
Sob o comando de Edmundo Vergara, esportistas paraibanos voltam a treinar na Vila Olímpica Parahyba 
com vistas às competições deste ano; Estado é um dos que mais se destaca na modalidade. Página 23

O voo dos atletas do salto

127 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa 
AUNIÃO  

Ano CXXVII Número 005 João Pessoa, Paraíba - sEXTa-FEIRa, 7 de fevereiro de 2020 – R$ 1,50 - Assinatura anual  R$ 200,00

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.brfacebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb

Metade dos paraibanos 
está no mercado informal

De acordo com o Ministério do Trabalho da Paraíba, mais de 400 mil se renderam à informalidade nas áreas 
urbanas do Estado. Na zona rural, percentual de quem não tem vínculo chega perto dos 80%. Página 17

Com trabalho inédito, Vandré 
prepara poema sinfônico

Número de famílias com 
dívidas cresce em janeiro

Premiado longa ‘Desvio’ 
será exibido no Sertão

Coronavírus: secretários e 
ministro discutem ações

Cerca de 15 canções inéditas, feitas em parceria com 
o instrumentista Alquimides Daera, deverão resultar 
em apresentação única e um disco. Página 10

No comparativo com o mesmo período em 2019, 
os inadimplentes passaram de 60,1% para 65,3%, 
segundo levantamento feito pela CNC. Página 19

Filme do paraibano Arthur Lins tem história 
ambientada em Patos - onde será exibido amanhã - 
e foi premiado no último Fest Aruanda. Página 9

Luiz Henrique Mandetta é cobrado para que o ministério 
promova uma campanha de vacinação contra a 
gripe como forma de contingenciar o vírus. Página 20

Manifestantes param as ruas 
em protesto contra tarifa

Leilão do Detran-PB deverá 
ocorrer dentro de 30 dias

Estudantes, sindicatos e movimentos sociais realizaram 
um novo ato público, ontem, para pedir a redução do 
preço das tarifas de ônibus em João Pessoa. Página 5

Iniciativa visa esvaziar os pátios dos órgãos, que 
possuem cerca de 22 mil veículos recolhidos, e 
só foi possível após decisão do TRF5. Página 7

Paraíba
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Bolsonaro faz mudança 
no Desenvolvimento

Câmara de JP adota ponto 
biométrico para servidores

Presidente demitiu Gustavo Canuto e nomeou 
para o lugar dele Rogério Marinho, que ocupava 
a Secretaria Especial da Previdência. Página 14

Quem não se cadastrar até o dia 18 de fevereiro, 
terá salário bloqueado. A medida vale para efetivos, 
comissionados, cedidos e até terceirizados. Página 13

CG: Prefeitura cadastra 
para o Maior São João
Estão sendo oferecidas 460 vagas para 
vendedores e ambulantes que desejam trabalhar 
durante o evento no Parque do Povo, que 
vai de 5 de junho a 5 de julho.  Página 8

Hoje é comemorado 
o Dia do Gráfico

Microcefalia: PB é 
pioneira em exame

Conheça os profissionais que 
integram a gráfica do Jornal A União, 
como Napoleão do Carmo. Página 4

Espectroscopia Funcional tem por 
objetivo identificar a melhor área do 
cérebro a ser estimulada. Página 4
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Diversidade

A cabeça vingativa 
de Sigurd Eystensson
Confira no Memorial: a morte de um 
poderoso rei viking tornou-se o primeiro 
evento do que poderia se chamar, nos dias 
de hoje, de um “ataque zumbi”.   Página 25
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Observando-se o cotidiano das cida-
des, constata-se um número crescente de 
motoristas que não se preocupam mais em 
acionar as sinaleiras do automóvel quando 
vão sair à direita ou à esquerda da mão em 
que se encontram. É como se dirigissem so-
zinhos pelas ruas, avenidas e rodovias, des-
considerando a existência de um complexo 
sistema chamado trânsito – atualmente, 
mobilidade urbana -, cujos elementos prin-
cipais são as pessoas, e não as máquinas.

Essa atitude ou negligência tem a ver 
com educação para o trânsito. Na teoria e 
na prática, motoristas são pessoas aptas 
a dirigir automóveis e, para isso, recebem 
treinamento adequado de centros especia-
lizados, ratificado por certidões expedidas 
pelo poder público. Portanto, descuidar das 
regras de trânsito significa cometer infra-
ções passíveis de penalidades que variam 
de intensidade, indo da simples multa à 
apreensão da Carteira de Habilitação.

Há outro aspecto relacionado a este 
assunto que demanda atenção. Na verda-
de, a não utilização dos recursos sonoros e 
visuais de comunicação, instalados nos au-
tomóveis, com o objetivo de proporcionar 
segurança às pessoas, dentro e fora dos 
automóveis, diz respeito a uma conduta 
individualista, no sentido egocêntrico da 
expressão. Ou seja, quem está ao volante 
preocupa-se exclusivamente com a sua co-
modidade, desprezando o direito do outro.

Esse descaso ou falta de educação – 

para dizer o mínimo - não é privativa do 
trânsito. A famosa Lei de Gérson – “Gosto 
de levar vantagem em tudo, certo?” - ain-
da não foi revogada no território nacio-
nal. Melhorou um pouco, talvez, embora 
em todos os setores da sociedade pes-
soas e empresas continuem agindo de 
maneira indiscriminada, com vistas à 
obtenção de diversos tipos de dividen-
dos, sem dar a mínima para questões de 
natureza ética ou moral.

Voltando à questão das sinaleiras, o 
problema é que, neste caso específico, es-
tão em jogo a saúde física e material das 
pessoas. Quem não aciona a luz indica-
dora de direção – o popular “pisca-pisca” 
– ao mudar de rumo para a direita ou es-
querda, pode provocar acidentes de varia-
dos graus, inclusive letais. E o que é mais 
grave: tirar a vida ou causar prejuízos fi-
nanceiros a pessoas inocentes. Quem age 
assim não parece não lembrar que pode 
ser a vítima principal.

O ideal é que as pessoas levassem em 
conta o direito umas das outras não apenas 
quando estivessem guiando automóveis, 
mas em todas as formas de relacionamen-
to social. Furar a fila no supermercado, por 
exemplo, parece uma coisa boba, mas esse 
comportamento pode muito bem expres-
sar o nível de civilidade de uma determina-
da sociedade. Subtrair dois míseros reais 
de um troco é corrupção sim senhor, assim 
como lesar os cofres de uma estatal. 
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Civilidade

A arquitetura política 
no Brasil precisa de grande 
reformulação, a começar 
pelo reforço das identidades 
partidárias, hoje esgarçadas 
como pano roto imprestável. 
Partidos abandonaram seus 
programas iniciais, arrasta-
dos pela débâcle das ideolo-
gias, cujo marco foi a derru-
bada do Muro de Berlim.

O socialismo clássico 
perdeu as estribeiras, o li-
beralismo mais parece uma 
parede rebocada a  todo mo-
mento,  ao gosto do experimentalismo de go-
vernantes sem rumo fixo, enquanto a social-
democracia se estiola, perdendo substância. 

Por aqui, o esforço de renovação tem se 
concentrado na superfície, mais claramente 
no nome da sigla. O DEM, que substituiu o PFL, 
se esforçou para apagar sua ligação com a di-
tadura militar. O PMDB, mais recentemente, 
tirou o P de partido, mas não conseguiu acen-
der a velha chama que Ulisses Guimarães car-
regou por anos a fio, sob os hinos da liberdade, 
dos direitos humanos e da democracia. Bolso-
naro tenta criar um partido para chamar de 
seu, o Aliança pelo Brasil, cujo escopo aponta 
para três Bs: boi, bíblia e bala.

Cheguemos perto do PT. Onde está a 
coluna vertebral do ente criado em fins dos 
anos 80 no ABC paulista, sob o calor do chão 
de fábricas, o grito rouco de Lula, a bandeira 
vermelha do socialismo e a corrente uníssona 
de trabalhadores? Hoje, o PT está no epicentro 
da crise política que, há tempos, massacra a 
imagem de protagonistas, muitos expulsos da 
vivência congressual pelo voto, alguns detidos 
e outros respondendo a processos.

O PT está na caldeira fervente da Opera-
ção Lava-Jato. A sigla saiu da redoma do exclu-
sivismo ético e moral em que se refugiou por 
muito tempo. Já não tem credibilidade para 
fazer a pregação entre “nós e eles”.  O PT, como 
outros entes partidários, pode fazer algo para 
limpar sua fachada?

O governador do Maranhão, Flávio Dino, 
apontou uma pista. Estreita, mas pode ser o 
início de ampla remodelagem. Sugeriu a mu-
dança de nome. Surgiu até a expressão “retro-
fit”.  Esse termo, surgido na Europa e Estados 
Unidos, significa “colocar o antigo em forma” 
(retro do latim “movimentar-se para trás” e fit 
do inglês, significando adaptação, ajuste). Na 
arquitetura, abriga um conjunto de ações de 
modernização e readequação de instalações. 

O objetivo é preservar o que há 
de bom na velha construção e 
adequá-la às exigências atuais.

Fiquemos, por enquanto, na 
mudança de nome. Dará resul-
tados? Depende. Colocar uma 
embalagem nova num produto 
desgastado mais parece um dri-
ble para enrolar eleitor. Mudar 
nome de partido sem mudar as 
pessoas ou reinserir um pro-
grama ideológico é querer dar 
uma solução perfunctória, inú-
til. Como se diz no vulgo: tapar 
o sol com peneira. Mas pode ser 

a chave para abrir a porta.
Nesse ponto, convém lembrar o concei-

to de identidade e de imagem. Identidade é a 
soma do escopo programático, tradição, lutas, 
história de sucesso e insucesso, quadros, en-
fim, tudo que lembre a grandeza do partido. 
Imagem, por sua vez, é a projeção da identida-
de, a percepção sensitiva captada pelos cida-
dãos, a ideia que se tem da agremiação.  

