”, destacou o astrôno-
mo, também coordenador 
de extensão do OV. O Te-
lescópio Espacial Hubble 
é um satélite artificial não 
tripulado que transporta 
um grande telescópio para 
luz visível e infravermelha. 
Foi lançado pela agência 
espacial dos Estados Uni-

dos (NASA), em 24 de abril 
de 1990, a bordo do ônibus 
espacial Discovery. É preci-
so, entretanto, que haja a 
colaboração do tempo para 
que as pessoas possam as-
sistir à passagem do Hub-
ble, reiterou Mello. “Não 
precisa nem chover; basta 
o tempo ficar nublado e a 
gente não vai poder fazer 
nenhuma das atividades”.

Agenda
Para março próximo 

já está programada a “Se-
mana de Órion”, para ob-
servação da constelação 
do mesmo nome, uma das 
mais conhecidas do públi-
co e, talvez, como adiantou 
Daniel Mello, o Observató-
rio do Valongo apresente o 
“Primeiro Sábado Astronô-
mico”, que deverá se repe-
tir uma vez em cada mês. 
Em junho, está prevista a 
“Semana dos Planetas Gi-
gantes”. Essa agenda exige 
a realização de inscrições 
prévias.

Está agendada ainda, 
no dia 9 de março, a ob-
servação de uma super 
lua, que se repetirá no dia 
7 de maio. O acesso será 
franqueado ao público in-
teressado. 

Alana Gandra
Agência Brasil 
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Balanço compara primeiro mês de 2019 e 2020; com relação a dezembro, a queda é bem maior, chegando a 19,5%

As vendas de veículos 
caíram 1,61% em janeiro 
em comparação ao mesmo 
mês de 2019. Segundo o 
balanço divulgado, ontem, 
pela Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Au-
tomotores (Fenabrave), fo-
ram emplacadas no primei-
ro mês deste ano 298,4 mil 
unidades, contra 370,7 mil 
no ano passado. Em relação 
a dezembro, a retração ficou 
em 19,5%.

Os automóveis tiveram 
a maior queda, com redução 
de 5,62% nos emplacamen-
tos de janeiro em relação ao 
primeiro mês do ano passa-
do. De acordo com a Fena-
brave, foram vendidos 154,5 

mil carros em janeiro. Na 
comparação com dezembro, 
o número representa uma 
retração de 28,1% nas ven-
das. No último mês de 2019 
chegaram a ser comerciali-
zados 215,2 mil carros.

As motos tiveram um re-
sultado positivo, com cresci-
mento de 1,08% nas vendas 
em janeiro de 2020 contra o 
mesmo mês de 2019. Foram 
emplacadas 91,7 mil unida-
des no primeiro mês do ano.

Os caminhões também 
registraram alta nas vendas, 
3,66%, com a comercializa-
ção de 7,1 mil veículos do 
tipo em janeiro. Já os ônibus 
apresentaram uma diminui-
ção de 2,27% nos emplaca-
mentos, com a venda de 2,1 
mil veículos de transporte 
coletivo no mesmo período.

Daniel Mello
Agência Brasil

Vendas de veículos caem
1,61% em janeiro deste ano

Editoração: Lênin BrazEdição: Cecília Noronha

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Febraban informou que  no país foram emplacadas 298,4 mil unidades no mês passado, contra 370,7 mil no mesmo período do último ano

Das 26 atividades industriais pesquisadas, 16 delas apontaram queda de acordo com informações do IBGE

Produção industrial

Após altas consecutivas,
retração chegou a 1,1%

As indústrias extra-
tivas do país fechou 2019 
com uma queda de 1,1%, 
segundo dados da Pesqui-
sa Industrial Mensal (PIM) 
divulgados ontem pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). O 
resultado veio depois de 
duas altas consecutivas, em 
2017 (2,5%) e 2018 (1%).

Segundo o gerente da 
pesquisa, André Macedo, 
um dos responsáveis pela 
queda de 2019 foi o rompi-
mento da barragem da Vale 
em Brumadinho (MG), que 
teve impacto importante 
no recuo de 9,7% das in-
dústrias extrativas no ano.

Mas esse não foi o úni-
co motivo para a queda. De-
zesseis das 26 atividades 
industriais pesquisadas 
tiveram queda no ano. “A 
produção industrial pode 
estar sendo impactada pe-
las incertezas no ambiente 
externo e também pela si-
tuação do mercado de tra-
balho no país que, embora 
tenha tido melhora, ainda 
afeta a demanda domésti-
ca”, explica Macedo.

Além das indústrias 
extrativas, tiveram quedas 
importantes os segmentos 
de metalurgia (-2,9%), de 
celulose, papel e produ-
tos de papel (-3,9%) e de 
manutenção, reparação e 
instalação de máquinas e 
equipamentos (-9,1%).

Por outro lado, dez 
atividades tiveram alta e 
evitaram um desempenho 
mais negativo da indústria, 
entre elas produtos ali-
mentícios (1,6%), veículos 
automotores, reboques e 
carrocerias (2,1%), coque, 
produtos derivados do pe-
tróleo e biocombustíveis 
(1,7%), produtos de metal 
(5,1%) e bebidas (4%).

Entre as quatro gran-
des categorias econômi-
cas da indústria, a queda 
foi puxada pelos bens in-
termediários, isto é, os 
insumos industrializados 
usados no setor produtivo 
(-2,2%) e pelos bens de ca-
pital, isto é, as máquinas e 
equipamentos (-0,4%).

Por outro lado, os bens 
de consumo tiveram alta. 
Os bens duráveis cresce-
ram 2% e os bens semi e 
não duráveis, de 0,9%.

Dezembro
Analisando-se ape-

nas o mês de dezembro 
de 2019, a indústria teve 
quedas de 0,7% na compa-
ração com o mês anterior 
e de 1,2% em relação a de-
zembro de 2018.

Na comparação com 
novembro, a queda foi 
puxada pelos bens de ca-
pital (-8,8%). Entre as ati-
vidades da indústria, os 
principais recuos vieram 
de indústrias extrativas 
(-1,4%), de produtos far-
moquímicos e farmacêuti-
cos (-6,2%), de artefatos de 
couro, artigos para viagem 
e calçados (-6,6%), de me-
talurgia (-1,9%) e de pro-
dutos de metal (-2,9%).

Em relação a dezem-
bro de 2018, o principal 
resultado negativo tam-
bém veio dos bens de ca-
pital (-5,9%). Entre as 
atividades, as maiores 
quedas foram observadas 
nos segmentos de indús-
trias extrativas (-12,2%), 
metalurgia (-10,4%), pro-
dutos farmoquímicos e 
farmacêuticos (-17,3%) e 
máquinas e equipamentos 
(-7,2%).

Foto: Agência Brasil

Vitor Abdala  
Agência Brasil

Dados divulgados 
pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento mostram que 
houve aumento de 19% 
na execução do Progra-
ma de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural 
(PSR) no ano passado.

Com o incremen-
to, todo o orçamento do 
programa – R$ 440 mi-
lhões – foi gasto, o que 

permitiu o aumento do 
número de produtores 
com a lavoura segurada 
e crescimento do total 
de terra abrangidos pelo 
programa.

No total, a área segu-
rada somou 6,9 milhões 
de hectares e 58 mil pro-
dutores foram benefi-
ciados – 24% deles pela 
primeira vez. “A impor-
tância segurada total foi 
de R$ 20 bilhões, o maior 
valor nominal desde o 

início do programa em 
2005”, informou o Minis-
tério da Agricultura.

O seguro rural ga-
rante que os produto-
res conseguirão passar 
empréstimos tomados 
para o plantio e colheita, 
mesmo que haja revés 
em caso de quebra por 
causa de evento climá-
tico adverso (seca ou 
excesso de chuvas, por 
exemplo), ou de varia-
ção de preços.

Acesso ao seguro rural 
cresce entre agricultores
Agência Brasil  

A área segurada foi de 6,9 milhões de hectares, beneficiando 58 mil produtores , sendo 24% deles pela primeira vez

Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil
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Câncer: Brasil terá 625 mil 
novos casos por ano até 2022
Estimativa do Inca aponta que, somente entre a população infantojuvenil, são esperados 8.460 casos da doença

O Brasil deve registrar 
cerca de 625 mil novos casos 
de câncer por ano de 2020 a 
2022. A estimativa foi divul-
gada ontem pelo Instituto 
Nacional de Câncer (Inca). 
Somente entre a população 
infantojuvenil são esperados 
8.460 novos casos por ano no 
mesmo período.

A publicação Estimativa 
de Incidência de Câncer no 
Brasil mostra que o câncer 
de pele não melanoma deve 
permanecer como o mais in-
cidente, com a expectativa de 
177 mil novos casos por ano. 
Em seguida, está com o cân-
cer de mama próstata, com 66 
mil casos cada; cólon e reto, 
com 41 mil casos; traqueia, 
brônquio e pulmão, com 30 
mil; e, estômago, com 21 mil.

De acordo com Inca, o 
Brasil apresenta um declínio 
dos tipos de câncer associados 
a condições socioeconômicas 
desfavoráveis. Em algumas 
regiões, no entanto, as ocor-
rências persistem. É o caso do 
câncer de colo de útero, na Re-
gião Norte. Enquanto no Brasil 
esse tipo de doença está em 
terceiro lugar, na incidência 
entre mulheres, desconside-
rando o câncer de pele não me-
lanoma, no Norte é o segundo 
mais incidente, atrás apenas 
do câncer de mama.

Um a cada três casos de 
câncer poderiam, segundo o 
Inca, ser evitados pela redu-
ção ou eliminação de fatores 

de risco, como, por exemplo, 
tabagismo e obesidade. Ati-
vidades físicas, cuidados com 
a exposição ao sol e alimen-
tação saudável com frutas, 
vegetais e hortaliças frescos, 
evitando alimentos ultrapro-
cessados, também podem aju-
dar a evitar o câncer.

Aumento da estimativa
A estimativa para o pró-

ximo triênio aumentou em 
relação à última projeção, 
quando 600 mil novos casos 
eram esperados por ano em 
2018 e 2019.

A primeira publicação é 
feita para o triênio. Antes, a 
projeção era calculada a cada 
dois anos.A mudança ocorreu 
devido à disponibilidade de 
informações, mais confiáveis.

O instituto também cal-
culou a incidência da doença 
para a população infantoju-
venil. Segundo o instituto, a 
maior incidência pode ocor-
rer entre meninos, com 4.310 
novos casos por ano. Entre 
meninas, devem ser regis-
trados 4.150 novos casos. A 
incidência deverá ser maior 
na Região Sul, seguida pelas 
regiões Sudeste, Centro-Oes-
te, Nordeste e Norte.

De acordo com o Inca, 
o recorte para a população 
mais jovem permite aprimo-
rar as ações de saúde públi-
ca e controle da doença neste 
público. Se diagnosticados 
precocemente e tratados em 
centros especializados, 80% 
das crianças e adolescentes 
podem ser curados.

Mariana Tokarnia 
Agência Brasil  

O hábito de realizar ati-
vidade física faz diferença na 
prevenção do câncer. Não é 
preciso frequentar academia 
ou procurar um esporte de 
impacto ou grande esforço 
físico. Vinte minutos de cami-
nhada por dia, por exemplo, 
são recomendados pela Socie-
dade Brasileira de Oncologia 
Clínica (SBOC).

“A prática de atividade 
física melhora a imunidade 
do corpo e reduz a produção 
de mediadores inflamatórios, 
fenômenos que minimizam as 
mudanças celulares e, con-
sequentemente, os riscos de 
desenvolvimento da doença. 
Estudos mostram que a ati-
vidade física regular reduz 
de fato o risco de desenvol-
vimento de câncer de mama, 
cólon e endométrio”, explica 
o oncologista Duílio Rocha 
Filho, ligado à SBOC.

Segundo nota distribuí-
da pela sociedade médica à 
imprensa, 30% a 50% dos 
casos de câncer podem ser 
prevenidos a partir de mu-
danças no estilo de vida: além 
de praticar atividade física, 
“não fumar, preferir alimen-
tos naturais, manter uma die-
ta equilibrada, se vacinar e 
reduzir o consumo de bebidas 
alcoólicas.”

Apesar de recomenda-
ções simples, a SBOC encon-
tra dificuldade para que as 
pessoas mudem suas rotinas 
e adotem comportamentos 
mais saudáveis. 

Em pesquisa feita pela 
SBOC em 2017, com 1.500 
pessoas em todo o país, me-
tade declarou que não faz 
exercício físico. Uma em 
cada quatro pessoas entre-
vistadas não vê a obesidade 
como problema relacionado 
ao câncer.

O Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
aprovou nessa segunda-feira 
(3), em reunião da Comis-
são de Intergestores Bipar-
tite (CIB), a implantação do 
Grupo de Resgate Aeromé-
dico Estadual (Grame) para 
compor a Rede de Urgência 
e Emergência da Paraíba. O 
serviço é resultante de uma 
cooperação entre a SES e a 
Secretaria de Estado da Se-
gurança e da Defesa Social 
(Sesds). 

De acordo com a co-
ordenadora de Urgência e 
Emergência da SES, Débora 
Gomes, a unidade será tripu-
lada, incialmente, pela equi-
pe do Corpo de Bombeiros e 
pela Polícia Militar. Ela afir-
ma que, atualmente, os dois 
órgãos já realizam o serviço 
de resgate. A diferença é que 
agora o serviço vai funcionar 
como um suporte avançado 
de vida aéreo, com equipe 
médica e utilização de insu-
mos, medicamentos. 

“A proposta desse servi-
ço é fazer, além do resgate, 
a assistência médica. Inclu-
sive tem um perfil desses 
médicos que estarão tripu-
lando a aeronave. Tem que 
ser cirurgião, ter experiência 
com terapia intensiva, com 
urgência e emergência, para 
que consiga, na cena da ocor-
rência, já começar algum tipo 
de intervenção”, explica. 

A coordenadora aler-
ta que existe um perfil de 
resgate de suporte avança-
do via aérea. O sistema de 

regulação utilizado será o 
do Samu e o serviço poderá 
ser acionado pelos núme-
ros 190, 192 e 193. Débora 
Gomes afirma ainda que a 
proposta é que a aeronave 
voe de suporte para socorro 
apenas na região da 1ª Ma-
crorregião de Saúde pela 
questão do tempo/respos-
ta. “Se a gente for voar para 
Patos, uma unidade suporte 
via terrestre vai chegar mais 
rápido que a aeronave”, ob-
serva. 

O secretário de Saúde 
da Paraíba, Geraldo Medei-
ros, pontua a ação como um 
grande avanço para o Esta-
do e destaca a importância 
do serviço. Ele afirma ainda 
que a previsão do governo é 
de, no futuro, realizar esse 
transporte aeroviário tam-
bém com avião. “Sabemos 
que o raio de ação do he-
licóptero é de 30 minutos. 
Com um avião, esse raio 
ampliaria. Além disso, um 
estado com 223 municípios 
há a necessidade de se efeti-
var um transporte de avião. 
Nós que trabalhamos com 
Trauma desde a década de 
90, temos exatamente a 
ideia da importância de um 
transporte aeromédico. Com 
certeza vai salvar muitas vi-
das”, completa. 

A deliberação foi apro-
vada em CIB por todos os 
municípios. O próximo passo 
é a publicação da portaria 
para o serviço começar a 
operar. A intenção é que o 
Grame seja implantado an-
tes do Carnaval. 