A imagem dos partidos brasileiros está 
no fundo do poço. E sua elevação para níveis 
satisfatórios não se dará apenas por meio de 
artifícios do marketing, o que chamo também 
da cosmética partidária. Voltemos ao exem-
plo da parede. Pintar uma parede velha sem 
mexer no reboco poderá deixá-la bonita por 
pouco tempo. Desabará se não receber massa 
para sustentá-la.

Mais que retrofit imagético, os partidos 
deverão mexer em sua completa engenharia, 
montando uma base de conceitos e progra-
mas, um arsenal de compromissos, estrutu-
ras sólidas capazes de suportar as tempesta-
des da política. E o que acontecerá se as siglas 
não se vestirem com o manto de conteúdos? 
Ora, afastamento progressivo da sociedade. 
Os eleitores acabarão votando em figuras do 
momento, aventureiros, impostores, perfis 
canhestros e sem preparo.

Sob essa teia, entraremos nas próximas 
rodadas eleitorais. Não se percebe no hori-
zonte nenhum sinal de renovação partidária, 
a partir das premissas aqui expostas. Um ou 
outro partido, como o Novo, engatinham na 
trilha mudancista. Mas uma andorinha só não 
faz verão. E tem faltado a essa sigla capacida-
de de comunicação e de articulação social.

O momento sugere seguir os passos de 
Zaratustra, o profeta de Nietsche: “Novos ca-
minhos sigo, uma nova fala me empolga. Can-
sei-me das velhas línguas. Não quer mais o 
meu espírito caminhar com solas gastas.”

Reboco da Retrofit
O governador do 

Maranhão, Flávio Dino, 
apontou uma pista. 

Estreita, mas pode ser o 
início de ampla 

remodelagem. Sugeriu a 
mudança de nome. 

Surgiu até a expressão 
“retrofit”.  
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UN Informe

O desembargador João Benedito da Sil-
va foi designado pelo presidente do TJPB 
para ser o gestor das Metas 9 (integrar 
a Agenda 2030 ao Poder Judiciário) e 
12 (impulsionar os processos relaciona-
dos com obras públicas paralisadas) do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no 
âmbito do TJPB. A Portaria foi publicada 
no Diário da Justiça eletrônico de ontem.

A proposta (PLP 112/19) sobre 
autonomia do Banco Central 
(BC) deve ser votada logo após 
o Carnaval. Ontem, o presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e um 
grupo de deputados estiveram 
com o presidente do BC, Rober-
to Campos Neto, para negociar 
uma série de visitas às bancadas 
partidárias para tirar dúvidas e 
ampliar o apoio ao texto.

O presidente do TJPB, desembargador Márcio 
Murilo, fez o reconhecimento público dos tra-
balhos prestados pelas equipes da Gerência de 
Precatórios, com auxílio do Telejudiciário e da 
Diretoria de Tecnologia da Informação, na emis-
são de 6.170 certidões em menos de 15 dias. Os 
documentos foram necessários para habilitação 
de credores nos acordos de precatórios.

precatórios

autonomia do Bc

mdB sem nome e sem rumo

seBrae recomenda FiBromiaLGia

doação de orGãos: paraíBa tem um doador por semana

No mês em que muitos já estão 
preocupados com as roupas, 
fantasias e acessórios que serão 
utilizados durante os festejos de 
carnaval, os donos de pequenos 
negócios podem aproveitar o 
período para aumentarem suas 
vendas e, consequentemente, os 
lucros. Para isso, o Sebrae reco-
menda atenção com a sazona-
lidade e foco nos meios digitais 
para divulgação dos produtos.

Trabalhadores com fibro-
mialgia - doença crônica 
que causa dores muscu-
lares - não precisarão 
cumprir prazo de carência 
para ter acesso ao auxílio-
-doença e à aposentadoria 
por invalidez. É o que es-
tabelece o Projeto de Lei 
(PL) 4.399/2019, de ini-
ciativa popular, aprovado 
pelo Senado. 

O senador Zé Maranhão disse ontem em entrevista a uma emissora de rádio da capital que fez 
convite ao radialista Nilvan Ferreira para se filiar ao MDB e concorrer ao cargo de prefeito de 
João Pessoa pelo partido. O parlamentar declarou que o radialista é um nome bem avaliado 
com os eleitores nas pesquisas já divulgadas. “Não houve ainda a filiação de Nilvan. Está na 
dependência de Nilvan,” disse Zé Maranhão. O partido também corteja Cícero Lucena, do PSDB.

metas

A Central de Transplante da Paraíba tem registrado um doador por semana em 2020. Entre os meses 
de janeiro e fevereiro, foram seis doadores, sendo cinco de João Pessoa e um de Campina Grande. Ou-
tra boa notícia é que, neste mesmo período, a negativa familiar para doação de órgãos teve redução de 
30% em relação a 2019. A negativa familiar é o principal motivo para que um órgão não seja doado, 
em todo o país. O secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, destaca os primeiros números 
da Central, em 2020: “Isso é o resultado de um trabalho realizado com muito esforço pela equipe da 
Central e, claro, principalmente, pela solidariedade das famílias através de doações de órgãos dos seus 
entes queridos. É um grande ato de solidariedade que salva outras vidas”, declarou. Ainda de acordo 
com os dados da Central, nas primeiras semanas de janeiro e fevereiro foram retirados seis fígados e 
12 rins. Foram realizados sete transplantes, sendo três de fígado e quatro de rins. Ainda foram enca-
minhados para outros Estados três fígados e oito rins. Para o diretor da Central de Transplantes da 
Paraíba, Luiz Gustavo de Barros, a Central está se aproximando dos três Estados do Nordeste que mais 
realizam transplantes. Até agora, a lista de espera do mês de fevereiro de 2020 registra 390 pessoas 
que aguardam córneas; 239 rins; 11 fígados e um coração.

Foto: Divulgação
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Além do aumento de 5%, haveria a incorporação de 30% da Bolsa Desempenho para aposentados e 5% de reajuste na bolsa

A incorporação de parte 
do valor da ‘Bolsa Desem-
penho’ paga aos policiais e 
bombeiros da ativa e para os 
inativos foi a proposta dada 
pelo Governo do Estado aos 
servidores da Segurança 
Pública da Paraíba na últi-
ma quarta-feira (5), durante 
reunião entre o governador 
João Azevêdo, o secretário da 
Segurança e da Defesa Social, 
Jean Nunes, e secretários 
da equipe econômica com 
entidades que compõem o 
Fórum de Entidades das Po-
lícias Civil e Militar. 

O incremento para os 
aposentados seria referente 
a 30% da verba da Bolsa De-
sempenho paga ao policial 
e bombeiro da ativa, em 60 
meses, a partir de janeiro de 
2021. Além disso, ainda foi 
oferecido a todos os policiais 
e bombeiros da ativa ou-
tro reajuste de 5% no valor 
da Bolsa Desempenho, em 
outubro de 2020, inclusive 
para os guardas militares da 
reserva. O aumento se soma-
ria aos 5% já pagos pelo Go-

verno da Paraíba a todos os 
servidores do Estado no con-
tracheque de janeiro, com 
exceção do magistério, que 
recebeu 12,84%. 

De acordo com o secre-
tário Jean Nunes, que acom-
panhou a reunião, as pro-
postas apresentadas pelo 
governador João Azevêdo 
representam um impacto de 
R$ 310 milhões. “O Governo 
do Estado inovou, conceden-
do um reajuste linear. Com a 
nova proposta, quebra o pa-
radigma de a Bolsa Desempe-
nho ser exclusiva dos ativos 
e beneficia ativos e inativos, 
reformados e pensionistas, 
demonstrando também va-
lorização das categorias de 
Segurança Pública que com-
põem o Fórum”. 

O secretário da Fazen-
da, Marialvo Laureano, ainda 
ressaltou que as forças de 
Segurança tiveram na última 
década um acréscimo supe-
rior a 100% em suas remu-
nerações. “Excluindo o ma-
gistério, foi a categoria que 
teve maior aumento”, frisou.

Governo faz mais uma proposta 
às forças de segurança pública

Editoração: Lênin BrazEdição: Marcos Pereira

João Azevêdo recebe representantes do Sindifisco
O governador João Azevêdo 

recebeu, ontem (6), na Granja 
Santana, em João Pessoa, re-
presentantes do Sindifisco-PB, 
Associação dos Auditores Fiscais 
do Estado da Paraíba (Afrafep) 
e Associação dos Auditores de 
Mercadoria em Trânsito, ocasião 
em que discutiu demandas da ca-
tegoria e apresentou as ações do 
Governo do Estado com o objetivo 
de valorizar e iniciar a recomposi-
ção do poder aquisitivo de todas 
as categorias do funcionalismo 
público estadual.  

Na reunião, o chefe do Execu-
tivo assegurou que a gestão man-
terá o canal aberto de diálogo com 
a categoria e destacou o esforço 
do governo para conceder o rea-
juste salarial linear de 5% para os 

servidores efetivos ativos, inativos 
e pensionistas. “O que estamos 
fazendo é uma questão de justiça, 
atendendo a todas as categorias, 
com e sem representatividade, e 
vamos fazer isso na proporção que 
os números da economia permiti-
rem”, disse. 