SES vai criar serviço de 
transporte aeromédico

Foto: Ravena Rosa/Agência Brasil

Os dados do Inca apontam para um declínio dos tipos de câncer associados a condições socioeconômicas desfavoráveis, mas as ocorrências persistem 

Atividade física aumenta imunidade do organismo
Foto: Agência Brasil

Praticar atividades físicas reduz os riscos de desenvolvimento do câncer, especialmente de mama, cólon e endométrio

OriENtaçõES DO iNStitUtO NaCiONal DE CÂNCEr (iNCa):
 
n Realize atividades físicas como parte da rotina diária, começando por aquelas que 
lhe deem prazer, como caminhar, andar de bicicleta, dançar e nadar. Quanto mais 
se movimenta o corpo, maior a proteção contra o câncer.
n Caminhar ou ir de bicicleta para o trabalho, subir pelas escadas em vez de usar os 
elevadores, estabelecer momentos com a família e/ou amigos para atividades ao ar 
livre e/ou em praças públicas são algumas opções para aumentar a atividade física 
no dia a dia. Não há necessidade de serem aquelas modalidades sistematizadas ou 
que demandem a contratação de serviços como academias, que também podem ser 
opções.
n A atividade física promove o equilíbrio dos níveis de hormônios, reduz o tempo 
de trânsito gastrointestinal, fortalece as defesas do corpo e ajuda a manter o peso 
corporal adequado. Com isso, contribui para prevenir o câncer de intestino (cólon), 
endométrio (corpo do útero) e mama (pós-menopausa).
n Existem recomendações que sugerem a realização de pelo menos 30 minutos de 
atividade física por dia, mas já há evidências de que mesmo quando realizada por 
menos tempo a atividade física traz benefícios para a prevenção de câncer e para a 
saúde. Assim, se movimente naquelas modalidades de atividade física que você gos-
tar. A duração (tempo) torna-se mais um elemento, não o principal.
n É importante limitar hábitos sedentários como assistir à televisão, usar por muito 
tempo celular, tablet e computador ou jogar videogame.
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Incidente no voo impediu viagem da equipe, que agora enfrentará o Atlético da Bahia somente no dia 12

A estreia do Botafogo 
na Copa do Brasil de 2020, 
que aconteceria hoje, em 
Alagoinha, no interior baia-
no, contra o Atlético, foi re-
programada pela CBF para 
o próximo dia 12, no Está-
dio Antonio Carneiro. Antes 
de a delegação deixar a Ma-
ravilha do Contorno para se 
dirigir ao Aeroporto Castro 
Pinto foi informada do can-
celamento do voo 2035, da 
Gol, de João Pessoa para Sal-
vador, motivado pela morte 
de um passageiro dentro da 
aeronave antes da decola-
gem no Rio de Janeiro para 
a capital paraibana.

A diretoria do Botafogo 
e a Confederação Brasileira 
de Futebol ainda tentaram 
contornar a situação para 
que a delegação embarcas-
se ontem, sem sucesso. O 
vice-presidente de Futebol 
do Botafogo, Ariano Wan-
derley, lamentou o inciden-
te e confirmou a mudança 
de data.

“Infelizmente, um pas-
sageiro faleceu no Rio de Ja-
neiro e não tinha outro voo 
para a gente se deslocar até 
a Bahia. São coisas da vida. 
A CBF remarcou para a pró-
xima quarta-feira e vamos 
cumprir o determinado. 
Agora, teremos mais tempo 
e até quem sabe utilizar o 
Léo Moura nesta partida, já 
que se fosse hoje não haveria 
condições”, disse o dirigente.

A decisão fez a comis-
são técnica do Botafogo 
mudar toda a programação 
e hoje haverá um treino de 
força no CT da Maravilha-
do Contorno, a partir das 
8h30. No período da tarde, 
está previsto um treino tá-

Bota não embarca e estreia 
na Copa do Brasil é adiada

Sul-Americana
Em crise, o Vasco, que vem de derrota para o Botafogo e foi 
eliminado da Taça Guanabara, estreia hoje na Sul-Americana 
contra o Oriente Petrolero, em São Januário. Página 24
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Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

Foto: Edônio Alves/PhotoSports

COPA DO BRASIL 
n Jogos de hoje:
15h30
Coruripe x Juventude 
Independente-PA x CRB
Barbalha x Operário-PR

16h30
Santo André x Criciúma

20h30
São Luiz x América-RN
XV de Piracicaba x Londrina
Bahia de Feira x Luverdense
Vilhenense x Boa Esporte
Operário VG x  Santa Cruz
Santos-AP x América-MG

21h30
River-PI x Bahia
Caxias x Botafogo
Palmas x Paraná
Aquidauanense x ABC

22h30
Fast x Goiás

O Botafogo iniciaria hoje a sua 
participação na terceira competição 
do ano, a Copa do Brasil. A estreia, 
no entanto, foi remarcada pela CBF 

para a próxima quarta-feira

tico. Amanhã, haverá treino 
no Almeidão e, na sexta-fei-
ra, no CT do clube, prepara-
tivos para o jogo diante do 
Náutico, sábado próximo, 
na capital.

Léo Moura
A expectativa dos torce-

dores do Belo se volta para 

a estreia do lateral Léo Mou-
ra.  O jogador segue aprimo-
rando a forma física e busca 
um melhor entrosamento 
com os companheiros para 
estrear no próximo sábado 
contra o Náutico, pela Copa 
do Nordeste.

O técnico Evaristo Piza 
admitiu mudanças entre 

os volantes, que não foram 
bem contra o Confiança, no 
último sábado, para o jogo 
diante do Náutico. O mais 
provável é que ele entre 
com Rogério e Djavan, mas 
pode escalar Rogério e Wel-
lington para aumentar a pe-
gada. Nas demais posições, 
o time deverá ser o mesmo 

que vem jogando, embora 
exista a possibilidade da 
entrada de Mário Baiano no 
lugar de Lohan, no ataque.

Outro adiamento
A decisão da Confede-

ração Brasileira de Futebol 
em remarcar o jogo para o 
dia 12 vai forçar a Federa-

ção Paraibana de Futebol a 
buscar uma outra data para 
a partida entre Botafogo e 
Sousa, prevista para a mes-
ma data pelo Campeonato 
Paraibano. Será o segundo 
adiamento já que o confron-
to diante do Campinense foi 
remarcado para o dia 19, no 
Amigão.

Competição terá 91 clubes este 
ano, e campeão levará R$ 54 mi

A Copa do Brasil é a com-
petição mais democrática do 
país, onde clubes do Brasil todo 
se misturam, em um sistema 
de mata-mata, até se conhecer 
o campeão. Nesta primeira 
fase, participam 80 clubes e a 
partir da oitavas de final, mais 
11 clubes entrarão no torneio, 
fazendo um total de 91 clubes. 
Além de democrática, a Copa do 
Brasil é a competição que paga 
a maior premiação do país.

Os clubes são divididos 
de acordo com a posição no 
ranking nacional de Clubes da 
CBF. Na primeira fase, os clubes 
do grupo 1 recebem R$ 1.100 
milhão. Os do grupo 2, R$ 950 
mil e os do grupo 3, onde estão 
Botafogo e Campinense repre-
sentando a Paraíba, R$ 540 
mil. Se passar para a segunda 
fase, os clubes recebem mais 

R$ 1.300 milhão (Grupo 1), R$ 
1.030 milhão (Grupo 2) e R$ 
650 mil (Grupo 3). Aqueles clu-
bes que participarão da terceira 
fase receberão R$ 1,5 milhão 
independentemente do grupo. 
Na quarta fase a premiação é 
de R$ 2 milhões. Aqueles que 
chegarem às oitavas de final 
R$ 2,6 milhões. Nas quartas 
de final, a premiação será de 
R$ 3,3 milhões. Nas semifinais, 
o valor é de R$ 7 milhões. O 
vice-campeão receberá R$ 22 
milhões e o campeão ficará com 
R$ 54 milhões.

De acordo com o regula-
mento, nesta primeira fase os 
times melhores ranqueados 
jogam na casa do adversário e 
com a vantagem de jogar pelo 
empate. Na segunda fase, o 
local da partida é definido por 
sorteio, e sem vantagem para 
nenhuma equipe. Em caso de 
empate a vaga será decidida 
nos pênaltis. A partir da terceira 

fase, os jogos são de ida 
e volta com a ordem dos 
locais das partidas definidos 
por sorteio. Na quarta fase os 
confrontos serão definidos por 
sorteio, bem como a ordem 
dos jogos de ida e volta.

Nas oitavas de final, além 
dos 5 classificados nas etapas 
anteriores, entram mais 11 
clubes, sendo 8 da Liberta-
dores e o campeão da Copa 
do Brasil ( Flamengo, Santos, 
Palmeiras, Grêmio, São Paulo, 
Internacional, Corinthians e 
Athletico), além do campeão 
do Brasileiro da Série B (Red 
Bull Bragantino), o campeão 
da Copa Nordeste (Fortaleza) 
e o campeão da Copa Verde 
(Cuiabá).

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Troféu da Copa do Brasil, objeto de 
grande desejo, que vale um excelente 

prêmio ao campeão
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CSP, São Paulo Crystal, Nacional de Patos e Sport Lagoa Seca enfrentam dificuldades neste início de disputa

Rebaixamento já começa a
preocupar clubes no Estadual

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Com a realização da ter-
ceira rodada do Campeonato 
Paraibano – faltando apenas 
a partida entre Campinense 
e Botafogo marcada para o 
próximo dia 19 – as dispu-
tas pela ponta da tabela, mas 
principalmente para fugir da 
zona da degola começam a 
esquentar e com isso, equi-
pes passam a fazer contas 
para não se distanciarem dos 
adversários nessa disputa de 
quem busca, antes de mais 
nada, se manter na primeira 
divisão estadual.

Na última temporada, 
Treze e Esporte de Patos es-
caparam da degola com 11 e 
10 pontos, respectivamente, 
a primeira no grupo A e a se-
gunda equipe no grupo B, já 
o Serrano e o CSP foram re-
baixados com 8 e 7 pontos – o 
CSP acabou conseguindo a sua 
manutenção na elite estadual 
por conta de uma escalação ir-
regular de um atleta utilizado 
pelo Esporte na última rodada 
da competição de 2019.

Com três rodadas reali-
zadas, os recém-promovidos, 
São Paulo Crystal e Sport 
Lagoa Seca  são os lanternas 
das chaves A e B, respecti-
vamente. A posição é vista 
como natural para equipes 
que acabaram de subir para 
a primeira divisão, contudo, 
se espera melhores resulta-
dos do São Paulo, time que 
até o momento soma apenas 
um ponto sem ter marcado 
nenhum gol. O desempenho 
ainda se explica pela tabela 
difícil, onde a equipe teve que 
enfrentar, na ordem, Botafo-
go, Treze e Atlético de Caja-
zeiras - equipes que surgem 
como candidatas ao título. Já 
o Sport, time que sofreu três 
derrotas, segue sem pontuar.

No grupo A, que conta 
com o Atlético (7 pontos) na 
liderança seguido pelo Bo-
tafogo (6) – com um jogo a 
menos –, Treze (6), Perilima 
(3) e Sport (0), a briga mais 
séria é pela classificação para 
a próxima fase entre os três 
primeiros colocados. Já a dis-
puta contra o descenso fica 
restrita aos dois últimos, con-
tudo com um distanciamen-
to maior do que no grupo B, 
fazendo com que a Perilima 
tenha um pouco mais de tran-
quilidade em relação a sua 
manutenção, pois o time de 
Lago Seca dificilmente sairá 
da atual posição.

Já na chave B, a disputa 
até o momento é mais séria, 
das cinco equipes, três veem 
com proximidade a zona de 
rebaixamento, já que o Nacio-
nal de Patos que está na ter-
ceira posição soma os mesmo 
três pontos do quarto coloca-
do CSP, dois a mais que o São 
Paulo Crystal. Na próxima 
rodada, o time de Patos en-
frentará o Treze fora de casa, 
enquanto o CSP poderá bus-
car mais uma vitória contra 
o Sport, e o São Paulo Crystal 
terá um jogo difícil, mas aces-
sível diante da Perilima, situa-
ção que pode jogar a equipe 
sertaneja para a última posi-
ção. No topo da tabela, Cam-
pinense e Sousa conseguiram 
somar seis pontos cada, a Ra-
posa com um jogo a menos.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Ortilo Antônio

Jogadores do CSP durante treino no campo do Unipê. A equipe não faz uma boa campanha e corre o risco de novamente brigar para não cair. Em 2019 caiu, mas foi salvo pela justiça desportiva

São Paulo Crystal ainda confia na volta por cima

Tendo escapado do rebai-
xamento em 2019 graças ao 
erro cometido pelo Esporte 
de Patos, o CSP retorna para 
a temporada de 2020 mais 
uma vez com dificuldades para 
competir na parte de cima da 
tabela do campeonato, e nesse 
ano, aposta em um time cuja 
média de idade é de 20 anos, 
a menor do Estadual. Se no 
ano passado a disputa para 
se manter foi contra o time 
patoense, agora o confronto 
que se desenha é contra o São 
Paulo Crystal, vice-campeão da 
segunda divisão no ano pas-
sado. Essa disputa só deve ser 
alterada em caso de tropeços 
do Nacional ou caso o Sousa 
perca pontos pela escalação 
irregular do atacante Jó Boy na 
partida contra o Sport.

Para Eduardo Araújo, di-
retor executivo do São Paulo 
- equipe da cidade de Cruz do 
Espírito Santo, Região Metropo-
litana de João Pessoa -, o time 
tem feito, mesmo diante de 
adversários qualificados, boas 
partidas, mas tem falhado no 
setor ofensivo que segue em 
branco na competição. Con-
tudo ele afirma que a equipe 
tem um planejamento estabe-
lecido para o primeiro turno e 
que ainda é possível alcançar, 
mas isso depende justamente 
de bons resultados diante da 
Perilima na próxima rodada e 
contra o Sport, confronto que 
encerra a primeira parte da 
fase de classificação.

Segundo o dirigente, atle-
tas, comissão técnica e direto-

ria estão em sintonia para bus-
car a manutenção na primeira 
divisão e para isso, a equipe 
já planeja contratações para 
fortalecer o elenco. Segundo 
ele, já estão acertados três 
atletas, incluindo um meia e 
um atacante que devem ser 
anunciados nos próximos dias. 
As pretensões da equipe ga-
nharam mais força com a volta 
da equipe para o Estádio Car-
neirão, na cidade de Curz do 
Espírito Santo, fator que pode 
ser preponderante para o time 
nos próximos confrontos.

“Nós jogamos bem contra 
times muito fortes, mas não 
vencemos, para esses jogos, 
nossa principal preocupação 
era desempenho, agora temos 
confrontos onde não bastará ir 
bem, precisaremos vencer. Se-
rão jogos muito complicados, 
pois as duas equipes também 

estão em situação similar a 
nossa e, com três rodadas, os 
times começam a se organizar 
e chegar mais próximos do 
seu potencial, mas estamos 
confiantes em conseguir êxito”, 
afirmou Eduardo Araújo.

Já Josivaldo Alves, pre-
sidente e treinador do CSP, 
entende que a sua equipe 
também fez boas exibições nas 
primeiras rodadas, mas que foi 
punido por detalhes e erros da 
arbitragem alegados por ele 
na goleada sofrida contra o 
Atlético de Cajazeiras por 4 a 
1 – jogo em que a equipe de 
João Pessoa teve uma atleta 
expulso. Segundo Josivaldo, 
a vitória contra a Perilima na 
última rodada ocorreu justa-
mente na exibição mais frágil 
de sua equipe até o momento. 
Para o mandatário do “Tigre” 
da capital, o CSP pode brigar 

por classificação e engatar uma 
série de vitórias nos próximos 
jogos quando enfrentará o 
Sport e depois o Botafogo, fe-
chando assim o turno.

“Ninguém pode entrar 
em uma competição apenas 
pensando em se manter, as-
sim como toda partida em que 
jogamos buscamos a vitória. 
Temos um time jovem, mas 
que possui muita qualidade 
e cujo principal adversário é 
a oscilação dentro de cam-
po. Acredito que estamos em 
evolução, soubemos suportar 
bem o adversário no último 
confronto e podemos vencer 
o Sport e enfrentar com co-
ragem o Botafogo, time que 
sempre demos muito trabalho. 
Sabemos que entramos com o 
primeiro objetivo de não cair, 
mas podemos fazer mais que 
isso”, afirmou Josivaldo.

Com apenas um ponto, o São Paulo Crystal, que perdeu para Botafogo e Treze, espera se recuperar ainda na primeira fase da disputa

Foto: TVTorcedor

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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CBF fecha parceria com a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais visando competição

Seleção de Futsal Down vai
decidir o Mundial na Turquia

A CBF fechou uma par-
ceria com a Confederação 
Brasileira de Desportos 
para Deficientes Intelec-
tuais (CBDI) com o objetivo 
de garantir que a Seleção 
Brasileira de Futsal Down 
dispute o Campeonato 
Mundial da modalidade. 
Atual campeã do torneio, a 
equipe estava sem recursos 
para disputar a competição 
na Turquia e terá auxílio da 
CBF para arcar com custos 
da competição.

Esta iniciativa surgiu 
a partir de um pedido do 
senador da República Ro-
mário, do Rio de Janeiro. 
O tetracampeão mundial 
esteve na Casa do Futebol 
Brasileiro na última sema-
na para solicitar apoio ao 
projeto da Seleção de Fut-
sal Down. O presidente da 
CBF, Rogério Caboclo, ficou 
sensibilizado e prontificou-
se a atender ao pedido por 
meio da CBF Social, garan-
tindo que o Brasil defenda 
o título da modalidade no 
próximo mês.

“O senador Romário es-
teve aqui na semana passada 
e nos apresentou o projeto 
da seleção de Futsal Down. 
É uma Seleção que já foi 
campeã, tem este prestígio 
internacional alcançado e o 
presidente Rogério Caboclo 
solicitou que a CBF Social os 
auxilie nessa demanda. Já fi-
zemos todo o acerto interno 
e a Seleção de Futsal Down 
estará na Turquia defenden-
do o título no mês de março 
e, se Deus quiser, sagrando-
se campeã”, destacou Walter 
Feldman, secretário-geral 
da CBF.   

O técnico da Seleção 
Brasileira de Futsal Down, 
Cleiton Monteiro, esteve na 
sede da CBF, no Rio de Janei-

CBF
Foto: Reprodução

Recorde de Federer

Djokovic tem até outubro para superar o rival

Djokovic ascendeu ao primeiro lugar no ranking da FedEx ATP aos 24 anos, por um total de 53 semanas, de 4 de julho de 2011 até 8 de julho de 2012

Foto: ATP/Divulgação

Novak Djokovic, da 
Sérvia, retornou ao topo do 
ATP Rankings pela quinta 
vez, depois de conquistar 
o oitavo título do Aberto da 
Austrália, com um recorde. 
É a sua 276ª semana no 
topo, substituindo Rafael 
Nadal, da Espanha, que o 
ultrapassou no 1º lugar em 
4 de novembro do ano pas-
sado.

Djokovic, que agora é 
o número 1 do mundo nas 
nove últimas 10 tempora-
das (2011-16, 2018-20), 
quebrará o recorde de Ro-
ger Federer na maioria das 
semanas no número 1 (310 
semanas) se ele permane-
cer no até 5 de outubro.

“Esse é um dos dois 
maiores objetivos, com 
certeza. Quero dizer, não 
há segredo nisso”, disse 
Djokovic, depois de vencer 
em Melbourne.

Andrea Gaudenzi, 

presidente da ATP, dis-
se: “Novak teve um início 
impecável da temporada, 
levando a Sérvia à vitória 
na ATP Cup e conquistan-

do o oitavo título recorde 
do Aberto da Austrália. Ele 
provou mais uma vez que 
ele é o homem a bater e 
seu recorde na Austrália 

é incomparável. Parabéns 
a Novak e sua equipe pelo 
início impressionante do 
ano e por seu retorno me-
recido ao número 1 do 

mundo no FedEx ATP Ran-
kings. ”

Djokovic ascendeu ao 
primeiro lugar no ranking 
da FedEx ATP aos 24 anos 

de 4 de julho de 2011 por 
um total de 53 semanas 
até 8 de julho de 2012. O 
sérvio voltou ao primeiro 
lugar em três outras oca-
siões entre 5 de novembro 
de 2012 e 6 de outubro 
de 2013 (48 semanas), 
de 7 de julho de 2014 a 
6 de novembro de 2016 
(122 semanas) e de 5 de 
novembro de 2018 a 3 de 
novembro de 2019 (52 se-
manas).

Djokovic, de 32 anos, 
está invicto em 2020, com 
um histórico perfeito de 
13-0, o que inclui ajudar a 
equipe Sérvia a conquistar 
o troféu inaugural da ATP 
Cup. Sua vitória no Aberto 
da Austrália eleva para 17 
o campeonato de Grand 
Slam de Djokovic (terceiro 
na lista de todos os tem-
pos, atrás de Federer com 
20 e Nadal com 19) e dá a 
ele uma forte liderança na 
FedEx ATP Race To Lon-
don até o momento.

ATP

ro (RJ), nessa segunda-feira 
(3) e conversou com Feld-
man. O treinador foi um dos 
idealizadores de um finan-
ciamento coletivo através da 
internet, que arrecadou pou-
co mais de 60 mil reais, insu-
ficientes para garantir a ida à 

Turquia. Agora, com apoio da 
CBF, a participação do Brasil 
no torneio está garantida. 

“Só tenho a agradecer 
ao presidente Rogério Cabo-
clo por ter atendido o pedi-
do e por acreditar na nossa 
causa. Somos os atuais cam-

peões mundiais e estamos 
muito felizes. É um momen-
to histórico para a Confede-
ração e para o futsal down 
estar aqui fechando esta 
parceria para poder parti-
cipar do Mundial”, declarou 
Cleiton Monteiro.

O Campeonato Mun-
dial tem início marcado 
para o dia 31 de março e 
faz parte do Trisome Ga-
mes, os Jogos Olímpicos 
para atletas com síndrome 
de down. No ano passado 
foi disputada a segunda 

edição do torneio, realiza-
da no Brasil, na cidade de 
Ribeirão Preto (SP). Com 
uma campanha invicta e vi-
tória sobre a Argentina na 
decisão, a Seleção Brasilei-
ra conquistou o primeiro 
título da modalidade.

A Seleção de Futsal Down estará na Turquia defendendo o título no mês de março e contará com o apoio da CBF, que arcará com os custos da competição, que começa no dia 31 de março
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Eliminado da Taça Guanabara, o time carioca inicia confronto mata-mata em casa para fugir da grave crise

Vasco enfrenta hoje o Oriente
na estreia da Sul-Americana 

NetVasco

Eliminado da Taça Gua-
nabara com apenas quatro 
pontos em 15 disputados, 
o Vasco tem um ponto de 
atenção bem claro a resol-
ver nesse início de tem-
porada: o ataque. É o pior 
início ofensivo do clube no 
século, com apenas um gol 
marcado em cinco partidas 
(média de 0,2 por jogo).

Diante de número tão 
negativo, o alerta está liga-
do para a estreia na Sul-A-
mericana contra o Orien-
te Petrolero-BOL, nesta 
quarta-feira, às 21h30, em 
São Januário. Abel Braga 
sabe que é preciso encon-
trar a formação ideal para 
o Vasco reencontrar o ca-
minho das redes.

“Vamos ver a equipe 
que vamos escalar para 
nos dar o gol que está fal-
tando. Apesar da frustra-
ção, tenho esperança”a-
firmou Abel Braga após a 
derrota para o Botafogo, 
no último domingo.

Para se ter uma no-
ção do quão paupérrimo 
é o rendimento do ataque 
vascaíno é o que o segun-
do pior ataque levando 
em consideração os cinco 
primeiros jogos da tem-
porada, o da temporada 
de 2011, fez quatro gols. 
Número modesto, porém 
superior ao atual.

Em 2011, aliás, o Vas-
co igualou seu pior início 
no Campeonato Carioca 
em termos de aproveita-
mento - com um empate 
e quatro derrotas. Poste-
riormente, porém, o time 
cresceu na temporada, 

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

foi campeão da Copa do 
Brasil e vice-campeão no 
Campeonato Brasileiro.

Chama atenção tam-
bém o número baixo de 
finalizações do Vasco, se-
gundo o site de estatísti-
cas Footstats. A média é de 
11,8 por partida. Ao lado 
da Cabofriense, o time 
tem o pior ataque do Ca-
rioca, com apenas um gol 
marcado.

Ainda nesse aspecto, 
outro dado preocupante é 
o número de finalizações 
certas de acordo com o 
Footstats. De 59, apenas 
17 foram na direção do gol 
(28,8%).

O fator positivo é Ger-
mán Cano, contratado 
para ser a referência do 
ataque vascaíno. Embora 
tenha marcado apenas um 
gol em três jogos, acertou 
sete das 10 finalizações 
tentadas no Campeonato 
Carioca - aproveitamento 
de 70%.

Cano precisa ser mais 
acionado, já que costuma 
conseguir soluções rá-
pidas em curtos espaços 
dentro da área.

Hoje, o time preci-
sa dar uma resposta ao 
seu torcedor para fugir 
da grande pressão que 
o time vive também fora 
das quatro linhas com sa-
lários atrasados. O técnico 
Abel sabe que uma reação 
se faz necessário para ter 
mais tranquilidade para 
trabalhar. A segunda par-
tida entre Vasco e Oriente 
Petrolero-BOL será dis-
putada n o próximo dia 
19, no Estádio Ramón 
Tahuichi, na Bolívia.

No domingo passado, com a derrota 
de 1 a  0  para o Botafogo, o 

Gigante da Colina deu adeus às 
semifinais da Taça Guanabara

Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Corinthians es-
treia hoje na fase preli-
minar da Libertadores 
atuando no Paraguai, 
diante do Guarani, em 
jogo a ser disputado no 
Estádio La Nueva, a par-
tir das 21h30. As duas  
equipes decidem uma 
vaga na terceira etapa 
da Libertadores, contra 
Cerro Largo, do Uruguai, 
ou Palestino, do Chile. 
O jogo de volta entre 
brasileiros e paraguaios 
está marcado para a se-
mana que vem, dia 12, 
em Itaquera. Esse con-
fronto faz lembrar o ano 
de 2015 quando houve 
disputa pelas oitavas de 
final da Libertadores e o 
time paraguaio eliminou 
o Corinthians. Venceu 
em casa por 2 a 0 e der-
rotou o Timão por 1 a 0 
no Brasil.

O técnico Thiago Nu-
nes aposta na boa fase de 
Boselli para superar os 
paraigaios; Contratado 
no ano passado, o ata-
cante  não teve um bom 
2019 pelo Corinthians. 
Na reserva da equipe na 

maioria dos jogos, o ar-
gentino fez apenas dez 
gols em 45 jogos. Mas 
agora a história é outra. 
Peça fundamental na 
equipe de Tiago Nunes, 
o atacante já balançou 
a rede quatro vezes em 
quatro jogos pelo Pau-
listão e divide a artilha-
ria do campeonato com 
Willian, do Palmeiras e 
Felipe Ferreira, da Ferro-
viária.

Mas a evolução do 
camisa 17 não se dá ape-
nas quando o assunto é 
marcar gols. Ele também 
vem se destacando nos 
passes para gol. No últi-
mo domingo (2), na vi-
tória por 2x0 diante do 
Santos, o centroavante 
deu um ótimo lançamen-
to para Janderson sair 
cara a cara com o goleiro 
e fazer o segundo tento 
alvinegro. Agora, Boselli 
soma duas assistências 
no estadual – empatan-
do sua marca do ano de 
2019, com 18 partidas a 
menos – e também lide-
ra a estatística da com-
petição.

Libertadores inicia
para o Corinthians

Pré-Olímpico

Brasil precisa vencer o Uruguai para 
sonhar com a vaga nas Olimpíadas

O técnico da seleção 
brasileira sub-23, André 
Jardine, reconheceu que 
o time ficou em situação 
delicada no Pré-Olímpi-
co e que precisará ven-
cer o Uruguai, amanhã, 
para não decepcionar na 
competição disputada na 
Colômbia. A Argentina, 
que derrotou o Uruguai, 
lidera o quadrangular e 
só uma vitória frente aos 
uruguaios deixa o Brasil 
na briga pela vaga. Das 
quatro seleções, duas se 
classificam para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio.

O Brasil empatou 
por 1 a 1 com a seleção 
da casa em sua estreia 
no quadrangular final do 
torneio. Com o resultado, 
ficou em segundo lugar 
na tabela, com um pon-
to, atrás da Argentina, 
que soma três. Se trope-
çar diante do Uruguai, o 
atual campeão olímpico 

deve ficar de fora de Tó-
quio-2020.

"Obviamente, vamos 
ter que pontuar contra 
o Uruguai, a vitória se 
impõe pela classificação. 
Possivelmente, o qua-
drangular só será deci-
dido na última rodada 

para todos os times", co-
mentou o treinador. Na 
rodada final, o Brasil en-
frentará a Argentina, no 
domingo.

O empate contra os 
colombianos foi o pri-
meiro tropeço da seleção 
no Pré-Olímpico. O time 

vinha de aproveitamen-
to de 100% na primeira 
fase. "Foi um jogo bas-
tante difícil por tudo o 
que valia, por tudo o que 
representa e por jogar 
com a equipe do país-se-
de, com a torcida e todo o 
ambiente a favor".

O empate diante da Colômbia frustrou o time brasileiro, que briga por uma vaga nos Jogos Olímpicos

Foto: Divulgação/CBF

Da Redação
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Breves & Curtas
# Lição do dia – Uma criança de dez anos foi 
espancada até a morte por não saber a lição 
do dia numa escola corânica (de estudo do 
Corão), no Senegal. Existiriam várias escolas 
corânicas no país, onde crianças seriam 
vítimas de maus-tratos, segundo relatos de 
ongs. Desde 2018, 17 adolescentes teriam 
sido mortos por atos de violência ou de 
negligência. Outras 61 teriam sido abusadas 
sexual e fisicamente.

# Depois de morto – Um ano e seis meses 
após perder o pai com leucemia, o filho 
recebeu uma ligação na última semana que 
o deixou indignado. Do outro lado da linha, 
uma funcionária da Agência Municipal de 
Agendamento (AMA) de Marataízes (ES) 
informou que o exame solicitado pelo idoso 
de 77 anos havia sido autorizado. O paciente 
já havia morrido no dia 19 de junho de 2018, 
após permanecer três meses internado.

# Cobertor elétrico – Em Portugal, na cidade 
de Chaves, uma mulher de 69 anos morreu 
após um incêndio em sua casa, que teria sido 
causado por um cobertor elétrico. A vítima 
vivia com o marido que escapou do fogo. Ela 
estava acamada e teria mobilidade reduzida.

# Picada de cobra I – Um encantador de 
cobras morreu após ter sido picado ao menos 
duas vezes por uma cobra-rei durante uma 
apresentação para o público de moradores 
de Kalimantan, na Indonésia. Em um vídeo, 
o homem, conhecido como Norjani, aparece 
fazendo truques com a cobra e é atacado na 
mão e na testa pelo animal. O encantador, 
então, dá risadas das picadas do animal e 
continua o show.

# Picada de cobra II – Ele morreu duas 
horas depois. A família de Norjani matou a 
cobra cortando a cabeça como uma forma de 
se vingar de qualquer espírito maligno que 
estivesse no animal. Espécie nativa do sudeste 
da Ásia, a cobra-rei é a maior venenosa do 
mundo, chegando a medir de três a quatro 
metros de comprimento. Seu veneno pode 
matar até 20 pessoas.

Descobertas de relíquias oferecem evidência de seu papel crucial no intercâmbio cultural a partir do século VI

Cemitério revela as culturas 
que viveram a Rota da Seda

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

Novos achados arqueológicos no 
noroeste da China revelaram as cultu-
ras que prosperaram ao longo da Rota 
da Seda. O “assombrado” Cemitério de 
Reshui, um sítio arqueológico de cerca 
de 300 túmulos que remontam entre os 
séculos VI e VIII, está localizado no con-
dado de Dulan, na província chinesa de 
Qinghai.

Tendo ganhado fama nos últimos 
anos, roubos contínuos levaram que 
muitos tesouros fossem retirados das 
sepulturas. No entanto, em março de 
2018, uma campanha de aplicação da lei 
em todo o país foi criada para combater 
o roubo de túmulos e recuperar os arte-
fatos perdidos.

Para resgatar o local saqueado, se-
gundo o site Sputinik News, arqueólogos 
começaram uma escavação de uma gran-
de tumba no Cemitério de Xuewei, no dia 
1º de setembro do ano passado, confor-
me a agência de notícias China Daily. Des-
de então, as descobertas feitas ajudaram 
a revelar o mistério que envolve o local, 
adicionando mais revelações que com-
põem a antiga Rota da Seda.