 O secretário de Estado da Fa-
zenda, Marialvo Laureano, afirmou 
que a reunião foi esclarecedora. 
“Tivemos a oportunidade de de-
monstrar a mudança da política 
salarial do governador, onde ele 
quer, gradativamente, retomar o 
poder aquisitivo do servidor, em 
especial, do aposentado que há 
cinco anos não tinha reajuste e 
teve agora. Nós estamos prontos 
para sentar na mesa até julho para 
avaliar o andamento da economia 

e vermos se é possível alguma alte-
ração na proposta. O Sindifisco se 
colocou como solução e parceira 
do governo para trabalhar em prol 
do Estado”, avaliou.  

Além do reajuste salarial de 
5%, o governador João Azevêdo 
já autorizou, este ano, o aumento 
de 12,84%, referente ao piso do 
magistério, e o reajuste do salário 
mínimo que já começaram a ser 
pagos em janeiro. As medidas 
econômicas geram um impacto 
superior a R$ 340 milhões na folha 
de pessoal em 2020. 

Participaram da reunião, Ma-
noel Isidro (presidente do Sindi-
fisco); Elaine Carvalho; Tarcísio 
Firmino; Romualdo Mayer; além 
do secretário de Planejamento, Or-
çamento e Gestão, Gilmar Martins.

Com o início do ano le-
tivo, os professores de esco-
las de educação básica e de 
instituições de ensino supe-
rior poderão concorrer ao 
‘Prêmio Afrafep de Educa-
ção Fiscal’ de 2020. As ins-
crições da 4ª edição já estão 
abertas e com novidades. 
O valor do prêmio subiu 
este ano para R$ 3.000, to-
talizando R$ 18.000,00 em 
prêmios para os seis melho-
res projetos voltados para 
a educação fiscal divididos 
em quatro categorias. Além 
de professores de Escolas; 
de Instituições e profissio-
nais de Imprensa, outra no-
vidade da 4ª edição será a 
categoria de Tecnologia.

Realizada pela Asso-
ciação dos Auditores Fis-
cais do Estado da Paraíba 
(Afrafep) em parceria com 
diversos órgãos, entre eles a 
Federação Brasileira de As-
sociações de Fiscais de Tri-
butos Estaduais (Febrafite) 
e a Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz), as inscri-

ções da 4ª edição do ‘Prê-
mio Afrafep de Educação 
Fiscal’ podem ser feitas até 
o dia 31 de maio. 

O regulamento com-
pleto com o cronograma, as 
temáticas que poderão ser 
trabalhadas, informações 
detalhadas e o formulá-
rio de inscrição do Prêmio 
Afrafep de Educação Fiscal 
já estão disponibilizados 
na página da entidade por 
meio do link https://afra-
fep.com.br/premioeduca-
caofiscal/.

Poderão participar do 
‘Prêmio Afrafep de Educa-
ção Fiscal’ os professores de 
escolas (Estado, prefeituras, 
de universidades públicas, 
entidades beneficentes e 
Ongs); os profissionais de 
Imprensa e estudantes de 
jornalismo, além de amado-
res, estudantes da área de 
Tecnologia da Informação, 
profissionais e organiza-
ções da iniciativa pública, 
privada ou do 3º setor para 
a categoria Tecnologia. 

Prêmio Afrafep inscreve 
até o dia 31 de maio

Foto: Secom-PB

Governador João Azevêdo e diretores do Sindifisco-PB discutiram as demandas da categoria e as ações de valorização do funcionalismo público estadual

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC

PORTARIA Nº 013, de 06 de fevereiro de 2020
Substitui integrante da Rede de Controle Interno, de que trata o Decreto 33.670/2013 e dá 

outras providências.
A DIRETORA-PRESIDENTE, DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A.-EPC, NANÁ 

GARCEZ DE CASTRO DÓRIA, no uso das atribuições que lhe conferem as Leis nº 11.306, de 
04.04.2019 e nº 10.927, de 29.06.2017 e, inciso IV, art. 27 do Estatuto Social da EPC;

R E S O L V E:
Art. 1º - Substituir os integrantes da Rede de Controle Interno, os servidores JOSÉ  NOIRTON 

MAIA LEITE, matrícula nº 0928658 (titular) e ANA OTÍLIA DE GUADALUPE MEIRA, matrícula nº 
810082-3(suplente),  por JULYANE KLEYMER GOMES PINTO, matrícula nº 8100833, (tilular) e, 
MARILENE RANGEL DA COSTA, matrícula nº 8001250, (suplente).

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. 
REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE.
NANÁ GARCEZ DE CASTRO DÓRIA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para melhorias sani-

tárias domiciliares (MSD) referente ao Convênio FUNASA/MUNICÍPIO (CV 5378/2017) em diversas 
localidades no Município de Marcação. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: MJC CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 356.939,07. 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 Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 36251111. E-mail: licitacaogovma@gmail.com. 

Marcação - PB, 06 de Fevereiro de 2019
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

Proposta Curricular Estadual

SEECT faz debate com 
Gerências Regionais 

A Secretaria Esta-
dual de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Paraíba 
(SEECT) iniciou ontem 
(6) a formação com pro-
fissionais das equipes pe-
dagógicas das Gerências 
Regionais de Educação 
para que a nova Proposta 
Curricular Estadual seja 
implantada nas escolas de 
educação infantil e funda-
mental já no início do ano 
letivo de 2020 nas redes 
pública e privada. 

A proposta estadual 
foi feita através da Base 
Nacional Comum Curri-
cular (BNCC), elaborada e 
homologada pelo Ministé-
rio da Educação e Cultura 
(MEC) no ano de 2017. 
Além disso, para montar 
o plano, professores da 
rede pública e privada 
de ensino também foram 
escutados e sugeriram 
mudanças e inovações. 
A proposta foi aprovada 
pelo Conselho Estadual 

de Educação em 2018. A 
equipe de elaboração do 
novo currículo escolar 
estadual é integrada pelo 
comitê de governança, 
formado por Robson Ru-
benilson, coordenador 
estadual do Currículo 
pela Secretaria de Estado 
da Educação e Conselho 
Nacional dos Secretários 
de Educação (Consed); 
professora Rilma Melo, 
coordenadora estadual 
de currículo pela União 
Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação 
(Undime); Uilma Mendes, 
articuladora de regime de 
articulação pela Undime e 
Daniel Saraiva, analista de 
gestão. 

As formações para as 
equipes pedagógicas das 
Gerências Regionais de 
Educação do Estado vão 
até dia 17 deste mês, nos 
polos de Campina Grande, 
no Agreste paraibano e Pa-
tos, no Sertão do Estado. 

Cerca de 51 prefeitos e 
prefeitas contemplados na 
primeira fase do Programa 
com o Centro de Triagem 
de Resíduos Sólidos, se reu-
niram na manhã de ontem, 
no auditório do Ministério 
Público da Paraíba, em João 
Pessoa. Na ocasião, o Go-
verno do Estado da Paraíba 
anunciou que irá construir 
doze galpões para a separa-
ção da coleta seletiva, que 
irá atender aos municípios 
escolhidos, com um investi-
mento de R$ 3 milhões. 

O coordenador do Cen-
tro de Apoio Operacional 
às Promotorias de Justiça 
de Defesa da Saúde, Consu-
midor e Meio Ambiente do 
MPPB, o promotor de Justiça 
Raniere Dantas, explicou que 
a realização do galpão levará 
melhorias principalmente 
aos catadores de lixo que 
atuam nos lixões das cidades. 
“A ideia é que os catadores 
trabalhem  nessa separação 
da coleta nos galpões. Vamos 
retirá-los dos lixões, aquele 

local insalubre, e colocá-los 
nos galpões”, comentou. 

Na reunião, os gestores 
de cada município recebe-
ram as orientações para a 
erradicação de lixões na Pa-
raíba. Entre as obrigações 
das prefeituras está a imple-
mentação da coleta seletiva e 
o reaproveitamento do lixo 
orgânico. “É um modelo que 
nós defendemos, a ideia de 
todo mundo contribuindo. A 
ideia é que a população sepa-
re os seus resíduos em casa 
e a prefeitura faça essa sepa-
ração através dos catadores”, 
ressaltou. 

A previsão é que os 
doze galpões fiquem prontos 
ainda no primeiro semestre 
deste ano. De acordo com o 
promotor, o serviço irá be-
neficiar todo o município, 
desde os catadores e a po-
pulação, até aos agricultores. 
“Todos serão envolvidos. O 
lixo reciclável será reapro-
veitado pelos catadores, os 
resíduos orgânicos serão 
utilizados na agricultura e os 
rejeitos vão ser enterrados 
na proximidades dos muni-
cípios”, disse.

Resíduos sólidos: MPPB 
se reúne com prefeitos
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com
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Paraíba é pioneira na realização da Espectroscopia Funcional por Infravermelho Próximo em crianças com microcefalia

A Paraíba é pioneira na 
realização da Espectroscopia 
Funcional por Infravermelho 
Próximo em crianças com mi-
crocefalia. Responsável por 
identificar a melhor área do cé-
rebro a ser estimulada, o exame 
faz parte do Projeto Infecção 
Congênita pelo Zika, pesqui-
sa realizada por meio de uma 
parceria entre a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), com a 
Rede Cuidar, o Departamento 
de Fisioterapia do Centro de 
Ciências da Saúde, o Departa-
mento de Promoção da Saúde 
do Centro de Ciências Médicas 
e o Departamento de Biotec-
nologia do Centro de Biotecno-
logia da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). A coleta 
foi realizada entre os dias 4 e 
6 deste mês no Laboratório de 
Estudos em Envelhecimento e 
Neurociência (Laben) da UFPB.     