“É até agora o túmulo antigo mais 
completo já escavado no planalto 
Qinghai-Tibetan (…) Toda a estrutura do 
túmulo foi removida, o que é um avan-
ço para os nossos estudos sobre os cos-
tumes funerários na região”, disse Han 
Jianhua, o arqueólogo principal do Ce-
mitério de Reshui. A parede externa do 
túmulo recém-escavado abrange 33 me-
tros de largura por 31 metros de altura 
e é construída por espessas camadas de 
terra. Restos de mosteiros e locais para 
sacrifícios religiosos também foram de-
senterrados.

Segundo Han, a abundância de des-
cobertas em termos de relíquias cultu-
rais oferece evidência de seu papel cru-
cial no intercâmbio cultural na época. 
O conjunto caleidoscópico de artefatos, 
desde escorregas de madeira com pa-
lavras tibetanas, ferragens e peças de 
seda, até turquesas e cristais foram des-
cobertos no local. E alguns dos padrões 
decorativos desses objetos apresentam 
os estilos típicos dos povos sogdiano e 
sassaniano – ambos originários do Irã e 
da Ásia Central de hoje.

“A complexa estrutura do cemitério, 
a infinidade de objetos funerários e a di-
versidade de estilos revelam uma fatia da 
história que mostra como os diferentes 
grupos étnicos se comunicavam entre si”, 
diz Zhu Yanshi, pesquisador do Instituto 
de Arqueologia da Academia Chinesa de 
Ciências Sociais. Além das descobertas 
em Xuewei, novas pesquisas arqueoló-
gicas no noroeste da China têm revela-
do textos históricos relacionados com a 
Rota da Seda da Dinastia Tang (618-907) 
para os tempos modernos, o auge da 
prosperidade cultural e econômica na 
história das dinastias chinesas.

Em uma encosta de montanha 
no condado de Ulan, na província de 
Qinghai, ao longo de uma escavação de 
um ano, iniciada em setembro de 2018, 
arqueólogos desenterraram uma tumba 
de um nobre Tubo com murais requinta-
dos. A descoberta de um compartimento 
oculto no túmulo trouxe uma surpresa 
ainda maior, pois tal coisa nunca havia 
sido encontrada em qualquer sepultura 
antiga na China, segundo Tong, sem falar 
no fato de que uma coroa dourada com 
pérolas e safiras, sentada ao lado de um 
copo de ouro incrustado com turquesa, 
foi encontrada no interior.

“As coroas facilmente atraíam 
invasores de túmulos, por isso é raro 
encontrar um artefato assim durante 
a investigação arqueológica na China. 
Podemos descobrir quão meticulosos 
foram os criadores dessa sepultura 
para garantir a sua segurança”, afir-
mou Tong Tao, arqueólogo-chefe que 
trabalho no local.

Aforismo
“Os mortos podem sobreviver 
como parte das vidas daqueles 

que ainda vivem.”

(Kenzaburo Oe)

1927 — Osório Duque-Estrada, poeta,
crítico literário e teatrólogo brasileiro

Mortes na História

Obituário

Feminicídio

Luiz Carlos Alves
Oliveira (Jangada)
19/1/2020 (divulgado em 
2/2/2020). Aos 69 anos, 
em João Pessoa (PB), ví-
tima de um AVC. Atacante 
(ponta-direita) fez suces-
so nos anos de 1970. Jogou no América de 
Natal (RN), Sport (PE), Ceará (CE), Ferro-
viário (CE) e América de Recife (PE) e foi 
ídolo na Paraíba, passando pelo Botafogo, 
Treze-PB e Campinense. Nascido em Ca-
noas (RS), em 19 de agosto de 1951, foi 
revelado pelo Internacional (RS). Também 
teve passagens pelo Pelotas (RS), Juventu-
de (RS), Colorado (hoje Paraná Clube) e Fi-
gueirense (SC).

Carmen dos Santos
30/1/2020 – Aos 27 anos, 
em São Paulo (SP). Foi 
morta asfixiada dentro 
de sua residência por seu 
companheiro, Mintirrelis 
de Jesus, de 32 anos. O fi-
lho dela, de três anos, presenciou o crime. 
Após cometer o assassinato, o homem levou 
o menino para a casa de sua irmã e fugiu.

Bernard Ebbers
2/2/2020 – Aos 78 anos. 
Ex-magnata norte-ame-
ricano das telecomunica-
ções preso por uma fraude 
contábil de 11 bilhões de 
dólares. Chegou a ser ape-
lidado de o “cowboy das telecomunicações” 
e transformou uma pequena empresa na 
WorldCom em uma gigante do setor, que 

Foto: Almanaque do Ferrão

Foto: Divulgação

Foto: Facebook

Foto: AFP

Fernanda Benvenutty
(Eliziário Benvindo
da Silva)
2/2/2020 – Aos 57 anos, 
em João Pessoa (PB), de 
câncer no fígado. Enfer-
meira, militante dos di-
reitos humanos na Paraíba e pioneira na 
luta em defesa e afirmação do movimento 
LGBT+. Transexual e ativista social e cultu-
ral, nasceu no município paraibano de Re-
mígio. Pelo Partido dos Trabalhadores (PT) 
foi candidata a vereadora e a deputada es-
tadual. Também era carnavalesca e fundou 
duas escolas de samba: a Unidos do Róger 
e a Império do Samba, ambas sediadas no 
Bairro do Róger, na capital paraibana. Ocu-
pou a vice-presidência da Associação Na-
cional de Travestis e Transexuais (Antra) e 
foi uma das fundadoras da Associação das 
Travestis da Paraíba (Astrapa).

Karina Amélia
2/2/2020 – De embolia 
pulmonar. Produtora e di-
retora artística que traba-
lhou com a banda Aviões 
do Forró. Participou de 
momentos importantes na 
carreira do cantor Xand Avião. Atuava com 
performances de dançarinos e também na 
forma como o artista se portava no palco. 
Chegou a montar o atual formato de sho-
ws que o forrozeiro apresenta. Trabalhou 
também com Felipe Araújo, Luan Santana, 
Fernando & Sorocaba, Lucas Lucco, Simone 
& Simaria e Paula Mattos.

Foto: Instagram

Amanda dos Reis Silva
31/1/2020 – Aos 16 anos, 
em Água Azul do Norte 
(PA). Foi violentada e as-
sassinada brutalmente. 
Seu corpo foi encontrado 
com sinais de violência se-
xual. Ela estava completamente nua e com 
perfurações pelo corpo. O autor do femini-
cídio já está preso. Em depoimento, ele dis-
se que já havia mantido um relacionamento 
com a vítima em outras ocasiões.

Josinete da Silva Sousa
1º/2/2020 – Aos 48 anos, em 
Monteiro (PB). Morta a faca-
das na zona rural (Sítio Lagoa 
dos Caititus, na Comunidade 
de Santa Catarina) pelo com-
panheiro.

Cleciane Scariot
1º/2/2020 – Aos 37 anos, 
em Curitiba (PR). Assassi-
nada a facadas pelo ex-na-
morado dentro da própria 
casa. O assassino confes-
sou o crime à mãe da víti-
ma por meio de uma mensagem de áudio, 
enviada pelo WhatsApp. O casal vivia um 
relacionamento conturbado. A relação en-
tre os dois durou cerca de um ano e meio 
entre idas e vindas e há cerca de um mês ela 
teria, inclusive, perdido um filho que espe-
rava dele. Ela tinha dois filhos, um de dois 
anos e outro de 19.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Foto: Record TV

George Steiner
3/2/2020 – Aos 90 anos, 
em Cambridge, na Ingla-
terra. Crítico literário, 
professor nas universi-
dades de Cambridge e de 
Genebra (na Suíça). Poli-
glota, fazia exercícios de tradução todos os 
dias. Na sua autobiografia, publicada em 
1998, ‘Errata: an Examined Life’, refere-se 
a essa condição de poliglota como estrutu-
rante na sua vida. Foi criado entre o fran-
cês, o alemão e o inglês. Nasceu em Paris 
em 1929, filho de imigrantes austríacos, 
estudou em Chicago, nos Estados Unidos. 
Ganhou o ‘Bell Prize in American Literatu-
re’, prêmio atribuído ao melhor ensaio de 
literatura norte-americana.

Foto: Lior Mizrahi

Neila Roldão Scheffer
30/1/2020 – Aos 33 anos, 
em Torres (RS). Foi mor-
ta a tiros dentro de casa 
pelo marido, que fugiu do 
local. Ela foi atingida por 
pelo menos três disparos 
de arma de fogo. O assassino é sargento da 
reserva da Brigada Militar. A vítima nunca 
havia registrado ocorrência contra o mari-
do, mas familiares afirmaram à polícia que 
ela sofria violência doméstica. O casal tinha 
uma filha de dez anos.

Lucineia Francisca
de Oliveira
30/1/2020 – Aos 29 anos, 
em Dracena (SP). Foi mor-
ta pelo ex-namorado de 
uma amiga. A vítima foi 
estrangulada. O assassino 
tem 31 anos e confessou o crime. Ele ale-
gou que matou Lucineia porque ela estaria 
atrapalhando o seu relacionamento com a 
amiga da vítima. As duas estavam dividin-
do a mesma residência. Os três estavam em 
casa no dia do assassinato, mas a amiga da 
vítima teria saído do imóvel após ser agre-
dida pelo homem. Ao retornar, encontrou 
Lucineia morta.

Foto: Redes Sociais

Jéssica Carloni
2/2/2020 – Aos 28 anos, 
em Franca (SP). Morta com 
múltiplos golpes de faca. 
Antônio Sérgio Rodrigues, o 
“Buiu”, de 32 anos, foi preso 
em flagrante após esfaquear 
Jéssica, de quem foi marido e com quem tinha 
uma filha. Foram mais de 50 facadas pelas cos-
tas. Estavam separados há cerca de um ano. 
Ele se recusava a aceitar o fim do relaciona-
mento e havia agredido a ex-mulher em oca-
siões anteriores.

Foto: Divulgação

posicionou o empresário como favorito de 
Wall Street até que a realidade de seus ne-
gócios fosse exposta. Em 2002, a WorldCom 
foi à falência. Os acionistas da empresa per-
deram cerca de 180 bilhões de dólares e 20 
mil trabalhadores ficaram desempregados. 
Cumpria uma pena de 25 anos de prisão. 
Nascido em Edmonton, Canadá, em 27 de 
agosto de 1941, cresceu no sul dos Estados 
Unidos.

Foto: Reprodução
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: Sendo HABILITADAS as pessoas físicas e empresas: 
JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 27.452.966/0001-
16, o Sr. FRANCISCO ELHIUVAN DE SOUSA, portador do CPF nº 079.593.904-26, o Sr. MOISES 
NUNES BIANO, portador do CPF nº 028.954.724-59, a Srª. GISELLY NOBREGA VASCONCELOS, 
portadora do CPF nº 049.557.124-52, a empresa MARIO PEREIRA DE CARVALHO, cadastrada 
no CNPJ nº 29.647.472/0001-12, a empresa MYLLER FERNANDES DA SILVA,  cadastrada no 
CNPJ nº 29.773.992/0001-71, a empresa JOSÉ LIMA DE LACERDA, cadastrada no CNPJ nº 
29.660.150/0001-03, a empresa JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR, cadastrada no 
CNPJ nº 29.758.985/0001-09, a empresa LINDOMA BATISTA NETO, cadastrada no CNPJ nº 
29.366.307/0001-04, a empresa ERISVALDO GERALDO DE SOUSA, cadastrada no CNPJ nº 
30.463.992/0001-54, a empresa ALESSANDRO NOBRE SARMENTO, cadastrada no CNPJ nº 
27.409.471/0001-04, a empresa DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS, cadastrada 
no CNPJ nº 29.722.118/0001-05, a empresa DAMIÃO BOZZANO DA SILVA, cadastrada no CNPJ 
nº 27.163.689/0001-21, a empresa  IVANILDO  BISERRA DA SILVA, cadastrada no CNPJ nº 
29.647.391/0001-12, a empresa FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA, cadastrada no CNPJ nº 
29.904.378/0001-00, a Srª. RENATA MONTEIRO DE LACERDA, portadora do CPF nº 874.143.414-
53, o Sr. FRANCISCO SABINO SOBRINHO, portador do CPF nº 072.823.924-80, a Srª. ZELIA 
MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE, portadora do CPF nº 219.864.284-00, a empresa STHEPSON 
MAIERY ALVES DE LIRA, cadastrada no CNPJ nº 11.083.424/0001-83, a empresa GAUDENCIO 
MENDES DE SOUSA FILHO, cadastrada no CNPJ nº 08.690.667/0001-75, a empresa SILVIO 
BARBOSA DE MACEDO, cadastra no CNPJ nº 32.707.243/0001-50 e a empresa FRANCISCO 
FORMDIGA NETO, cadastrada no CNPJ nº 21.670.822/0001-50, portanto sendo consideradas 
HABILITADAS em prosseguir no certame. A empresa MARIA MARINA, cadastrada no CNPJ nº 
29.647.256/0001-77, foi considerada INABILITADA em prosseguir no certame. Abre-se vista do 
processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recurso, a sessão pública para abertura dos envelopes 
PROPOSTA DE PREÇOS será realizada no dia 14 de fevereiro de 2020, às 08:00 horas no mesmo 
local e endereço para reunião.  

Aguiar-PB, 04 de Fevereiro de 2020
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: Aquisições Parceladas de Material Odontológicos de Consumo e Permanente, para 
suprir as necessidades dos ESF´s, deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Recebimento das propostas até: 08:59 horas do dia 
18/02/2020 e Abertura da sessão  pública as 09:00 horas, com inicio da disputa de preços as 9:00 
do dia 18/02/2020 endereço do recebimento das propostas exclusivamente por meio eletrônico 
do www.portaldecompraspublicas.com.br .  Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br

Arara - PB, 04 de Fevereiro de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial
_______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2019, que objetiva: 
Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Implantação de Pavimen-
tação em Vias Públicas Urbanas no Município de Assunção - PB, através do Convênio SICONV n.º 
865794/2018 - Operação CEF n.º 1053286-52/2018; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JMSV CONSTRUCOES EIRELI - R$ 272.302,11.

Assunção - PB, 04 de fevereiro de 2020
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Contratação 
de Serviço de Laboratório para Confecção e Fornecimento de Próteses Dentária, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde de Assunção), nas suas 
atividades visando obter uma série de ações em saúde bucal, com ampliação do acesso ao trata-
mento Odontológico gratuito aos munícipes, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre 
tudo a Portaria Nº 1.825, de 24 de Agosto de 2012 e Portaria Nº 1.110, de 28 de Maio de 2012 Do 
Ministério da Saúde. Confo; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
JAIRO ALGUSTO CAETANO NUNES - R$ 54.000,00.

Assunção - PB, 29 de Janeiro de 2020
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 27 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à partici-
pação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, 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. 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 CONDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00076/2019, que objetiva: Aquisição de vestuário 
para uso diário das crianças de 10 (dez) Centros de Referência em Educação Infantil - CREIs da 
rede municipal, atendendo às metas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Conde por meio 
da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 8.900,00; 
UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - R$ 7.646,00.