O exame é usado para in-
vestigar os níveis de oxigena-
ção da região mais periférica 
dos tecidos cerebrais das crian-
ças. Uma das pesquisadoras 
do projeto, Elidianne Araújo, 
pontua que a Espectroscopia 
Funcional por Infravermelho 
Próximo não é um exame inva-
sivo e por isso não é necessário 
que a criança seja sedada para 
realizar a coleta. “Esse é um 
exame por imagem. A criança 
veste uma touca que possui 
vários eletrodos. Sentada no 
colo da mãe, ela vai receber 

vários estímulos e o aparelho 
vai coletar informações do 
cérebro que são enviadas, em 
tempo real, para o software 
instalado no computador do 
pesquisador”, explica. 

O cérebro é dividido em 
várias regiões que são respon-
sáveis pela cognição, motri-
cidade, linguagem e atenção, 
por exemplo. Identificando os 
níveis de oxigenação, de hemo-
globina e desoxihemoglobina 
no cérebro da criança exami-
nada, é possível saber quais 
são as áreas que, porventura, 
podem apresentar algum dis-
túrbio neurológico. 

A coordenadora da Rede 
Cuidar, Juliana Soares, destaca 
que esse exame é inédito no 
mundo. Ela afirma que nunca 
foi realizado esse tipo de co-
leta ou não existe esse tipo de 
parâmetro de oxigenação nas 
crianças com microcefalia. “De 
fato, nós só vamos descobrir o 
que ele representa após rea-
lizar o exame e fazer a leitura 
e interpretação dele, porque 
esse é o primeiro dado que a 
gente vai ter em relação a es-
sas crianças”, observa. 

Para obter resultados 
mais precisos, os pesquisa-
dores também realizaram 
a Espectroscopia Funcional 
por Infravermelho Próximo 
em crianças saudáveis sem 
microcefalia e sem afecções 
neurológicas.

Microcefalia: SES participa de 
pesquisa sobre área cerebral

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

A Central de Trans-
plante da Paraíba tem re-
gistrado um doador por 
semana, em 2020. Entre 
os meses de janeiro e fe-
vereiro, foram seis doado-
res, sendo cinco de João 
Pessoa e um de Campina 
Grande. Outra boa notícia 
é que, neste mesmo pe-
ríodo, a negativa familiar, 
para doação de órgãos, 
teve redução de 30% em 
relação a 2019. A negativa 
familiar é o principal moti-
vo para que um órgão não 
seja doado, em todo país.

O secretário de Esta-
do da Saúde, Geraldo Me-
deiros, destaca os primei-
ros números da Central, 
em 2020. “Isso é o resul-
tado de um trabalho rea-
lizado com muito esforço 
pela equipe da Central 
e, claro, principalmente, 
pela solidariedade das fa-
mílias através de doações 
de órgãos dos seus entes 
queridos. É um grande ato 
de solidariedade que sal-
va outras vidas”, declarou.

Transplante: 
Central tem 
um doador 
por semana

Foto: Secom-PB

O exame é usado para investigar os níveis de oxigenação da região mais periférica dos tecidos cerebrais das crianças

Em Brasília

Governo discute ações 
para a segurança pública

Representantes do Go-
verno do Estado se reuniram 
ontem (6), em Brasília, com 
o diretor-geral do Departa-
mento Penitenciário (De-
pen), Fabiano Bordignon, 
para discutir novas ações 
voltadas para a segurança 
pública na Paraíba.

Segundo a superin-
tendente da Suplan, Simo-
ne Guimarães, além das 
obras do Presídio de Gu-
rinhém, que estão em an-

damento, também foram 
discutidos novos investi-
mentos, como a possível 
construção de uma escola 
de gestão penitenciária.

Estavam presentes à 
reunião com o diretor-ge-
ral do Depen o secretário 
executivo de representação 
institucional do Governo do 
Estado da Paraíba, Adauto 
Fernandes, o secretário e 
o chefe de gabinete da Ad-
ministração Penitenciária, 

Sérgio Fonseca e Josinaldo 
Lucas, e a engenheira Suei-
ne Caldas, que faz parte da 
equipe da Suplan.

Com seus 67 anos de 
idade, Rosalvo Fernandes se 
dedica desde abril de 1975 
ao trabalho na gráfica do 
Jornal A União. Ele, com seus 
quase 45 anos de atuação na 
área, já passou pela monta-
gem dos jornais, pelo setor 
de artes e atualmente traba-
lha com o acabamento dos 
materiais impressos. 

Em tantos anos de tra-
balho, o dia 7 de fevereiro é 
sempre uma lembrança es-
pecial sobre a profissão que 
Rosalvo e tantos outros exer-
cem todos os dias, afinal hoje 
é comemorado o Dia Nacio-
nal dos Gráficos. A escolha 
da data aconteceu em função 
de uma greve feita por esses 
profissionais em São Paulo, 
na década de 1920, reivindi-
cando melhores condições 
de trabalho e salariais.

Assim como Rosalvo 
Fernandes, Napoleão do Car-
mo Silva compõe o time de 
funcionários mais antigos 
do setor gráfico de A União, 
trabalhando lá há 44 anos. 
O gráfico atua no setor de 
encadernação dos livros, 
das agendas e de outros 
impressos que passam por 
suas mãos. De acordo com 
ele, o trabalho com encader-
namento no Jornal A União 
foi um de seus primeiros 
empregos, onde permane-
ce até hoje. O trabalho den-

Dia Nacional dos Gráficos 
é comemorado nesta sexta
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

tro de uma gráfica pode se 
dividir em diversas partes 
como: impressão, corte, aca-
bamento, colagem, encader-
nação, setor de artes, dentre 
outras. Compondo o time 
de funcionários do setor de 
acabamento, Mirian Neves, 
que está desde 2016 no setor 
do Jornal A União, conta que 
trabalhar com gráfica é sua 
grande paixão. “Saí de um 
emprego para trabalhar na 
gráfica. É sempre bom traba-
lhar com o que se ama”, diz 
Mirian. A parte da gráfica que 
trabalha com o acabamento 
é responsável por, basica-
mente, intercalar e dobrar as 
páginas dos impressos.

Joacil da Silva é mais um 
gráfico que integra o time 

do Parque Gráfico do Jornal 
A União. Ele trabalha direta-
mente com as impressões e 
está na área há cerca de 15 
anos. Com um trabalho práti-
co e intuitivo, como ele mes-
mo define, Joacil explica que 
acompanhou mudanças em 
sua área de trabalho. 

“A principal mudança 
é a evolução da tecnologia, 
porque chegam máquinas 
novas e as antigas vão fican-
do para trás”, comentou Joa-
cil. “Antes era impresso em 
chumbo, que era o tipo. Você 
fazia um e só servia para um. 
Hoje você reproduz o traba-
lho. Antigamente se fazia um 
clichê de madeira ou metal 
e era um para cada serviço”, 
destacou ele.

Rosalvo Fernandes se dedica desde 1975 ao trabalho na gráfica em  A União
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Foto: Divulgação/Suplan

Além das obras do 
Presídio de Gurinhém, 

que estão em andamento, 
também foram discutidos 

novos investimentos

Representantes do Governo do Estado se reuniram ontem com o diretor-geral do Departamento Penitenciário 
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Leilão do Detran
Após decisão judicial favorável à realização de leilões de 
veículos apreendidos pelo Detran-PB, expectativa é que 
próximo evento ocorra dentro de 30 dias  Página 7
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Além de cobrar redução da passagem, ato exige participação da população no Conselho Municipal de Mobilidade Urbana

Estudantes, sindicatos 
e movimentos estudantis e 
sociais se reuniram ontem na 
manifestação realizada pelo 
Comitê Contra o Aumento 
de Passagens, que seguiu em 
marcha pela Avenida Pedro 
II, que chegou a ficar conges-
tionada pelas 17h30. Este é 
o segundo ato realizado em 
João Pessoa desde que o au-
mento da tarifa no transpor-
te urbano entrou em vigor.

A concentração come-
çou às 13h no Centro de 
Ciências Humanas, Letras e 
Artes (CCHLA) na Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e seguiu pela cidade 
para motivar a participação 
dos trabalhadores e da socie-
dade civil em geral, no Con-
selho Municipal de Mobili-
dade Urbana (CMMU).  Além 
de se posicionar contra o 
aumento abusivo da tarifa, o 
grupo também reivindica um 
transporte público de qua-
lidade, com estrutura, segu-
rança e conforto. O preço da 
passagem de ônibus na capi-
tal sofreu um aumento de R$ 
0,20 no último mês, causan-
do indignação entre várias 
camadas da população.

Entre os movimen-
tos presentes, estiveram 
a União Nacional dos Es-
tudantes (UNE), a União 
Brasileira de Estudantes 
Secundaristas (UBES), o Le-

Lara Brito
Especial para A União

Ato público pede redução  
da tarifa de ônibus em JP

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

vante Popular da Juventude, 
a Associação Nacional dos 
Pós-Graduandos (ANPG) e 
o Sindicato dos Trabalhado-
res em Correios e Telégrafos 
na Paraíba (Sintec-PB).  

“A mobilização de hoje é 
justamente uma ação para a 
gente conseguir mais força e 
conseguir dialogar mais com 
as pessoas a respeito des-
se aumento abusivo. Muita 
gente sente no bolso, sente 

no cotidiano, mas não sabe 
o que está acontecendo, não 
tem dimensão do problema 
e também acaba não parti-
cipando por não ter conhe-
cimento. É para se mostrar 
contrário e preocupado com 
o que está acontecendo”, rela-
tou Ciro Caleb, estudante de 
história e membro do Levan-
te Popular da Juventude. 