Conde - PB, 04 de Fevereiro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08.2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 10h00min, do dia 18.02.2020, licitação modali-
dade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de 
MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE PESSOAL, destinados à manutenção do Gabinete da Prefeita, 
Secretarias Municipais e ao Fundo Municipal de Saúde, exercício 2020. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. 
Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: 
www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 04 de fevereiro de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
________________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 18.02.2020, licitação modali-
dade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de 
Botijão de Gás GLP c/13 kg (conteúdo e vasilhames) e Água Mineral com 20 (vinte) litros (conteúdo 
e vasilhames), destinados a atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, Secretarias Muni-
cipais e ao Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha/PB, exercício 2020. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. 
Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: 
www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 04 de fevereiro de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha – PB, às 14h00min, do dia 18.02.2020, licitação modali-
dade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios, destinados aos atendimentos da MERENDA ESCOLAR / PNAE / PETI / CRAS 
/ PROJOVEM / IDOSOS / CESTAS BÁSICAS / CRECHE MUNICIPAL / CASA DE APOIO e FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, exercício 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 04 de fevereiro de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 13h00min, do dia 19.02.2020, licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parce-
ladas de Materiais de Expedientes e Didáticos para as Secretarias Municipais e Fundo Municipal 

de Saúde, exercício 2020. Recursos: previstos nos orçamentos vigentes. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 04 de fevereiro de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 19.02.2020, licitação moda-
lidade PREGÃO, na Forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas 
de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda Escolar e a diversos setores da 
Administração Municipal e ao Fundo Municipal de Saúde, exercício 2020. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min às 
12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 04 de fevereiro de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha – PB, às 08h30min, do dia 20.02.2020, licitação modali-
dade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de 
CARNES BOVINA, FRANGO, PEIXE e LINGÜIÇA, destinados ao PETI, CRECHE, PRO JOVEM, 
CRAS, CASA DE APOIO, MERENDA ESCOLAR e demais setores da Administração, exercício 
2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, 
no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 04 de fevereiro de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, destinados aos aten-
dimentos das Frotas Veiculares pertencentes e/ou locadas a Edilidade e aos Fundos Municipais de 
Saúde e Assistência Social, exercício 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 23/2019. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / QSE / FUNDEB 40 % / MDE / FUS / CUSTEIO / FMAS / SCFV / 
CRIANÇA FELIZ / CRAS e BL BÁSICA: 02.01 - 04.122.0002.2002 - 02.02 - 04.122.0003.2003 - 02.031 
- 04.244.0008.2006 - 08.244.0023.2079 - 08.244.0008.2082 - 08.244.0023.2090 - 08.244.0023.2099 
- 02.041 - 10.301.0013.2012 - 10.301.0012.2013 - 10.301.0012.2014 - 10.301.0017.2037 
- 10.302.0014.2054 - 10.302.0014.2056 - 02.05 - 12.361.0015.2019 - 12.361.0015.2022 - 
12.361.0015.2023 - 12.361.0015.2061 - 02.06 - 15.451.0003.2031 - 20.122.0003.2033 - 02.08 
- 04.123.0005.2004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT 
Nº 05/2020 - 20.01.20 - POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP - R$ 1.294.859,54; CT Nº 06/2020 
- 20.01.20 - FAGNER HENRIQUE DA SILVA - R$ 300,00.

Alagoinha, 20 de Janeiro de 2020.
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS

Prefeita
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de formação conti-
nuada de professores em educação emocional, Secretaria de Educação - Areia/Pb. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2020.

VIGÊNCIA: até 05/02/2020
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00069/2020 - 05.02.20 - 

CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 - R$ 16.577,00.
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
ATO EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: 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 Secreta-
rias - Areia/Pb. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2020. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 
00065/2020 - 05.02.20 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP - R$ 33.609,00; 
CT Nº 00066/2020 - 05.02.20 - POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
LTDA - EPP - R$ 922.140,00.
_______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: 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.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00067/2020 - 05.02.20 - A 

SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTD - R$ 5.020,00; CT 
Nº 00068/2020 - 05.02.20 - POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 
- EPP - R$ 255.345,00.
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de pneus, câmara de ar, protetor e pitos para atender as necessidades da frota 
da Prefeitura Municipal - Areia/Pb.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00070/2020 - 05.02.20 - CAYO 
CESAR CONSERVA ALVES - R$ 16.900,74; CT Nº 00071/2020 - 05.02.20 - CJ PNEUS (CHAR-
LES JOSÉ AGUIAR DA SILVA - R$ 83.614,00; CT Nº 00072/2020 - 05.02.20 - MARY SOARES & 
ALTAIR LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AU - R$ 27.732,00; CT Nº 00073/2020 
- 05.02.20 - NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 95.056,00; CT 
Nº 00074/2020 - 05.02.20 - REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E SERVICOS 
EIRELI - R$ 31.360,00.
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Aquisição de pneus 
para atender as necessidades da frota da Secretaria municipal de Saúde da prefeitura de Areia/
Pb; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CJ PNEUS (CHARLES 
JOSÉ AGUIAR DA SILVA - R$ 27.475,00.

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

Prefeito
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Contratação de Empresa 
para fornecimento de Gêneros Alimentos e Hortifrutigranjeiros para Merenda Escolar e Secretaria de 
Serviço Social Município de Areia - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 1.490,00; MEGA MASTER 
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 275.494,20; MERILUCIA DA SILVA - ME - R$ 97.320,20; 
OLIVEIRA & OLIVEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 606,50; THAUANA 
MACEDO RODRIGUES 09614149442 - R$ 8.750,00.

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

Prefeito
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Contratação de Empresa 
para Fornecimento de Gênero alimentício e hortifrutigranjeiros destinados a suprir as Necessidades 
da Secretaria de Saúde e seus Respectivos Serviços e Programas da Atenção Básica e Média 
Complexidade - Areia/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - R$ 135.065,26; MEGA MASTER COMERCIAL DE ALI-
MENTOS EIRELI - R$ 84.900,64; MERILUCIA DA SILVA - ME - R$ 8.331,70; THAUANA MACEDO 
RODRIGUES 09614149442 - R$ 9.230,50.

Areia - PB, 31 de Janeiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 13:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de locação de banheiros químicos para atender às necessidades da Secretaria de 
Turismo - Areia-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 
Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 05 de Fevereiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 14h00min HORAS DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, 
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA 
NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, CONFORME CONVENIO NR 0031519-1/2019. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 011/2012. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis, 

no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: 
www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 04 de Fevereiro de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 09h30min HORAS DO DIA 17 DE FEVEREIRO 
DE 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 011/2012. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.
gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 04 de Fevereiro de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de um veículo 0 km, para melhor atender a Secretaria de Desenvolvimento 
Social de Belém, conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00005/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS / PROGRAMAS Dotação consignada 
no orçamento vigente Elemento de despesa 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00005/2020 - 03.02.20 - J CARNEIRO COM. REPRESENTAÇÕES 
LTDA - R$ 73.500,00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

_______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Aquisição de um veículo 
0 km, para melhor atender a Secretaria de Desenvolvimento Social de Belém, conforme termo de 
referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J CARNEIRO COM. 
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 73.500,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato 
nos termos do instrumento convocatório.

Belém - PB, 03 de Fevereiro de 2020
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00003/2020, cujo 
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIA-
LIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE (RESSONÂNCIA) –Ampla Participação, marcado para o dia 05 de 
Fevereiro de 2020, às 11:00h, teve suaabertura remarcada para o dia 13 de Fevereiro de 2020, às 
10:00h.Telefone:(83) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 04 de Fevereiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00024/2018 PARTES: STTP 

/ ALFA PRINT LOCAÇÕES LTDA. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CON-
TRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, 
ORIUNDAS DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 00001/2018/STTP, COM FULCRO NO ART 57, 
INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUO NETO / ALFA PRINT LOCAÇÕES 
LTDA. ASSINATURA: 01/02/2020. FELIX ARAUJO NETO/Superintendente - STTP
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00003/2020

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 DV00003/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para a Prestação de Serviço de Segurança e Monitoramento 
do Prédio da Administração e do Anexo da STTP; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - R$ 5.400,00.

Campina Grande - PB, 04 de Fevereiro de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a Prestação de Serviço de Segurança e Monitoramento 

do Prédio da Administração e do Anexo da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 - Superin-
tendencia de Transito e Transportes Publicos 04.122.2001.2092 - Ações Administrativas da STTP. 
33.90.39.99 - 1001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico. VIGÊNCIA: até 04/02/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Gran-
de e: CT Nº 00010/2020 - 04.02.20 - ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - R$ 5.400,00.
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de bicicletas. FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Campina Grande: 05.010 - Superintendencia de Transito e Tranportes 15.451.1025.2091 - Ações de 
Melhoria no sistema de transito 4490.52.99 - Equipamentos e Material Permanente 1001- Recursos 
Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00008/2020 - 
03.02.20 - RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 - R$ 17.280,00.
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00004/2020
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 DV00004/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva dos aparelhos telefônicos, central e rede telefônica da STTP.; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Fonetel Telecomunicações Inf. Comercio e Serv. 
Ltda - R$ 5.880,00.

Campina Grande - PB, 04 de Fevereiro de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva dos aparelhos telefônicos, central e rede telefônica da STTP.. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 05.010 - Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 04.122.2001.2092 - Ações 
administrativas da STTP 3390.39 99 - 1001 - Outros serviços terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até 04/02/2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
de Campina Grande e: CT Nº 00013/2020 - 04.02.20 - Fonetel Telecomunicações Inf. Comercio e 
Serv. Ltda - R$ 5.880,00.
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa Para fornecimento de forma parcelada de GLP, para atender 

as necessidades da Superintendência de Trânsito e transportes Públicos. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00035/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 
05.010 Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos. 04.122.2001.2092 - Ações Administra-
tivas da STTP 3390.30.00 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00009/2020 - 03.02.20 - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - R$ 6.795,00.
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de forma parcelada de bicicletas; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 - R$ 17.280,00.

Campina Grande - PB, 03 de Fevereiro de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

DE CAMPINA GRANDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00005/2020
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 DP00005/2020, 
que objetiva: : Locação de um imóvel situado a Rua Cazuza Barreto nº 65, Estação Velha - Centro 
- Campina Grande - PB, funciona a Coordenação de Transito - CONTRAN e Gerencia de Transito 
- GETRAN, que também é reservado para guarda dos veículos STTP... : Locação de um imóvel 
situado a Rua Cazuza Barreto nº 65, Estação Velha - Centro - Campina Grande - PB, funciona a 
Coordenação de Transito - CONTRAN e Gerencia de Transito - GETRAN, que também é reser-
vado para guarda dos veículos STTP.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 05 de  fevereiro de 2020  27
Publicidade

seu objeto a: RCB ADMNISTRACAO E INTERMEDIACAO DE IMOVEIS LTDA - R$ 128.781,48.
Campina Grande - PB, 04 de Fevereiro de 2020

FELIX ARAUJO NETO
Diretor Superintendente

______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um imóvel situado a Rua Cazuza Barreto nº 65, Estação Velha - Centro 
- Campina Grande - PB, funciona a Coordenação de Transito - CONTRAN e Gerencia de Transito 
- GETRAN, que também é reservado para guarda dos veículos STTP... : Locação de um imóvel 
situado a Rua Cazuza Barreto nº 65, Estação Velha - Centro - Campina Grande - PB, funciona a 
Coordenação de Transito - CONTRAN e Gerencia de Transito - GETRAN, que também é reservado 
para guarda dos veículos STTP.. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 - Superintendencia de 
Transito e Transportes Publicos 15.451.1025.2091 - Ações de melhoria no sistema de Transito 
33.90 39 99 - 1001 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 04/02/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00014/2020 - 04.02.20 - RCB ADMNISTRACAO E INTERMEDIACAO DE IMOVEIS 
LTDA - R$ 128.781,48.
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

DE CAMPINA GRANDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00002/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos para o Sistema de Alarme 
contemplando o prédio administrativo e o anexo, atendendo demanda da STTP; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALERTA SEGURANCA ELETRONICA 
EIRELI - R$ 6.077,56.

Campina Grande - PB, 04 de Fevereirode 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos para o Sistema de Alarme 
contemplando o prédio administrativo e o anexo, atendendo demanda da STTP. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Campina Grande: 05.010 - Superintendencia de Transito e Transportes Públicos 04.122.2001.2092 
- Ações administrativas da STTP 44.90.52.99 - 1001 - Equipamento e material permanente. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de 
Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00016/2020 - 04.02.20 - ALERTA 
SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - R$ 6.077,56.
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:00 horas do dia 17 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 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 001/18; 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) 3307-1175. E-
-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 04 de Fevereiro de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial
_______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 10:00 horas do dia 17 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO 
DE FARDAMENTOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7892/13; Decreto Municipal nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 04 de Fevereiro de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 
Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Fe-
vereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES. 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 001/18; 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) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 04 de Fevereiro de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 
Bartolomeu da Costa Lima, S/N - Centro - Caraúbas - PB, às 10:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS 
E CÂMARAS DE AR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2018. Informações: no horário das 7:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 04 de Janeiro de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00006/2020. OBJETO: Aquisição de Material Didático e de 

Expediente Destinado a Manutenção dos Programas, Ações e Atividades de Todas as Secretarias do 
Município de Conceição - PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: DLA 
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - D.L.A COMERCIO REPRESENT - CNPJ 24.334.945/0001-
08. LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - CNPJ 11.895.653/0001-00. INFORMA-
ÇÕES: na sede da CPL, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição - PB, no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3453-2486.

Conceição - PB, 29 de Janeiro de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Aquisição de material 
didático e de expediente destinado a manutenção dos programas, ações e atividades de todas as 
secretarias do Município de Conceição - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - D.L.A COMERCIO REPRESENT - R$ 
110.210,00; LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 310.742,00.

Conceição - PB, 28 de Janeiro de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Centro 
Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, S/N - São José - Conceição - PB, às 09:00 horas do 
dia 17 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição parcelada de Medicamentos que não compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, 
com o maior percentual de desconto, constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 04 de Fevereiro de 2020.
KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 10:30 
horas do dia 17 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de madeiras, tijolo e telha para serem utilizadas nos diversos serviços de construção, 
atendendo assim, as necessidades da Prefeitura Municipal de Conceição/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. 
Informações: no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 04 de fevereiro de 2020.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 14:00 
horas do dia 17 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de Material de Construção, Elétrico e Hidráulico, para todas as Secretarias, Órgãos 
e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no 
horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 04 de Fevereiro de 2020.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Aquisição de 
material didático e de expediente destinado a manutenção dos programas, ações e atividades de 
todas as secretarias do Município de Conceição - PB; ADJUDICO o seu objeto a: DLA COMERCIAL 
DE ALIMENTOS EIRELI - D.L.A COMERCIO REPRESENT - R$ 110.210,00; LEIA COMERCIAL DE 
LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 310.742,00.

Conceição - PB, 27 de Janeiro de 2020.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2019

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: contratação de empresas e profissionais especializado por meio de creden-
ciamento para prestação de serviços consultas, exames, pequenas cirurgias entre outros serviços 
médicos para o Município de Conceição/PB. Os interessados deverão apresentar envelope contendo 
a documentação e respectiva propositura até as 09:30 horas do dia 19 de Julho de 2019, na sala da 
referida comissão, sediada na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para 
abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: 
no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Conceição - PB, 26 de Junho de 2019.
OSVALDO CIRILO FERREIRA

Presidente da Comissão
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00102/2019

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 DV00102/2019, 
que objetiva: Contração de uma empresa especializada para cumprir o seguinte objeto: Realização 
de uma formação de conselheiros (as) Tutelares Eleitos (as) e respectivos Suplentes no Pleito de 
2019, aquisição de material didático específico e fornecimento de alimentação para 25 pessoas. 
Essa formação constitui uma recomendação do CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da 
Crianças e adolescentes e resolução do conselho municipal de Direitos de Crianças e Adolescentes 
do município de conde - PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: TEILEN SOLUCOES EM SERVICOS EIRELI - R$ 4.000,00.

Conde - PB, 30 de Janeiro de 2020
ANA CÂNDIDA AIRES RIBEIRO GALVÃO

Secretária
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PATROCINADORES, ATRAVÉS DE COTA DE 
PATROCÍNIO Nº 001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamamento 
Público para Seleção de Patrocinadores através de Cota de Patrocínio objetivando: seleção para 
aquisição de cota de patrocínio, através da Comissão Municipal de Licitação designada pela Portaria 
n.º0006/2019 de Janeiro de 2020, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n° 
13.019 de Julho de 2014 e alterações, realizará a seleção das melhores ofertas para aquisição de 
cota de patrocínio, com direito de exibição de publicidade/merchandising em espaços e equipamentos 
públicos do Município nas localidades dos eventos, excetuando-se instituições públicas e órgãos da 
Administração Pública Federal e do Estado da Paraíba, no evento denominado Carnaval de Conde 
(2020), mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. Os interessados de-
verão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura as 09:00 horas do 
dia 20 de Fevereiro de 2020, na sala da referida comissão, sediada na Rodovia PB 18 - Km 3,5, S/
Nº - Centro - Conde - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para 
abertura do respectivo envelope. Fundamento legal: Lei Federal nº 13.019 de Julho de 2014 e suas 
alterações posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licita@conde.pb.gov.br. 