Além disso, o estudan-
te destacou a importância 

da participação popular no 
Conselho Municipal de Mo-
bilidade Urbana. Segundo ele, 
o órgão é monopolizado por 
empresários e não refletem 
as necessidades e demandas 
da população em relação ao 
transporte público e à mobili-
dade urbana - o que também 
demonstra a urgência dos es-
tudantes em se colocarem em 
luta neste começo de 2020.

O vice-presidente da 

UNE/PB e estudante, Hum-
berto Carvalho, relatou que 
infelizmente o diálogo com a 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob) - responsável pelo au-
mento - não anda produtivo e 
por esta via é difícil ter melho-
ria, sendo necessária as mobi-
lizações nas ruas e a pressão 
no legislativo”, disse.

O estudante de direito 
explicou que este aumento 

não acontece de forma iso-
lada: são ações simultâneas 
e uniformes nacionalmente, 
já que aumentos abusivos 
não acontecem só aqui, mas 
também em outras grandes 
cidades brasileiras. “Eles 
costumam aumentar as pas-
sagens justamente nas férias 
para desmobilizar os estu-
dantes e trabalhadores, que 
são os maiores afetados com 
isso. Enquanto a gente vai 
perdendo mais dinheiro, ti-
rando do nosso para pagar 
passagem, eles vão enrique-
cendo mais porque as frotas 
não são renovadas; o confor-
to não é melhorado. Não tem 
uma contrapartida em detri-
mento do aumento da pas-
sagem”, afirmou Humberto. 

Fael Paiva, diretor de 
Cultura do Sintec-PB, defende 
a pauta da mobilização por 
acreditar que todos os traba-
lhadores são atingidos por 
essas mudanças, além de res-
saltar as muitas proximidades 
entre os Correios e a pauta 
estudantil, como o papel do 
órgão na entrega das provas 
do Enem e dos de livros didá-
ticos - ação que inaugura o ano 
escolar. 

“Eles não dão aumento 
aos trabalhadores, aumentam 
a passagem de ônibus, ainda 
nem explicitam para a popu-
lação os lucros da empresa e, 
o pior de tudo, nem debatem 
com a população os motivos 
que justificariam esse au-
mento absurdo”, disse Fael.

Movimentos estudantis e sindicatos se concentraram na Universidade Federal da Paraíba e, depois, seguiram em direção à Avenida Pedro II

Foto: Divulgação

Agricultores das cida-
des de Salgado de São Félix 
e Itabaiana (a cerca de 90 
km de João Pessoa) rece-
beram uma equipe de téc-
nicos da Empresa Paraiba-
na de Pesquisa, Extensão 
Rural e Regularização Fun-
diária (Empaer-PB) para 
capacitá-los sobre o culti-
vo do amendoim. O grão, 
produto de destaque do 
Semiárido, é responsável 
pelo sustento de 200 famí-
lias e movimenta a agroin-
dústria de beneficiamento 
local, toda situada nos mu-
nicípios próximos.

O evento resultou de 
uma parceria entre o Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do 
desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca, Em-
brapa-Algodão e Prefeitu-
ra de Salgado de São Félix. 
O sítio-sede da demons-
tração pertence ao agri-
cultor Manoel Rodrigues 
dos Santos, que cedeu 
parte das terras para a 
implantação da unidade 
demonstrativa de produ-
ção de amendoim, num 
trabalho realizado com 
o acompanhamento téc-
nico de pesquisadores da 

Embrapa e Empaer.
As sementes cultiva-

das pertencem às varie-
dades BR 1 e a BRS 151. 
Apresentam coloração 
vermelha e um ciclo de 
produção de 90 dias até a 
colheita, sem contar o tem-
po de um mês de secagem 
ao sol. O período de plan-
tio acontece entre os me-
ses de março e abril e a co-
lheita, entre julho e agosto. 
Para cada hectare de ter-
ra, são necessárias entre 
85 e 100 kg de sementes. 
de fácil comercialização, 
o amendoim da Paraíba 
encontra mercado tanto 
dentro quanto fora do Es-
tado, como nos vizinhos 
Pernambuco e Rio Grande 
do Norte, podendo ser fa-
cilmente expansível.

“A Microrregião de 
Itabaiana abriga um bom 
potencial de se transfor-
mar em polo de cultivo 
do amendoim e, para va-
lorizá-lo, passamos para o 
produtor as normas técni-
cas de cultura integrada,-
criando novas alternativas 
de geração de renda para 
o agricultor familiar”, ex-
plicou o pesquisador da 
Embrapa Tarcísio Gondim.
Essas normas envolvem-
técnicas como manejo da 
cultura, controle de pragas 

e segurança alimentar. 
“O objetivo é demons-

trar o uso racional de prá-
ticas e insumos agrícolas. 
O resultado é um alimento 
de alta qualidade”, comen-
tou o pesquisador Raul 
Almeida. “Na região já se 
produz amendoim agroe-
cológico, mas a proposta 
é fazer com que outros 
agricultores se integrem à 
cadeia produtiva, a exem-
plo do que acontece no 
município de Mogeiro. O 
amendoim surge como 
uma grande alternativa 
para o campo”.

Empaer fomenta cultivo de amendoim na Paraíba
Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

O grão, produto de 
destaque do semiárido, 
é responsável pelo 
sustento de 200 famílias e 
movimenta a agroindústria 
de beneficiamento local

Fotos: Secom-PB
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Quantitativo é referente às gestantes com idade de 12 a 17 anos acompanhadas na Cândida Vargas nos últimos três anos

Maternidade atende mais de
1,4 mil adolescentes grávidas

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Cardoso Filho 

O percentual de grávi-
das adolescentes na Paraíba 
vem crescendo e preocupa 
os especialistas envolvidos 
nesse segmento da Saúde. 
Dados do Setor de Estatísti-
ca da Maternidade Municipal 
Cândida Vargas, em João Pes-
soa, revelam que, nos últimos 
três anos, o número de mães 
na faixa etária entre 12 e 20 
anos foi de 17.604 gestantes. 
Isso representa uma média 
de 5.868 partos por ano. Do 
total, 1.424 meninas estavam 
entre 12 e 17 anos de idade. 
Na Paraíba, segundo levanta-
mento da Secretaria Estadu-
al de Saúde (SES), em 2018, 
10.000 meninas foram mães 
e destas, 456 tinham idade 
entre 11 e 14 anos. 

Para inibir o crescimento 
das estatísticas, na tarde dessa 
quarta-feira (5), os integran-
tes do Sistema de Garantias 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente se reuniram para 
traçar um plano anual de ação 
voltado à Campanha Nacional de 
Prevenção da Gravidez na Ado-
lescência, que teve início nessa 
segunda-feira (3). O encontro de 
trabalho aconteceu no Fórum da 
Infância e Juventude da Capital, 
e foi dirigido pelo coordenador 
Estadual da Infância e da Juven-
tude (Coinju) do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba, juiz Adhailton 
Lacet Correia Porto. 

Ele lembrou que quase 
76% dos casos de gravidez 
nessa fase da vida são indese-
jáveis. “Vamos esclarecer os 
adolescentes e crianças sobre 
a questão da sexualidade. Não 
é meramente proibir e nem tra-
tar sobre abstinência sexual. 
Os jovens precisam e podem 
namorar. Agora, namorar é 
uma coisa, ser mãe e pai, ainda 
nessa fase de formação, é outro 
contexto”, comentou Adhailton 
Lacet, enfatizando que é im-
portante um diálogo constante 
sobre o tema, envolvendo pais, 
escolas e os órgãos envolvidos 
na Rede de Proteção. 

“As estratégias aqui defi-
nidas servirão para o decor-
rer de todo este ano. Dentro 
do plano está o contato di-
reto com vários agentes da 
rede de garantia e proteção, 
a exemplo dos juízes com 
essa competência, Ministé-
rio Público, Defensoria Pú-
blica, Conselhos Tutelares, 
dirigentes de maternidades 
públicas e privadas, direto-
res e professores de escolas, 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) e a Ordem dos 
Advogados do Brasil- seccio-
nal Paraíba (OAB-PB), entre 
outros”, informou o juiz.

MP vai participar das ações de prevenção

Uma em cada cinco gestantes é adolescente

A titular da 32ª Promotoria 
com atividades no Juizado da 
Infância, em João Pessoa, pro-
motora de Justiça, Soraia Nó-
brega, garantiu que o Ministério 
Público Estadual vai participar 
ativamente de todas as ações 
voltadas à prevenção da gravi-
dez na adolescência. “De nada 
vai adiantar tratar de algo que 
já aconteceu. Nosso objetivo é 

prevenir. Os números de gravi-
dez na adolescência não param 
de crescer. É fundamental um 
diálogo com esse público e a fa-
mília é essencial nesse processo. 
Temos que mostrar os meca-
nismos de proteção”, ressaltou.

Segundo a representante 
da Comissão das Crianças e 
Adolescentes da OAB-PB, Isa-
bele Alves, a conscientização 

das famílias e o fortalecimento 
de políticas públicas são essen-
ciais para o sucesso do plano de 
estratégias. “É preciso deixar 
claro os riscos e a gravidade 
que uma gestação precoce pode 
gerar, a exemplo da evasão es-
colar. A Ordem já desenvolve 
um trabalho junto aos demais 
órgãos de proteção e prevenção 
à gravidez na adolescência e 

vamos fortalecer essa metodo-
logia”, informou.