Conde - PB, 04 de Fevereiro de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00102/2019. OBJETO: Contração de uma empresa 

especializada para cumprir o seguinte objeto: Realização de uma formação de conselheiros (as) 
Tutelares Eleitos (as) e respectivos Suplentes no Pleito de 2019, aquisição de material didático espe-
cífico e fornecimento de alimentação para 25 pessoas. Essa formação constitui uma recomendação 
do CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Crianças e adolescentes e resolução do conselho 
municipal de Direitos de Crianças e Adolescentes do município de conde - PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
do Trabalho e da Ação Social. RATIFICAÇÃO: Secretária, em 30/01/2020.
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contração de uma empresa especializada para cumprir o seguinte objeto: Realização 

de uma formação de conselheiros (as) Tutelares Eleitos (as) e respectivos Suplentes no Pleito de 
2019, aquisição de material didático específico e fornecimento de alimentação para 25 pessoas. 
Essa formação constitui uma recomendação do CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da 
Crianças e adolescentes e resolução do conselho municipal de Direitos de Crianças e Adolescentes 
do município de conde - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00102/2019. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: Órgão21500Secretaria Municipal do Trabalho 
e da Ação Social; Função08Assistência Social; Subfunção244Assistência Comunitária; Programa-
ProgramaCIDADE UNIDA NA ASSISTENCIA SOCIAL; Ação2042Manutenção das atividades da 
Sec. Mun. Ação Social; Natureza da Despesa3390390000Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; Fonte001Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Conde e: CT Nº 00031/2020 
- 30.01.20 - TEILEN SOLUCOES EM SERVICOS EIRELI - R$ 4.000,00.
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 13:00 horas do 
dia 20 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços na 
Reforma da UBS Luizivalda Coelho, localizada no Distrito de Inhauá na Zona Rural, deste município, 
conforme Proposta: 13.099..8200001/17-003 - SISMOB - Ministério da Saúde. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99342-2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

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

Presidenta da Comissão
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 20 de 
Fevereiro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contrata-
ção de uma empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços na Reforma 
da UBS Ciriaco Bispo da Costa, localizada no Distrito de Arroz na Zona Rural, deste município, 
conforme Proposta: 13099.8200001/17-004 - SISMOB - Ministério da Saúde. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99342-2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

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

Presidenta da Comissão
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO (Gasolina, Óleo 
Disel Comum e Óleo S10), DESTINADO A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS DA PREFEI-

TURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI 
LTDA - ME - R$ 1.447.300,00.

Cubatí - PB, 23 de Janeiro de 2020
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS

Prefeito
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FISICA OU JURIDICA DESTINADA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITARIO PARA SECRETARIA 
DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. 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 0001/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí - PB, 04 de Fevereiro de 2020
FLÁVIO LIMA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

COMBUSTIVEIS DO TIPO (Gasolina, Óleo Disel Comum e Óleo S10), DESTINADO A FROTA 
MUNICIPAL E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 
02.002 - GABINETE DO PREFEITO - 3390-30 - Material de Consumo - 02.003 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 3390.30 - Material de Consumo - 02.004. - SECRETARIA 
DE FINANÇAS - 3390.30 - Material de Consumo - 02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - 
3390.30 - Material de Consumo - 02.006. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 3390.30 - Material de 
Consumo - 02.017 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 3390.30 - Material de Consumo - 06.013 
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 33.90.30 - Material de Consumo - 06.015 - FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 3390.30 - Material de Consumo - Recursos Ordinários.. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: 
CT Nº 00001/2020 - 23.01.20 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA - ME - R$ 1.447.300,00.
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição de Combus-
tíveis 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; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - R$ 246.650,00.

Curral Velho - PB, 04 de Fevereiro de 2020
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: 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; ADJUDICO o seu objeto a: POSTO DIESEL 
SAO JOSE LTDA - R$ 246.650,00.

Curral Velho - PB, 04 de Fevereiro de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição 
de Combustíveis para abastecimento em transito: Diesel S10, Gasolina e Etanol, para o Fundo 
Municipal de Saúde de Curral Velho-PB; ADJUDICO o seu objeto a: POSTO DIESEL SAO JOSE 
LTDA - R$ 208.850,00.

Curral Velho - PB, 04 de Fevereiro de 2020
CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição de Combustíveis 
para abastecimento em transito: Diesel S10, Gasolina e Etanol, para o Fundo Municipal de Saúde 
de Curral Velho-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO 
DIESEL SAO JOSE LTDA - R$ 208.850,00.

Curral Velho - PB, 04 de Fevereiro de 2020
MANOEL DINIZ NETO

Gestor do Fundo de Saúde
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 21 de fevereiro  de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de 
empresa do ramo de construção civil para executar a obra de Construção de uma praça na cidade 
de Damião. 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) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 03 de Fevereiro de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DA PRAÇA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO 

DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00015/2018. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Esperança e: CT Nº 00019/2019 - Antonio Gomes Eireli EPP - 6º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 2 meses. ASSINATURA: 17.01.20
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

1.0 - DO OBJETIVO
Aquisição parcelada de tablets destinados aos Agentes Comunitários de Saúde deste município.
2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação:
Recursos Próprios do Município de Esperança:
09.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
09009.10.301.1017.2030 - MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 211 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 214
09009.10.301.1017.1018 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 211 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 215
3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

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

  Entrega: 5 (cinco) dias
4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

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

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

5.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:
WWW COMERCIAL EIRELI - Valor: R$ 76.560,00.

Esperança - PB, 04 de Fevereiro de 2020.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Aquisição par-
celada de tablets destinados aos Agentes Comunitários de Saúde deste município; ADJUDICO o 
seu objeto a: WWW COMERCIAL EIRELI - R$ 76.560,00.

Esperança - PB, 04 de Fevereiro de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Aquisição parce-
lada de tablets destinados aos Agentes Comunitários de Saúde deste município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: WWW COMERCIAL EIRELI - R$ 76.560,00.

Esperança - PB, 04 de Fevereiro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usan-

do de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo 
Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00011.2019, funda-
mentado no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados 
de 27 e 29/01/2020, respectivamente, no valor total de R$ 350.647,01 – (Trezentos e Cinquenta 
Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Um Centavos), em favor da empresa CONSTRUTORA 
E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI– inscrita no CNPJ sob o nº 17.809.782/0001-07, que tem como 
objetivo, Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimento em paralelepí-
pedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico em diversas ruas do município, apenas mão 
de obra, conforme termo de referência. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a 
assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório da referida Licitação. 
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 03 de Fevereiro de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Carnes e Peixe diversas para atendimento de diversos setores da Administração / complementação 
da Merenda Escolar e outros; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ADDAN ALEXANDRINO - ME - R$ 145.350,00; ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME - R$ 
171.000,00; FRIGORÍFICO ESTRELA LTDA - R$ 101.242,50. Ficam os licitantes convocados para 
assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
_______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: Serviços de hospedagem 
para diversos eventos realizados pela Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SANTOS E SERVIÇOS DE HOTELARIA 
LTDA - R$ 345.680,00.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DEIMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada/PB, às 14:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa física ou jurídica 
para a prestação de serviços de locação e condução de veículos fechados para atender o transporte 
escolar da rede municipal de ensino. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.imaculada.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.  

Imaculada - PB, 04 de fevereiro de 2020.
GLEITON CARMO SILVESTRE

Pregoeiro
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE RESULTADO DE JUGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2019
A prefeitura Municipal de Igaracy – PB, torna público para conhecimento dos interessados, 

que o recurso da decisão de habilitação da Tomada de Preço nº 00008/2019, interposta pela 
empresa COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 15.705.860/0001-06, julgado 
pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu acolhimento e provimento, afim de inabilitar 
a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI - ME - CNPJ: 20.002.412/0001-78, recorrida ante o 
descumprimento de exigência do edital item 6.7.1. Demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço Rua Pedro Lopes Brasileiro, s/nº, Centro – Igaracy - PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas.  

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

Presidente da CPL
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00001/2020. OBJETO: Contratação de empresa para 
Locação de horas de trator de pneus, com grade aradora no corte de terras destinado a atender as 
diversas localidades do município de Igaracy - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito Constitucional, em 03/02/2020.
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00001/2020, que objetiva: Contratação de empresa para Locação de horas de trator de pneus, 
com grade aradora no corte de terras destinado a atender as diversas localidades do município 
de Igaracy - PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA 
LIANI LEONARDO - ME - R$ 15.000,00.

Igaracy - PB, 03 de Fevereiro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

ADJUDICAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de 
combustíveis e produtos derivados de petróleo, tipo gasolina comum e óleo diesel S10, destinados 
aos veículos de propriedade desta Prefeitura, locados, contratados, colocados à disposição ou 
vinculados a atividade pública municipal por disposição legal, ao Município, Fundo de Assistência 
Social e do Fundo Municipal de Saúde de Igaracy/PB; ADJUDICO o seu objeto a: JOSE NILTON 
DA SILVA COMBUSTIVEIS - R$ 601.550,00.

Igaracy - PB, 03 de Fevereiro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de combustíveis 
e produtos derivados de petróleo, tipo gasolina comum e óleo diesel S10, destinados aos veículos 
de propriedade desta Prefeitura, locados, contratados, colocados à disposição ou vinculados a 
atividade pública municipal por disposição legal, ao Município, Fundo de Assistência Social e do 
Fundo Municipal de Saúde de Igaracy/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JOSE NILTON DA SILVA COMBUSTIVEIS - R$ 601.550,00.

Igaracy - PB, 03 de Fevereiro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição de 
combustíveis para abastecimento em transito, tipo gasolina comum e óleo diesel S10, destinados 
aos veículos de propriedade desta Prefeitura, locados, contratados, colocados à disposição ou 
vinculados a atividade pública municipal por disposição legal, ao Município, Fundo de Assistência 
Social e do Fundo Municipal de Saúde de Igaracy/PB; ADJUDICO o seu objeto a: POSTO DIESEL 
SAO JOSE LTDA - R$ 297.400,00.

Igaracy - PB, 03 de Fevereiro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição de combustíveis 
para abastecimento em transito, tipo gasolina comum e óleo diesel S10, destinados aos veículos 
de propriedade desta Prefeitura, locados, contratados, colocados à disposição ou vinculados a 
atividade pública municipal por disposição legal, ao Município, Fundo de Assistência Social e do 
Fundo Municipal de Saúde de Igaracy/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - R$ 297.400,00.

Igaracy - PB, 03 de Fevereiro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 16.576/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2020

DATA DE ABERTURA: 20/02/2020 – ÀS: 13:30h. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS 

CIRÚRGICOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª. Franciny 

do Nascimento Leal, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o 
número da chave 803181, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas 
com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, 
no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIO/
SUS Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto 
Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 04 de Fevereiro de 2020. 
Franciny do Nascimento Leal 

Pregoeira da CSL
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Brasil

NOME DO PROJETO: Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do 
Município de João Pessoa – “João Pessoa Sustentável”

NOME DO PROCESSO DE SELEÇÃO: Serviços de consultoria para o desenvolvimento dos ser-
viços necessários à elaboração dos Projetos Executivos das unidades habitacionais, equipamentos 
de atividades econômicas e públicos e entorno a serem executados nos conjuntos habitacionais, 
considerando os critérios de sustentabilidade, para reassentamento das famílias residentes na área 
pertencente ao Complexo Beira Rio, no município de João Pessoa, Estado da Paraíba, República 
Federativa do Brasil.

EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421)
REFERÊNCIA Nº SBOF Nº 93001/2020
O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA solicitou um financiamento ao BANCO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO - BID, para o PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO 
E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, e pretende utilizar parte dos recursos para 
a seleção e contratação de serviços de consultoria. 

Os serviços de consultoria incluem: o desenvolvimento de Plano de Trabalho, Estudos Prelimina-
res, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Habitação Sustentável Para Conjuntos Habitacionais 
E Equipamentos Públicos Voltados Para Reassentamento De Famílias. Os estudos e projetos a 
serem desenvolvidos devem englobar todos os fatores assegurando, de maneira mais eficiente, 
melhorias urbanas cujos resultados sejam sustentáveis em longo prazo, de maneira que contemplem 
os seguintes conceitos:(i) Sustentabilidade e poupança de recursos; (ii) Eficiência energética; (iii) 
Flexibilidade e modulação; (iv); (v) Relação com o entorno; e (vi) Design. Para a execução dos 
serviços descritos fica estabelecida a duração estimada de 09 (nove) meses. A empresa consul-
tora contratada deverá fornecer todos os subsídios técnicos para a elaboração do TDR (Termo de 
Referência) de obras para construção dos conjuntos habitacionais Sustentáveise equipamentos 
públicos voltados para reassentamento de famílias.

Os links abaixo apresentam um curto vídeo retratando as principais características deste trabalho:
• V í d e o  e m  p o r t u g u ê s :  h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / o p e n ? i d = 1 i X d 5 h -

-uD1BToiS7SisR4TIIoA1u_9DJa;
• Vídeo com legendas em inglês: https://drive.google.com/open?id=112AWLR1sJvKsiY1

SZ7qKl3y042ICl_iM;
• Vídeo com legendas em espanhol: https://drive.google.com/open?id=1gFxguGUg2dUl

SCcG2cfNGxMuc8yDyxcS.
A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável (UEP) convida empresas de con-

sultoria elegíveis para apresentar sua manifestação de interesse em prestar os serviços citados. As 
empresas interessadas deverão fornecer informações que indiquem que são qualificadas e possuem 
experiência para executar os serviços, (mediante a apresentação do portfólio por meio de folhetos, 
brochuras, devendo constar a descrição de serviços similares realizados, experiência em condições 
semelhantes, disponibilidade de profissionais da equipe técnica com conhecimentos necessários).

As empresas consultoras serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos 
nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento GN 2350-9, e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido 
nestas políticas.

As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint venture ou por 
meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para efeito da formação da lista curta, a 
nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente constituída ou incorporada e, no 
caso de joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa designada como representante. 

A empresa consultora será selecionada de acordo com  seleção baseada no orçamento fixo 
definido nas Políticas.

Maiores informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente 
das 08 h às 13 h (horário de Brasília/DF, Brasil).

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues na forma escrita (pessoalmente, por correio 
ou por correio eletrônico/e-mail) até as 23:59 h do dia 26/03/2020 (horário de Brasília/DF, Brasil)

UNIDADE DE PREPARAÇÃO DO PROGRAMA
Em atenção ao Coordenador Geral do Programa 
José Rivaldo Lopes
Avenida João Cirilo da Silva, S/N, Casa das Artes, Bairro Portal do Sol, CEP 58046-101, João 

Pessoa-PB BRASIL
E-mail: celuep@joaopessoa.pb.gov.br

JOSÉ RIVALDO LOPES
Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável

Prefeitura Municipal de João Pessoa
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09007/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09049/2019 PROCESSO ADM. Nº. 2019/066277

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, 
DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09049/2019, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA CNPJ: 02.472.396/0001-86 FONE/FAX: (62) 
3280-1208/3097-1202 END.: RUA PALMEIRAS, Nº. 39- QUADRA 10- LOTE. 08- SALA 01-SETOR 
CENTRAL, CAMPESTRE DE GOIÁS/GOIÁIS. CEP: 75.385-000

EMAIL: grafalianca@cultura.com.br/graficaaliancago@hotmail.com

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

08 Unid.

Confecção de 
Diários de Classe 
modelo 08 150

R$ 25,58
(Vinte e cinco 
reais e cinquenta 
e oito centavos).

R$ 3.837,00
(Três mil, oito-
centos e trinta 
e sete reais).

GRÁFICA
ALIANÇA

09

Unid. Confecção de 
Diários de Classe 
modelo 09 6.260 R$ 10,00

(Dez reais).

R$ 62.600,00
(Sessenta e 
dois mil e seis-
centos reais).

GRÁFICA
ALIANÇA

10

Unid.

Confecção de 
Diários de Classe 
modelo 10 9.060

R$ 6,51
(Seis reais e 
cinquenta e um 
centavos).

R$ 58.980,60
(Cinquenta 
e oito mil, 
novecentos e 
oitenta reais 
e sessenta 
centavos).

GRÁFICA
ALIANÇA

Valor Total: R$ 125.417,60 (Cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e 
sessenta centavos).