Também participaram 
da reunião representantes da 
equipe Multidisciplinar da 1ª 
Vara da Infância e Juventude 
da Comarca de João Pessoa, 
Defensoria Pública, Hospital 
Edson Ramalho, Espaço Novo 
Olhar, Fundação São Padre Pio 
e Grupo Focal de Proteção.

No Brasil, uma em cada 
cinco mulheres será mãe 
antes de terminar a adoles-
cência. Segundo um relatório 
do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), pu-
blicado em 2018, a taxa bra-
sileira de gravidez na adoles-
cência é de 68,4 nascimentos 

para cada 1.000 adolescentes 
e está acima da média latino-
-americana e caribenha, que 
registram a segunda maior 
taxa no mundo, perdendo, 
apenas, para a África. 

Semana Nacional - Em 
janeiro do ano passado, foi 
sancionada a Lei nº 13.798 

que acrescentou o artigo 
8º-A no Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), com 
a criação da Semana Nacio-
nal de Prevenção da Gravi-
dez na Adolescência, a ser 
celebrada, anualmente, no 
período que incluir o dia 1º 
de fevereiro. Nessa semana, 

atividades de caráter pre-
ventivo e educativo devem 
ser desenvolvidas em con-
junto com o poder público 
e organizações da sociedade 
civil para disseminar infor-
mações que contribuam para 
a redução da gravidez preco-
ce no Brasil.

Foto: Divulgação

O juiz Adhailton Lacet coordenou o encontro que discutiu um plano anual de ação voltado à Campanha de Prevenção da Gravidez na Adolescência 

Profissionais da saúde integrarão parcerias
O grupo definiu que serão 

realizadas ações direcionadas 
para adolescentes e jovens com 
a participação de protagonistas 
juvenis das comunidades em par-
ceria com profissionais de Saúde. 
O Ministério Público fará uma 
recomendação sobre a relevância 
das escolas abordarem a temáti-
ca. A OAB, por meio da Comis-
são dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes, se disponibilizou a 
realizar capacitações de profissio-
nais para serem multiplicadores 
em diversos espaços, utilizando 
linguagens diferenciadas e atra-
tivas para juventude (esportes, 
artes, entre outras).

Também serão realizadas 
reuniões com profissionais da 
política de Saúde, Educação e 
Assistência Social nos territórios e 

as escolas devem criar estratégias 
para diminuir a evasão escolar na 
gravidez e após o nascimento da 
criança. “Ainda vamos promover 
a Semana de Gravidez na Ado-
lescência no calendário escolar 
e sensibilizar a imprensa e as 
mídias digitais sobre a importân-
cia de uma discussão ampla e 
aprofundada sobre a temática”, 
adiantou Adhailton Lacet.

Grupo é 
detido por 
fraudar 
contas

Policiais da Delegacia 
Especial de Repressão aos 
Crimes Cibernéticos (DRCC) 
prenderam duas pessoas 
em João Pessoa, suspeitas 
de liderar uma quadrilha 
responsável pela fraude 
em R$ 1 milhão em contas 
bancárias e uma mulher, em 
Cajazeiras, que seria irmã 
de um dos líderes do grupo. 
Além das prisões, vários, ve-
ículos, máquinas pesadas e 
imóveis foram apreendidos. 
Os objetos fariam parte da 
lavagem de dinheiro.

A ação dos policiais 
civis faz parte da operação 
“XCoderX” que investiga a 
quadrilha responsável pe-
las fraudes, ainda cumpriu 
14 mandados na Paraíba. 
Foram quatro de prisão 
preventiva e dez de busca 
apreensão. A polícia ainda 
não informou qual a relação 
dos presos na Paraíba com o 
esquema criminoso.

Após prender dois indi-
víduos diretamente ligados à 
receptação do valor, a equipe 
de investigação da DRCC aca-
bou identificando os outros 
criminosos responsáveis 
por coordenar a quadrilha 
interestadual. Uma pessoa 
foi presa no Crato, Ceará.

Ao todo, os policiais 
cumpriram 50 mandados 
judiciais no Distrito Fede-
ral, Bahia, Ceará, Paraíba, 
São Paulo e Santa Catarina 
de suspeitos em fraudar as 
contas bancárias de  pelo 
menos 37 vítimas no Distrito 
Federal e outras dezenas em 
diversos estados.

A delegacia especia-
lizada teve conhecimento 
do crime em 15 de outubro 
do ano passado, quando a 
quadrilha subtraiu R$ 4 mil 
depositados em uma conta 
bancária pertencente a um 
correntista residente no Dis-
trito Federal. O crime foi rea-
lizado por meio da internet.

Toda a investigação foi 
realizada em conjunto com 
os promotores de Justiça do 
Núcleo Especial de Comba-
te a Crimes Cibernéticos 
(Ncyber) do MPDFT. Em 
Cajazeiras a operação foi 
coordenada pela Polícia Ci-
vil da Delegacia Especial de 
Repressão aos Crimes Ciber-
néticos (DRCC) e o GTE de 
Cajazeiras, que deu apoio na 
prisão e apreensão dos bens.

Suspeitos de tentativa de crime em 
Bayeux são levados à delegacia

Após 28 dias de intensas 
investigações, a Polícia Ci-
vil conseguiu prender nessa 
quarta-feira (5) dois homens 
suspeitos de praticar uma ten-
tativa de homicídio na cidade 
de Bayeux. O crime aconte-
ceu no dia 7 de janeiro deste 
ano, no bairro da Imaculada, 
naquela cidade. As prisões 
foram realizadas por equipes 

do Núcleo de Homicídios da 
Delegacia Seccional de Bayeux. 

De acordo com informa-
ções do delegado Antônio Mag-
no, os dois homens tiveram as 
prisões decretadas pela Justiça 
após a Polícia Civil apresentar 
indícios da participação deles 
no crime. As ordens judiciais 
foram expedidas na tarde des-
sa terça-feira (4) e cumpridas 

em menos de 18 horas. 
“Os presos já são conhe-

cidos pelas forças policiais de 
Bayeux. São apontados como 
possíveis autores dessa tenta-
tiva de homicídio no bairro da 
Imaculada e investigados por 
diversos crimes patrimoniais 
e contra a vida”, afirmou o de-
legado.  Ainda de acordo com 
o policial, os dois homens são 

considerados de alta periculo-
sidade. “Eles são temidos pela 
população que reside no bairro 
da Imaculada. Por isso, estas 
prisões são uma resposta im-
portante do Estado”, afirmou. 

 Os presos serão interroga-
dos e encaminhados para a carce-
ragem da Central de Polícia Civil, 
em João Pessoa, onde aguardarão 
audiência de custódia.

Policiais do 4º Batalhão 
de Polícia Militar prende-
ram, na noite de quarta-
-feira (5), dois homens 
suspeitos de invasão de 
domicílio e violência do-
méstica, em Guarabira, no 
Brejo paraibano. No Bair-
ro Novo, um homem, utili-
zando-se de um pedaço de 
madeira, adentrou em uma  
residência e tentou agre-
dir o vigilante. A vítima, 
no entanto, conseguiu se  

desvencilhar e dominou 
o suspeito. De imediato, a 
guarnição foi até o local e 
prendeu o suspeito. 

Em outro bairro da 
cidade, os policiais foram 
acionados para conter um 
homem que agredia fisica-
mente a sua companheira. A 
guarnição de Rádio Patrulha 
se deslocou em diligências e 
localizou as partes envolvi-
das, que foram conduzidas 
para a delegacia.

Dupla é detida por 
agressão no Brejo
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Após determinação judicial, expectativa é que dentro de 30 dias já ocorra um primeiro leilão de veículos

Após aproximadamen-
te dois anos de imbróglios, 
finalmente os pátios do De-
partamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB) come-
çarão a ser esvaziados. Isto 
porque a Terceira Turma do 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região (TRF5) decidiu, 
por unanimidade, negar pro-
vimento a uma ação movida 
contra o órgão, com a conse-
quente suspensão dos leilões 
de veículos removidos aos 
pátios do órgão. Com isso, 
a realização dos eventos foi 
assegurada e o edital será di-
vulgado em breve.

De acordo com o supe-
rintendente do Detran-PB, 
Agamenon Vieira, já está 
marcada uma reunião para 
segunda-feira (10) com as 
empresas credenciadas e a 
expectativa é que dentro de 
30 dias já ocorra o primeiro 
leilão.

De acordo com o voto 
do relator, desembargador 
federal Cid Marconi, “a Res. 
Contran n.º 623/2016 não 
proibiu expressamente o cre-
denciamento de empresas 
privadas para atuarem nos 
atos preparatórios e na orga-
nização de leilões públicos, 
desempenhando os procedi-
mentos que antecedessem e 
sucedessem a venda dos veí-
culos em ato público”.

Ainda segundo a deci-
são, “o Edital de Chamamen-
to Público n.º 001/2018, 
assim como a Portaria De-
tran/PB n.º 34/2018/DS não 
contrariaram as disposições 

Rammom Monte
rammom511@hotmail.com

Decisão do TRF5 vai ajudar
a esvaziar pátios do Detran

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

contidas na Res. Contran n.º 
623/2016, porquanto ape-
nas autorizaram as empresas 
privadas a auxiliarem a Co-
missão de Organização nos 
atos preparatórios de leilões 
públicos, ficando a realização 
desses leilões a cargo do pró-
prio Departamento Estadual 
de Trânsito”.