João Pessoa, 28 de janeiro de 2020.
Edilma da Costa Freire 
Secretária de Educação e Cultura

______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09007/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09049/2019 PROCESSO ADM. Nº. 2019/066277

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, 
DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09049/2019, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA CNPJ: 02.472.396/0001-86 FONE/FAX: (62) 
3280-1208/3097-1202 END.: RUA PALMEIRAS, Nº. 39- QUADRA 10- LOTE. 08- SALA 01-SETOR 
CENTRAL, CAMPESTRE DE GOIÁS/GOIÁIS. CEP: 75.385-000

EMAIL: grafalianca@cultura.com.br/graficaaliancago@hotmail.com

ITEM UNID. PRODUTO /
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

08 Unid.

Confecção de
 Diários de Classe 
modelo 08 150

R$ 25,58
(Vinte e cinco 
reais e cinquen-
ta e oito centa-
vos).

R$ 3.837,00
(Três mil, oitocentos 
e trinta e sete reais).

GRÁFICA
ALIANÇA

09

Unid. Confecção de
 Diários de Classe 
modelo 09 6.260 R$ 10,00

(Dez reais).

R$ 62.600,00
(Sessenta e dois mil 
e seiscentos reais).

GRÁFICA
ALIANÇA

10

Unid. Confecção de
 Diários de Classe 
modelo 10 9.060

R$ 6,51
(Seis reais e 
cinquenta e um 
centavos).

R$ 58.980,60
(Cinquenta e oito 
mil, novecentos e 
oitenta reais e ses-
senta centavos).

GRÁFICA
ALIANÇA

Valor Total: R$ 125.417,60 (Cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e 
sessenta centavos).

João Pessoa, 28 de janeiro de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 07.003/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/111500 da 

SEINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.ANTIGO 2766/2019/SEINFRA
DATA DA SESSÃO: 18/02/2020 HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário 

de Brasília. SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: Contratação de Empresa especializada de engenharia para a execução dos serviços 

de Recuperação de drenagem em diversas Ruas da cidade de João Pessoa – Pb..
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA), através da 

sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1035 torna público que fará realizar a 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará 
a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-

-e.com.br, sob o número da licitação 803296 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir de quinta-feira dia 06/02/2020, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
n.º 10.520/02,  regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 
7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei 
Complementar nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-101/2019

Acatando relatório apresentado pelo Pregoeiro e o Parecer Jurídico Conclusivo da ASJUR, 
desta Secretaria, que trata do Processo Administrativo Nº: 2019/144365 – SEDURB, cujo objeto é 
o “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM INCLUSÃO DE CONDUTOR, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – 
SEDURB, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS”, HOMOLOGO o procedimento licitatório em epígrafe em favor da Empresa: A M ABS 
EIRELI - CNPJ: 20.548.612/0001-20, no item 01 pelo valor total mensal de R$ 179.592,00 (cento e 
setenta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais), perfazendo o valor global, por um período de 
12 meses, de R$ 2.155.104,00 (dois milhões cento e cinquenta e cinco mil e cento e quatro reais). 

João Pessoa/PB, 04 de fevereiro de 2019.
LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ

Secretário de Administração
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-045/2019

LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ, Secretário de Administração do Município de João 
Pessoa, no uso das atribuições legais, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 10.520/2002, 
subsidiada pelo Art. 49, “caput”, da Lei Federal 8.666/1993, a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal e art. 29, e do Decreto nº 5.450/05, em razões de interesse público, RESOLVE ANULAR o 
Pregão Eletrônico SRP n.º 04-045/2019 que tem como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
CONTINUADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE LOCAÇÃO DE IMPRES-
SORAS E MÁQUINAS COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/
ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS”

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2019
LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ

Secretário de Administração
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 33001/2020

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de 
Preços Nº 33001/2020, em regime de execução de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, com tipo 
de licitação MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, no dia 20/02/2020, às 14:00 horas, tendo como 
objeto contratação de serviços especializados para contratação de serviços especializados para 
MANUTENÇÃO CORRETIVA, RAPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, 
ESTRUTURAS E AMBIENTES NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS 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, 04 de fevereiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN
______________________________________________________________________________

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

OBJETO: Aquisição de Equipamentos para as Escolas Municipais. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA Contrato 20-80032-1; Convenio 0423/2019; Classificação Funcional 
Pragmática - 22.101.12.361.5006.4870.0287.4400.52.112 12.361.2006.2019 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12.361.2006.2021 - MANUTENÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO; 12.361.2006.2116 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%; Elemento de despesa: 4490.52.01 - 
Equipamentos e material permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00028/2020 - 04.02.20 
- ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EIRELI - R$ 119.499,00; CT Nº 00029/2020 - 04.02.20 - EMILLY 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 68.700,00; CT Nº 00030/2020 - 04.02.20 - FA-
BIO LUCAS W E SILVA EIRELI - R$ 35.205,00; CT Nº 00031/2020 - 04.02.20 - INTELIGENCIA 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP - R$ 17.070,00; CT Nº 00032/2020 
- 04.02.20 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 73.431,00.
_______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUREZ TAVORA, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar 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 Juarez Távora, no dia 18 de fevereiro de 2020 as 
09:30 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. https://
www.juareztavora.pb.gov.br/editais/ou de forma eventual no endereço, Rua José Mendonça de 
Araújo, N 171 – Centro - Juarez Távora –PB - CEP – 58387-000, no horário de expediente normal 
de 08h00min as 12h00min

Juarez Távora, 04 de fevereiro de 2020.
Roberto Carlos de Oliveira Borges 

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 14:00hs do dia 19 de fevereiro de 2020
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, informação no endereço Rua Manoel Marques nº 67, centro 

de 07 as 12:00 hs, site do http://malta.pb.gov.br/,   http://www.tce.pb.gov.br
Malta - PB, 29 de janeiro de 2020

Ricardo de Sousa Nascimento
Pregoeiro Oficial/PMM

______________________________________________________________________________

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
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA 
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 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
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
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 complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 19 de fevereiro de 2020 as 09h00min. Objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 



DE “A” A “Z” TIPO ÉTICO e GENÉRICO. Maiores informações e aquisição do edital através do link 
http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou de forma eventual no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 
146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 04 de fevereiro de 2020.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADO NA RUA FREI 
IPIABINA, S/N, CENTRO OLIVEDOS PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO 
BÁSICO EM ANEXO. LICITANTE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇO: 1) MARIA 
VANENSSA SILVA DE OLIVEIRA, R$ 700.080,36, 2) CONSTRUTORA APODI LTDA, R$ 701.799,19, 
3) CONSTRUTORA LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI, R$ 704.160,15, 4) CONSTRU-
TORA HS EIRELI - EPP R$ 799.997,00, 5) ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA, R$ 703.320,44 
E PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP - (Proposta Desclassificada 
Por Incorreção) sendo DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MARIA 
VANESSA SILVA DE OLIVEIRA - ME - Valor: R$ 700.080,36. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Ananias 
dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. 

Olivedos - PB, 08 de Janeiro de 2020
GENILSON GALDINO FERNANDES

Presidente da Comissão
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

AVISO RESULTADO FASE PROPOSTA FINANCEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2019

TÉCNICA E PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços objetivando a 

realização de CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS para provimento de cargos efetivos, 
incluindo todos os procedimentos técnicos e administrativos necessários e exigidos pelo Tribunal 
de Contas. INTERESSADOS: EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA.Torna público o 
resultado da fase de proposta financeira, sendo o seguinte: NÍVEL FUNDAMENTAL – R$ 30,00. 
NÍVEL MÉDIO R$ 40,00 E NÍVEL SUPERIOR R$ 60,00. PREÇO MÉDIO = R$ 43,33. TOTAL 
ESTIMADO: R$ 26.000,00.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 34783001.

Passagem - PB, 04 de Fevereirode 2020
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão
______________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020

O Fundo Municipal de Saúde de Patos, através de sua Pregoeira Oficial, TORNA PUBLICO, 
para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO, tudo nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, 
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/
MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da 
Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-
-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº 046/2005 e as 
exigências estabelecidas neste Edital. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
equipamentos de informática destinados a atender as necessidades do funcionamento a manu-
tenção do E-SUS AB nas Unidades Básicas de Saúde a cargo da Secretaria Municipal de Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de Patos-PB, conforme as quantidades e especificações determinadas 
no Termo de Referencia e a justificativa que seguem em anexo, apresentadas pelo requerente. 
Data para cadastro de propostas a partir das 09:00hs do dia 05/02/2020; Data para abertura de 
propostas a partir das 09:00hs do dia 18/02/2020;  Inicio da sessão pública de lances: Dia 09:30hs 
do dia 18/02/2020 (horário de Brasília). O Edital estará disponível nos Sites: https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf, http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao e 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/. Informações: qualquer informação 
referente ao edital em epigrafe, poderá ser feita pessoalmente ou através do e-mail licitacao@patos.
pb.gov.br, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a realização do certame, 
ou protocolar no setor de licitações da Prefeitura Municipal, informando o número da licitação.

Patos/PB, 22 de janeiro de 2020.
Joelma Palmeira Pereira

Pregoeira Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 13:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Fornecimento Parcelado e Diário de Material de Expediente 
e didático destinados a diversas secretarias deste Município de Paulista - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. 
E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. .

Paulista - PB, 04 de Fevereiro de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial
_______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 20 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no Município de Paulista 
as quais são: Rua Leandro G. de Barro, Rua Laurentino da Silva, Rua Raimundo A. de Farias TR 
01, Rua Raimundo A. de Farias TR 02 e Rua Pedro F. de Medeiros. Recursos: CONTRATO DE 
REPASSE Nº 869285/2018/MCIDADES/CAIXA. Previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Paulista - PB, 03 de Fevereiro de 2020
AUDENORA DUTRA DE ALMEIDA

Presidente da Comissão
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 18 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 Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), para 
atender às necessidades de diversas secretarias do município de Paulista - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 
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) 
34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 04 de Fevereiro de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 11:00 horas do dia 18 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 de lubrificantes automotivos des-
tinado a atender a frota de veículos do município de Paulista/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. .

Paulista - PB, 04 de Fevereiro de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial
_______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 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 parcelada e diária de Gêneros Alimentícios, 
destinado a merenda escolar do programa PNAE, deste município de Paulista/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7892/13; Decreto 
Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br ou 
www.tce.pb.gov.br. .

Paulista - PB, 04 de Fevereiro de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Oxigênio medicinal para suprir as necessidades 
da secretaria municipal de saúde deste município de Paulista. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. .

Paulista - PB, 03 de Fevereiro de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público, que 

Pregão Presencial nº 00012/2020, houve um equívoco quanto a data marcada para a abertura do 
envelopes, fico registrado no aviso de edital a data 03/02/2020 e no edital ficou a data 04/02/2020, 
por tanto o pregoeiro decidiu adiar para o dia 18/02/2020, às 09:00 horas. Permanece as mesmas 
exigências do edital. 

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

Pregoeiro
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2020
A Prefeitura de Piancó torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de apoio, Pregão 

Presencial n. 00013/2020, às 08:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 2020, com o objeto: registro 
de preços para aquisição de um veículo tipo Van, atendendo o TC nº 2511301712281959176. O 
edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 04 de fevereiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

 Pregoeiro
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 00001/2020
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada Pública 

n. 00001/2020 a partir das 08:00 horas do dia 13 de janeiro de 2020, com o objeto credenciamento de 
pessoas Jurídicas para prestação de serviços especializados na área de saúde com atendimento a 
nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, CAPS TM (Transtorno Mental), CAPS AD (Centro 
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) CAPSi – (Centro de Atenção Psicossocial infanto-juveni), 
CER (Centro de Especialidade de Reabilitação), plantonistas/urgentistas para o SAMU, UPA, serviços 
especializados de odontólogo para o atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF), Médico 
Auditor, Médico autorizador, Médico para programa Melhor em Casa atendendo as necessidades 
do Município de Piancó-PB . O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 13 de Janeiro de 2020.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 00002/2020
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada Pública 

n. 00002/2020 a partir das 08:00 horas do dia 23 de janeiro de 2020, com o objeto credenciamento de 
pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, para prestação de serviços 
especializados de Médico para Programa de Saúde da Família (PSF) atendendo as necessidades 
do Município de Piancó-PB . O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 23 de Janeiro de 2020.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL
_______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00001/2020
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 DP00001/2020, 
que objetiva: Aquisições de Combustíveis para melhor atender as necessidades da administração por 
um período de 30 (trinta) dias enquanto se realiza processo licitatório; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MORAIS COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 30.026,00 – Trinta 
Mil e Vinte e Seis Reais.

Pilõezinhos - PB, 08 de Janeiro de 2020.
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Combustíveis e Lubrificantes à atender a frota veicular própria e/ou locada até o fim do exercício 
de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO MARCELO 
PEIXOTO DE MENDONÇA - R$ 28.085,00; MORAIS COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 835.700,00.

Pilõezinhos - PB, 28 de Janeiro de 2020
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis e Lubrificantes à atender a frota veicular 
própria e/ou locada até o fim do exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00001/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Pilõezinhos e: CT Nº 00062/2020 - 28.01.20 - ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA - 
R$ 28.085,00; CT Nº 00063/2020 - 28.01.20 - MORAIS COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 835.700,00.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

________________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Combustíveis para melhor atender as necessidades da administração 
por um período de 30 (trinta) dias enquanto se realiza processo licitatório. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00001/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS – 
Elemento de despesa: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo: VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS e MORAIS COMBUSTÍVEIS 
LTDA - R$ 30.026,00 – Trinta Mil e Vinte e Seis Reais - CT Nº 00058/2020 – 08.01.2020.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 15:00 horas do 
dia 17 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 04 de Fevereiro de 2020
OLIVÂNIO DANTAS REMIGIO

Prefeito
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2020, para o dia 17 
de Fevereiro de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Joaquim 
Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@
GMAIL.COM . 

Remigio - PB, 04 de Fevereiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SETOR DE COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES NO MERCADO 
PÚBLICO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. LICITANTE HABILITADO: SENA CONSTRUÇÕES EIRELI. 
LICITANTE INABILITADO: YIGAL CONSTRUCOES SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 13/02/2020, às 09:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOES-
REMIGIO@GMAIL.COM. 

Remigio - PB, 04 de fevereiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

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 14:30 horas do dia 17 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE 
GENÊROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI E CARNES) PARA 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 Federal nº 001461/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Remigio - PB, 04 de Fevereiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2020
A Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através do Pregoeiro Oficial do Município, 

torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2020, DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de materiais didáticos e de expediente, 
para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Riachão do Bacamarte, no 
dia 18/02/2020 às 8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Rua Senador Cabral 
395 – Centro – Riachão do Bacamarte - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3316-1070, até 
o dia 17/02/2020.

Riachão do Bacamarte (PB), 4 de fevereiro de 2020
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

PREGOEIRO
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETA-
RIAS DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641-1019. E-mail: riachodesantoantonio.
prefeitura@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 04 de Fevereiro de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeira Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 13:30 horas do dia 20 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
para Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios, mediante solicitação, em atendimento as de-
mandas das Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 007/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641-1019. E-mail: 
riachodesantoantonio.prefeitura@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 04 de Fevereiro de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeira Oficial
____________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO MEDIANTE SOLICITAÇÃO 
PERIÓDICA E ENTREGA PARCELADA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS 
DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitató-
rio em favor de: INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 60.751,40; S D DE A 
FERREIRA & CIA LTDA - R$ 25.685,70.