Segundo o superinten-
dente Agamenon Vieira, a de-
cisão do TRF5 deixa claro que 
a direção do Detran da Paraí-
ba estava correta ao creden-
ciar empresas para auxiliar 
na organização e realização 

dos leilões, sob a supervisão 
do órgão. Ele também expli-
cou como será a atuação des-
tas empresas.

“Estas empresas vão 
remover os carros do pátio 
onde estão para o local do 
leilão; serão responsáveis 
por toda infraestrutura para 
realização do leilão; fazer a 
vistoria por conta delas;   fa-
zer, através de engenheiros 
mecânicos, a valorização dos 
bens; e toda a parte eletrôni-
ca e e tecnológica. O melhor 
é que tudo será feito sob o 
comando do Detran, que 

terá uma comissão específica 
para isto”, explicou.

Ainda de acordo com 
Agamenon, 10% do valor dos 
arremates serão destinados 
ao pagamento destas empre-
sas contratadas. O restante 
servirá para o pagamento dos 
débitos, seja multa ou outra 
irregularidade, e ainda o que 
sobrar será destinado para os 
proprietários dos veículos.

Atualmente, há mais de 
22 mil veículos recolhidos 
em todos os pátios espalha-
dos pela Paraíba. Além do 
desafogo e da circulação de 

verbas, os leilões também di-
minuirão o impacto ambien-
tal causado pelo acúmulo.

“Tem carro com 10 anos 
de recolhido. Já estávamos 
com problemas de meio am-
biente. Agora nós, através 
das empresas credenciadas, 
vamos abrir uma sessão 
de leilões, que serão feitos 
mensalmente e online, para 
limpar os pátios da Paraíba”, 
finalizou.

Ministério Público
Sobre o mesmo caso, o 

Inquérito Civil Público in-

gressado junto ao Ministério 
Público da Paraíba foi arqui-
vado, registrando mais uma 
vitória do Detran-PB. Segun-
do o promotor Adrio Leite, 
não foram detectados focos 
probatórios “capazes de re-
sultar em responsabilização 
por improbidade adminis-
trativa (Lei nº 8.429/92), 
tampouco identificados, no 
campo exclusivo de atuação 
deste órgão de execução, 
prejuízos específicos ao pa-
trimônio público estadual, 
em face de desatenção aos 
princípios constitucionais”.

Em audiência pública 
realizada ontem na Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) sobre a situação de 
abandono e maus-tratos de 
gatos e cachorros que vivem 
no Campus I, em João Pessoa, 
ficou acordado que a insti-
tuição de ensino irá realizar  
campanhas de adoção; refor-
çar a parceria com o Centro 
de Vigilância Ambiental e 
Zoonoses no que diz respei-
to às castrações e  recolocar  
placas informativas  proibin-
do abandono e maus-tratos. 

Demandas como um espa-
ço para cuidar dos animais 
doentes e cirurgiados, veí-
culo para transportá-los e 
instalação de câmeras de se-
gurança em pontos estratégi-
cos, não foram atendidas. Os 
defensores da causa animal 
na universidade não ficaram 
satisfeitos com o resultado.

Cerca de 430 gatos e 
30 cães vivem hoje no Cam-
pus I da UFPB, grande parte 
vítima de abandono. A luta 
da Comissão de Direito e 
Bem-Estar Animal da UFPB é 
primeiramente conscientizar 
a população quanto a essa 
prática criminosa e propor-

cionar o mínimo de cuidado 
tanto aos animais quanto aos 
humanos. “Existem animais 
com doenças que podem in-
fectar os humanos, por isso 
um lugar para tratamento é 
tão importante”, disse Fran-
cisco Garcia, presidente da 
Comissão de Direito e Bem
-Estar Animal da UFPB. 

Durante a fala, Fran-
cisco destacou também os 
36 anos de luta em prol dos 
animais que vivem na ins-
tituição. O grupo trabalha 
com uma equipe dedicada 
de voluntários que além de 
amor e tempo, investem di-
nheiro na causa.

Reitoria adotará medidas 
sobre abandono de bichos

Foto: Roberto Guedes

Campanhas de adoção e o reforço de parceria com o Centro de Zoonoses serão algumas das ações

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Meio ambiente

Programa Espaço Ecológico
comemora 16 anos no ar

O Programa Espaço 
Ecológico, pioneiro nas re-
giões Norte e Nordeste no 
segmento de Educação Am-
biental, completa 16 anos 
de existência hoje (7). Para 
celebrar o aniversário, o pro-
grama apresentará neste sá-
bado, às 8h, na Rádio Tabaja-
ra FM 105.5, uma entrevista 
com o secretário municipal 
do Meio Ambiente (Seman), 
Abelardo Jurema Neto.

O diretor executivo 
Gualberto Freire relembra 
como surgiu a ideia de criar 
uma plataforma virtual que 
aborde temas relacionados 

à educação ambiental. “Uma 
vez estava apresentando um 
programa à repercussão da 
ovelha Dolly – o primeiro 
mamífero a ser clonado no 
mundo com sucesso a partir 
de uma célula adulta. E uma 
criança estava ouvindo a 
matéria e ligou para a rádio 
para perguntar o que seria 
um clone. A iniciativa dessa 
criança abriu meus olhos 
em produzir mais conteúdos 
sobre ciência e educação am-
biental”, afirmou.

O Programa Espaço 
Ecológico reúne conteúdo de 
qualidade em diversas mí-
dias digitais como o portal, a 
revista e o canal no Youtube 
que como menciona o slogan 

consiste uma aula de Susten-
tabilidade e Meio Ambiente. 
Além disso, o lançamento do 
livro que irá retratar a histó-
ria do Espaço Ecológico está 
previsto para este ano.

Para o secretário de 
Meio Ambiente da Prefeitura 
de João Pessoa, Abelardo Ju-
rema Neto, o programa Espa-
ço Ecológico contribui de for-
ma decisiva para a mudança 
de comportamento em rela-
ção ao meio ambiente, na 
Paraíba. “Tem informação, 
questionamentos, cobrança 
sobre as ações de preserva-
ção e recuperação ambien-
tal e, acima de tudo, um ins-
trumento de transformação 
social”, afirmou.

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Programa traz temas e debates sobre 
questões ambientais de grande 

importância para a sociedade

Foto: Divulgação

De acordo com o Detran da Paraíba, atualmente, há mais de 22 mil veículos recolhidos em todos os pátios espalhados pelo Estado; os leilões são as vias legais para esvaziar os espaços

Foto: Secom-PB
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O tradicional Baile Vermelho 
e Branco, prévia carnavalesca 

realizada no Esporte Clube Cabo 
Branco (ECCB), em João Pessoa, 

será realizado amanhã, tendo 
como atração o Compadre Wa-
shington e Beto Jamaica, que 

levarão o swing e a irreverência 
da banda É o Tchan para sacudir 

os foliões. A festa promete ficar na 
história dos bailes carnavalescos 
comandados pela casa, que aca-

bou de completar 104 anos. Além 
da banda baiana, o baile também 

terá a energia contagiante de 
Ramon Schnayder e o balanço 
da Orquestra Beleza Pura e do 

DJ Cris L. O Vermelho e Branco é 
uma parceria do Cabo Branco com 

a Colônia Produções. 

Folia I

Folia II
Prévia 

AreIA
n A Prefeitura Municipal de Areia, através da Secretaria 
Municipal de Cultura está firmando uma parceria com a 
Fundação Casa de José Américo, para instalação de uma 

unidade museológica na cidade, com o intuito de homena-
gear o ilustre filho da terra. O Ponto de Memória José Amé-

rico de Almeida, que será instalado na cidade, faz parte 
do conjunto de ações que serão realizadas no decorrer do 

ano, pela passagem dos 40 anos de falecimento 
do “Homem de Areia”.

n O bloco Anjo Azul sairá quinta-feira (13), às 20h, do 
Beco da Faculdade de Direito e terá como atração a Or-
questra Paraíso Tropical de Frevo, Fernanda Ferreira e 

convidados. O bloco Pinguim sairá da Praça João Pessoa, 
às 19h, e terá como atração Orquestra de Frevo Mestre 

Quimba. Outro bloco da programação que promete levar 
muita gente para o Ponto de Cem Reis é o Bloco da Cueca, 
que vem com sua orquestra de frevo. Da praça Dom Ulrico 
sairá o Bloco Confete e Serpentina, 20h, e tem como atra-
ção Mirandinha, com participação especial de Totonho, 

Orquestra Gambiarra do Frevo. 

PesquIsA

Dados da 15ª edição da Pesquisa Anual do Desempenho do Turismo na Região Metro-
politana de João Pessoa, realizada pelo Inpes (Instituto de Planejamento, Estatística 
e Desenvolvimento da Paraíba) da Federação do Comércio Bens Serviços e Turismo 
da Paraíba, apontam que 68,86% dos turistas que visitaram a Paraíba, entre dezem-
bro de 2019 e janeiro de 2020, tiveram suas expectativas correspondidas e, como 
se não bastasse, 29,09% teve a expectativa satisfeita acima do esperado, provando 
a receptividade dos 
paraibanos, as be-
lezas naturais e os 
pontos turísticos da 
região. A beleza das 
praias paraibanas, 
com águas mornas e 
cristalinas, e a natu-
reza bem preserva-
da em grande parte 
delas, foi o princi-
pal motivo da esco-
lha da Paraíba para 
fazer o turismo de 
lazer, indicado por 
62,77%. 