Riacho de Santo Antônio - PB, 30 de Janeiro de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES 
DE ARO, E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A FROTA DE 
VEÍCULOS DESTA PREFEITURA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - R$ 90.212,00; CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS 
E SERVICOS EIRELI - R$ 74.794,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 30 de Janeiro de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO 

MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E ENTREGA PARCELADA EM ATENDIMENTO AS DEMAN-
DAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antô-
nio: 02040.04.123.1003.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL 
02050.20.608.2001.2004 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA 02060.12.361.2005.2007 - MANU-
TENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 02060.12.361.2005.2008 - ATIVIDADES 
DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% 02060.12.361.2005.2058 - MANUTENÇÃO DA 
EDUCAÇÃO COM RECURSOS FNDE 02070.13.392.2011.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES C/CULTURA, FESTA E LAZER 02080.10.302.2015.2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DE SAUDE 15% 02080.10.302.2015.2032 - ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS 
PROGRAMAS 02090.08.244.2018.2028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL 
02100.15.122.2019.2029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DESENVOLVI-
MENTO URBANO E RURAL 02100.25.752.2019.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGA ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00003/2020 - 30.01.20 - INEL COMER-
CIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 60.751,40; CT Nº 00004/2020 - 30.01.20 - S D DE A 
FERREIRA & CIA LTDA - R$ 25.685,70.
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, 

CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA-
MENTO DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo 
Antônio: 02040.04.123.1003.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO 
GERAL 02050.20.601.2001.2004 - ATIVIDADES DA AGROPECUARIA 02050.18.541.0003.2052 
- ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL 02060.12.361.2005.2007 - MANUTENCAO DAS ATI-
VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 02060.12.361.2005.2008 - ATIVIDADE DO ENSINO 
FUND. COM FUNDEB 60% E 40% 02060.12.361.2005.2009 - PROGRAMA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS 02060.12.361.2005.2058 - MANUTENCAO DA EDUCACAO 
COM RECURSOS FNDE 02060.12.365.2009.2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA 
EDUCACAO INFANTIL 02060.12.366.2010.2014 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS 02080.10.302.2015.2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% 
02080.10.302.2015.2032 - ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS ELE-
MENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo 
Antônio e: CT Nº 00005/2020 - 30.01.20 - AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - R$ 90.212,00; CT Nº 
00006/2020 - 30.01.20 - CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 74.794,00.
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇO Nº 00009/2019

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas do Estado da Paraíba/PB, torna público, para 
conhecimento dos interessados, através da Presidente da Comissão de Licitações que as empresas: 
CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e  E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI, impetraram recurso contra o resultado do Julgamento das Propostas de Preços. Informa 
ainda que os referidos recursos se encontram a disposição dos mesmos na sala da comissão da 
comissão de licitações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL do Município de São 
José de Espinharas, Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br.

São José de Espinharas/PB, 03 de Fevereiro de 2020.
Rogéria Jordania da Silva Assis

Presidente da Comissão
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Serra Redonda – PB, em atendimento 

as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos interessados, que às 10h00min do dia 20 de F evereiro de 2020, na sala de reu-
niões da CPL, localizada à Rua Dom Adauto, 11, Centro, Serra Redonda– PB, fará realizar licitação 
na modalidade Tomada de Preços, do tipo “Menor Preço”, que tem por objetivo a PAVIMENTAÇÃO 
DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA-PB

Maiores informações através do Fone (83) 3399-4081, no horário das 08h00min ás 12h00min.
Serra Redonda - PB, 04 de Fevereiro de 2020

ADRIANO DE MACENA DE SOUZA
Presidente da CPL

______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAIBA

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 05 de  fevereiro de 2020      29
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2020, para o dia 20 de 

Fevereiro de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Orcine Fernandes, 
S/Nº - Centro - Sapé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 

Sapé - PB, 04 de Fevereiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2020, para o dia 20 de 
Fevereiro de 2020 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Orcine Fernandes, 
S/Nº - Centro - Sapé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 

Sapé - PB, 04 de Fevereiro de 2020
ELAINE CUNHA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00008/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00008/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, 
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará no dia 18 
de Fevereiro de 2020, 11h00min (Onze Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento Parcelado de Material de Con-
sumo Administrativo destinado as Diversas Secretárias da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB.      

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante 
do Ministério Público do Estado da Paraíba.        

Salgadinho-PB, 04 de Fevereiro de 2020. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00009/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00009/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, 
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará no dia 18 
de Fevereiro de 2020, 13h00min (Treze Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

OBJETO: Contratação de Horas/Máquinas de Trator com Grade Aradora para Corte de Terras, que 
tem como objetivo beneficiar os Pequenos Agricultores da Zona Rural do Município de Salgadinho-PB.      

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante 
do Ministério Público do Estado da Paraíba.        

Salgadinho-PB, 04 de Fevereiro de 2020. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00007/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00007/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, 
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará no dia 18 
de Fevereiro de 2020, 09h00min (Nove Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

OBJETO: Aquisição Parcelada de Peças Preventivas para Veículos Pesados Destinados à Frota 
Pública de Veículos do Município de Salgadinho-PB.      

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante 
do Ministério Público do Estado da Paraíba.        

Salgadinho-PB, 04 de Fevereiro de 2020. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial
____________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de Pneus, Câmaras e Acessórios, destinados a manutenção 
dos veículos e patrulha mecanizada/maquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal e ao 
Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho – PB. Data e local, às 09:00 horas do dia 19/02/2020, 
na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho – PB, 
ao lado da sede da Prefeitura. saobentinhopb.licitações@gmail.com.

São Bentinho - PB, 04 de Fevereiro de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro
_______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de peças e assessórios, visando a manutenção dos veículos da 
frota da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho – PB. Data e local, 
às 14:00 horas do dia 19/02/2020, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, 
s/n, Centro, São Bentinho – PB.

São Bentinho - PB, 04 de Fevereiro de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro
_______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Combustíveis e Lubrificantes, para atender a Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/
ou locados a esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 525.864,03.

Serraria - PB, 27 de janeiro de 2020.
PETRÔNIO DE FREITAS SILVA

Prefeito
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições Parceladas de Combustíveis e Lubrificantes, para atender a Frota de Veí-
culos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,FEP, PNATE, MDE,FUNDEB, 
FMS,PAB FIXO,QSE, FNDE e OUTROS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT 
Nº 00001/2020 - 27.01.20 - AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 525.864,03.
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 08h30min do dia 18 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 Material Laboratorial, 
para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 002/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3275-1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 03 de fevereiro de 2020.
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 08h30min 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: Aquisições parceladas de material odontológico 
para atender às unidades de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 002/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-
1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 03 de fevereiro de 2020.
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial
_______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012//2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de gêneros alimentícios, para 
o Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Secretarias deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 

007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 04 de Fevereiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa do 
ramo da construção civil destinada a execução da obra de conclusão da Pavimentação em Para-
lelepípedo das Ruas: João Marcelino Pereira e Arlindo Alcides Dantas – Solânea/PB. Recursos: 
CR: 1025094-25/2015MCIDADES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 30 de Janeiro de 2020
MARA JOSÉ DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 017/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17 de 

fevereiro de 2020 às 09h00, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua 
Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, procedimento licitatório na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de 
informática que viabilize a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), software que 
está sendo implantado pelo governo nas unidades básicas de saúde, com o objetivo de integrar 
as informações dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) junto à Secretaria Municipal de 
Saúde de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados poderão 
acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítiowww.sousa.pb.gov.br (1.Trans-
parência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou 
ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em todos os dias úteis, no 
endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor de Tributos do Município.

Sousa, 04 de fevereiro de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira
______________________________________________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA 
HELENA-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 0037/2005. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 04 de Fevereiro de 2020
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00010/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00010/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, 
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará no dia 18 
de Fevereiro de 2020, 15h00min (Quinze Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

OBJETO: Aquisição Parcelada de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores do Tipo Nacional de 
Primeira Linha, Destinado aos Veículos da Frota Pública e Locados da Prefeitura do Município 
de Salgadinho-PB.      

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante 
do Ministério Público do Estado da Paraíba.        

Salgadinho-PB, 04 de Fevereiro de 2020. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

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, MATRICULA 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
______________________________________________________________________________

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 con-
siste no Registro de Preços para Contratação de Serviços de Desenvolvimento de Programas 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

COOPERATIVA DE TURISMO DO ALTO SERTÃO DA PARAÍBA/PB. TERMINAL
DE INTEGRAÇÃO RODOVIÁRIO - IVAN LUCENA DA NóBREGA - BOX 18 - PRAÇA

DA INDEPENDÊNCIA - CENTRO-PATOS/PB.CNPJ:21.297.677/0001-03NIRE: 25400009138 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA-AGO

O Presidente da COOPTAS/PB, usando de atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu 
Art. 37, CONVOCA todos os associados em pleno gozo de seus direitos para a Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se no dia 16 de Fevereiro de 2020, na sede da Cooperativa, sito no Terminal 
de Integração Rodoviário- Ivan Lucena da Nóbrega- Box 18 -Centro-Patos/PB, ás 06:30 horas em 
1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos associados, ás 07:30 horas em 2ª (segunda) 
convocação com a presença de metade mais um pouco dos sócios ou ainda ás 08:30 horas em 
3ª (terceira) convocação com a presença no mínimo de 10 associados para deliberarem sobre as 
seguintes ordens do dia:

1 - Prestação de contas do Conselho de Administração com o parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo: A)Relatório de Gestão; B)Balanço Geral; C)Demonstrativo das sobras; D)Plano 
de atividades para o exercício seguinte;

2 - Destinação das sobras;
3 - Eleição do Conselho Fiscal;
4 - Admissão e exclusão de interesse de Cooperados;
5 - Outros assuntos de interesse da Cooperativa. 
NOTA: Declara-se para o efeito legal e estatutário, que o número de sócios nesta data é de 

56(Cinquenta e Seis).
Patos/PB,03 de Fevereiro de 2020.

Jonas Cipriano Rolim
Presidente

______________________________________________________________________________

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº  036/2019

Recorrente: SANEAPE LOCAÇÕES LTDA-ME 
O Pregoeiro Presencial do Ministério Público da Paraíba, torna público aos licitantes interessados, 

que o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições, conheceu 
o recurso e, no mérito, negou provimento, mantendo a decisão do Pregoeiro  declarando como 
vencedora para o Lote 02 a licitante NOVA TURISMO LTDA-ME, CNPJ nº 02.589.470/0001-68. 
Fica a licitante recorrente e demais licitantes intimados  da decisão.

João Pessoa, 31/janeiro/2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro Oficial
______________________________________________________________________________

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que fica adiada a licitação supracitada, para o 

dia20 de fevereiro de 2020 às 09:00 horaspor meio daplataforma Eletrônica do Banco do Brasil:www.
licitacoes-e.com.br, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação 
de mobílias e cadeiras destinadas a diversas unidades deste Poder Judiciário, mediante Sistema 
de Registro de Preços, conforme especificações do Termo de Referência do Edital, publicada na 
edição 16/01/20 pág. 17 do DOE, tendo em vista alteração no Edital.Demais esclarecimentos ou a 
obtenção do novo edital poderão ser atendidos na sala do Pregão instalada no 2º andar do Anexo 
Adm. João XXIII, situado na Rua Prof Batista Leite, nº 151- Bairro Róger, João Pessoa- PB, através 
do tel: (83) 3208-6018, ou pelo e-mail prege@tjpb.jus.br. ou no sítio do TJ-PB: www.tjpb.jus.br bem 
como pelo site  www.licitacoes-e.com.br. 

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2020.
Nélson de Espíndola Vasconcelos

Pregoeiro
______________________________________________________________________________

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 373/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a 1ª chamada foi DESERTA, para conhecimento dos interessados, 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, 
que realizará a segunda chamada da licitação na modalidade Pregão Presencial na sede deste 
Órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Centro Administrativo Estadual - Jaguaribe, telefone (083) 
3208-9839, no dia 18/02/2020, às 09:00 horas para:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE 
HEMODIÁLISES CONVENCIONAL, destinada ao HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE 
CAMPINA GRANDE - HETCG, conforme anexo I do Edital.                

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência Executiva de Licitação 
da Central de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.  

CADASTRO CGE Nº 19-01603-8
João Pessoa, 04 de Fevereiro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

______________________________________________________________________________

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO  PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2019

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 - Ja-
guaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 19/02/2020, às 09:00 horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS E ENTERAIS, desti-
nado ao COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES - CPAM, 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  19-01126-5
João Pessoa, 04 de fevereiro de 2020

 JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação

_______________________________________________________________________________

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2019, às 09h (nove horas), nasede da Empresa 
Paraibana de Comunicação S.A.-EPC, localizada na Av. Dom Pedro II, s/n, Castelo Branco, João 
Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, atendendo convocação publicada no Diário Oficial do Estado 
e Jornal A Uniãopara sessão extraordinária da Assembleia Geral da EPC, reuniram-se, o Procurador 
Lúcio Landim Batista da Costa, representante do Estado da Paraíba, acionista da empresa, a Diretora 
Presidente da EPC.Naná Garcez de Castro Dória, a Diretora de Rádio e TV Albiege Lea Araújo 
Fernandes, o Diretor de Mídia Impressa William Pereira da Costa, o Assessor JurídicoGenesioCar-
neiro Leal Filho, o Chefe de Gabinete da Presidência, como Secretário do CONSAD da EPC, Flávio 
Murilo Lemos Gondim e como convidadas a Coordenadora Jurídica Joseane Simone de Oliveira 
Porto e a Gerente Administrativa e Financeira Amanda Medes Lacerda Santos. 1.ORDEM DO DIA: 
I – Criação do cargo de Assessor Técnico da Presidência; II – Tratativas sobre o leilão de veículo 
de propriedade da E.P.C.; III- Recebimento do Termo Aditivo do Ministério das Ciências, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, que implicará na necessidade de investimentos no âmbito da Rádio 
Tabajara; IV- Demais assuntos de interesse da Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC.2. 
ASSUNTOS GERAIS TRATADOS: Aberta a sessão, aDiretora Presidente, Naná Garcez, informou 
sobre o processo em andamento para realização doleilão do veículo de propriedade da EPC, que por 
se tratar de alienação de patrimônio foi submetido aos conselheiros do CONSAD; Fez a leitura do 
Termo Aditivo do Ministério das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações sobre a migração 
da Emissora AM para FM, ratificando a necessidade de investimento em obras físicas, diante da 
instalação da nova emissora que deverá entrar no ar em meados de agosto de 2020; Foi submetido 
oRegulamentoInterno de Licitações e Contratos da EPC; Relatou sobre o planejamento em 2020 da 
implementação da TV Digital. A Gerente Administrativa e Financeira, Amanda Lacerda, abordou o 
encaminhamento do processo de aquisição da máquina através de padronização, tal procedimento 
se daria atravésde nacionalização das máquinas por parte da E.P.C., gerando uma economia em 
torno de 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais); Explanou sobre o planejamento orça-
mentário que foi elaborado em conjunto com a Diretora Presidente e as demais diretorias, levando 
em consideração as necessidades e projetos da E.P.C., sendo submetido ao CONSAD; No âmbito 
da Rádio Tabajara, o planejamento versa sobre necessidade deinvestimentos na estrutura física, 
bem como, na aquisição de transmissores e antenas, situação que possibilitará a devolução do 
terreno de Mangabeira; Já em A União, os planejamentos de investimento tratam da aquisição da 
impressora em quatro cores, dobradeira, CTP e coladeira, além de investimentos na instalação de 
um quadro elétrico que verifica oscilações, e projeto de instalação de uma subestação; Projeto de 
aquisição de compra de mobiliário, computadores e aparelhos de ar condicionados.3. Deliberação: 
Em função dos princípios da eficiência e economicidade,estando presente o Conselho de Adminis-
tração da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC, passou-sea deliberar.Foi aprovada a 
criação do cargo de Assessor Técnico da Presidência, que obteve Parecer Jurídico favorável pela 
Procuradoria Geral do Estado, tratando-sede um cargo em comissão, com simbologia CAS – 4, tendo 
suas atribuições já definidas, devendo ser a criação do cargo submetida ao Exmo. Senhor Gover-
nador João Azevedo; Aprovado pelo CONSAD, o Regulamento de Licitações e Contratos da EPC 
pelo CONSAD;Aprovado o planejamento orçamentário para 2020; Estabelecido prazo de primeira 
quinzena de março para apresentação de Carta Anual.5. ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a 
tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata, que após lida e aprovada, foi assinada 
pelo representante do Estado, e pela presidente da Empresa Paraibana de Comunicação S/A.

Lúcio Landim Batista da Costa
Representante do Acionista Estado da Paraíba

e Presidente do Conselho de Administração

Naná Garcez de Castro Dória
Presidente da EPC

e Membro do Conselho de Administração

UNIÃO  A
Esportes
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