Assustado
nnn O segundo 
Assustado de 2020 será 
realizado hoje em clima 
de verão e altíssimo as-
tral, conforme aviso da 
agitadora cultural Ruth 
Avelino. O evento está 
completando 20 anos 
de forma ininterrupta, e 
como sempre será rea-
lizado no Restaurante 
Panorâmico do Esporte 
Clube Cabo Branco. A 
expectativa é de casa 
ainda mais cheia, pois, 
além dos habituais fre-
quentadores, o Assusta-
do será uma excelente 
opção cultural para os 
turistas, que estão aos 
montes por João Pessoa 

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Foto: Divulgação
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A  p r o g r a m a ç ã o 
completa do Carnaval 
2020 em João Pessoa 
– que contará com atra-
ções como Jonas Estica-
do, Malandros do Morro 
e Ramon Schnayder – foi 
divulgada na última se-
gunda-feira (3). A aber-
tura oficial acontece na 
próxima quinta-feira 
(13), a partir das 19h, 
no Ponto de Cem Réis, no 
Centro Histórico da Ca-
pital. A Escola de Samba 
Malandros do Morro, do 
bairro da Torre, abre as 
atividades carnavalescas 

Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

e o DJ Zé Marcos prome-
te uma seleção com as 
melhores músicas nacio-
nais e internacionais dos 
gêneros mais dançantes 

e contagiantes de todos 
os tempos, uma receita 
infalível para o sucesso 
e perpetuação do Assus-
tado. 

da prévia mais esperada do Carnaval de Boa. A grande 
atração da abertura é o cantor Jonas Esticado, que lançou 
o EP Jonas in Brasília, em janeiro. 

Prefeitura tem 460 vagas para vendedores e ambulantes que deverão trabalhar no Parque do Povo, em CG

Cerca de 460 comer-
ciantes e vendedores am-
bulantes deverão trabalhar 
no Parque do Povo durante 
o Maior São João do Mundo, 
que este ano acontecerá no 
período de 5 de junho a 5 de 
julho, em Campina Grande. 
O recadastramento dos co-
merciantes e ambulantes foi 
iniciado na última segunda-
feira na Vila do Artesão, das 
13h às 18h, até o dia 14 de 
fevereiro, e está aberto ape-
nas para os comerciantes 
que já trabalham na festa. 
Segundo a assessoria de co-
municação do evento, só se-
rão abertas novas vagas se 
houver alguma desistência. 
Até ontem cerca de 150 pes-
soas haviam se cadastrado. 

O São João de Campi-
na Grande, conhecido na-
cionalmente como o Maior 
São João do Mundo, abriu 
cadastramento para 210 
comerciantes donos de bar-
racas e de quiosques e 250 
para vendedores ambulan-
tes. Segundo a assessoria do 
evento, cerca de 100% dos 
comerciantes e ambulan-
tes que trabalharam no ano 
passado já confirmaram que 
desejam estar trabalhando 
novamente no Parque do 
Povo, em razão dos resulta-

José Alves
zavieira2@gmail.com

Comerciantes fazem cadastro
para Maior são João do Mundo

editoração: Lênin Brazedição: Rogéria Araújo

dos de lucros positivos. 
Para realizar o cadastro, 

os interessados devem apre-
sentar cópia do RG; CPF; 
comprovante de residência 
emitido em 2020 e que este-
ja no nome do comerciante e 

certidão negativa de antece-
dentes criminais.

O presidente da asso-
ciação dos barraqueiros do 
Maior São João do Mundo, 
Lucinei Cavalcanti, afirmou 
que a antecedência do aten-

dimento aos comerciantes 
demonstra um maior plane-
jamento nas atividades por 
parte dos idealizadores da 
festa. ”O cadastramento até 
o dia 10 será exclusivo para 
donos de barracas e quios-

ques, e de 10 à 14, para os 
ambulantes. 

 Lucinei ressaltou que 
em 2019 a expectativa com 
as vendas teve um cresci-
mento entre 20% e 30% em 
relação a 2018, e, este ano, o 

objetivo é crescer na mes-
ma proporção, em relação 
a 2019. “O comerciante é 
um eterno otimista, mesmo 
quando o resultado não é 
tão bom sempre está acre-
ditando, e com o resultado 
bom, como foi o do ano pas-
sado, ele acredita mais ain-
da nas vendas”, finalizou.

Atrações 
A 37ª edição do Maior 

São João do Mundo aconte-
cerá entre os dias 5 de ju-
nho a 5 de julho e terá como 
atrações os sertanejos Luan 
Santana, Henrique e Juliano, 
Matheus e Kauan e Simone e 
Simaria, além dos represen-
tantes do forró a exemplo 
dos artistas Xand e Avião, 
Jonas Esticado, Flávio José, 
Luan Estilizado e a banda 
Calcinha Preta são atrações 
confirmadas. A abertura do 
evento vai ficar por conta do 
cantor Santanna. Já a vés-
pera de São João, dia 23 de 
junho, terá show da cantora 
Elba Ramalho. 

Também estão confir-
mados os artistas Biliu de 
Campina, Bonde do Brasil, 
Cavaleiros do Forró, Ca-
valo de Pau, Eliane, Felipe 
Araújo, Flávio José, Henry 
Freitas, Kátia Cilene, Pedri-
nho Pegação, Sâmya Maia, 
Ton Oliveira, Waldonys, 
Walkyria Santos e o grupo 3 
do Nordeste.

Recadastramento dos comerciantes e ambulantes foi iniciado na última segunda-feira na Vila do Artesão, das 13h às 18h, e segue até o próximo dia 14

Foto: Marcos Russo



Poema sinfônico
Em nova fase, parceria entre Geraldo Vandré e Alquimides 
Daera terá 15 canções compostas ao longo de 40 anos e uma 
apresentação em João Pessoa para gravar um disco. Página  10
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‘Desvio’, premiado longa-metragem de Arthur Lins, ganha exibição no Alto Sertão paraibano

Desvio, o mais recente 
longa-metragem dirigido por 
Arthur Lins, tem lançamento 
especial neste final de sema-
na em Patos e Sousa, ambos 
com entrada gratuita. O gran-
de vencedor do Fest Aruanda 
de 2019 será exibido hoje 
no Centro Cultural Banco do 
Nordeste, em Sousa, a partir 
das 19h, e amanhã em Patos, 
no Multicine, localizado no 
Patos Shopping, às 15h50. 

A produção paraibana 
foi premiada no Aruanda nas 
categorias de Melhor Dire-
ção, Ator, Roteiro, Direção de 
Arte e Trilha Sonora Original, 
além de ser o Melhor Filme 
pelo Júri Popular.

A trama, também de Ar-
thur Lins, foi escrita há cerca 
de seis anos e passou por um 
processo de amadurecimen-
to até ser filmado. “A premis-
sa é sobre um personagem 
que retorna para o seu lar, o 
retorno à casa”, conta o dire-
tor sobre o filme que foi ro-
dado no Alto Sertão. “Isso me 
interessava muito e ainda me 
interessa. Estava meio im-
buído dessa vontade de lidar 
com a tragicidade que acom-
panha alguns personagens 
e no desenho de abordar o 
retorno ao lar e no que isso 
pode acionar enquanto sen-
sibilidade no personagem. 
Que tipo de relação ele pode 
encontrar nas suas próprias 
memórias. Fui criando o ro-
teiro com esse sentimento”, 
explica Lins.

O realizador destaca 
também que pretendia ex-
plorar uma outra identidade 
regional que não costuma 
ser explorada nos filmes. 
“Estava muito incomodado 
com uma certa representa-
ção do Nordeste de abordar 

os mesmos temas”, admite. 
“Uma das premissas do filme 
era também trazer uma cena 
cultural distinta daquela que 
estava sendo mostrada no 
Nordeste. Esse imaginário 
eu fui buscar na história do 
punk e de influências na cul-
tura alternativa com referên-
cias culturais, comportamen-
to dos personagens, formas 
de se vestir e uma certa ideia 
de juventude que não se ade-
qua a determinados valores 
sociais que são mais ligados 
à transversão e subversão”, 
aponta o cineasta.

O filme, ambientado no 
município de Patos, preten-
de dialogar com o público 
local e vai além de previsi-
bilidades e clichês que já são 
comumente explorados em 
filmes regionais. Para Arthur 
Lins, o desejo da equipe sem-
pre foi realmente estabele-
cer uma relação com a região 
para além da locação.

“A gente sempre desejou 
que fosse estabelecido um 
diálogo mais efetivo e afetivo 
com a sensibilidade dos per-
sonagens que moram em Pa-
tos e na região, e poder apro-
ximar o filme desse público 
narrativamente e sensivel-
mente” admite o diretor. “Sem 
dúvida essas sessões são mui-
to aguardadas e já queremos 
ampliar a possibilidade de fa-
zer o filme circular por essas 
regiões, não só pelo interior 
da Paraíba, mas de outros es-
tados também”, explica.

Para Arthur, a expec-
tativa é muito boa para as 
sessões. “Esperamos muito 
trocar esse diálogo com os 
públicos de Patos e Sousa. Fi-
camos duas semanas em Pa-
tos realizando as filmagens e 
uma parte da equipe é de lá. 
Essa experiência vai ser uma 
espécie de retorno e de retri-
buição à cidade”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Outro caminho da identidade

Cultura
Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

A retribuição mencio-
nada pelo realizador se re-
fere também à identificação 
do público nas telonas, algo 
que não era tão comum al-
guns anos atrás e tem cres-
cido com a efervescência de 
produções audiovisuais. Essa 

aproximação do público com 
o filme está alterando a for-
ma de ver cinema que, muitas 
vezes, conta com a produção 
hollywoodiana como primei-
ra referência da arte. “Assistir 
a um filme que se passa na 
sua região e lidar com esse 

filme possibilita também a 
instiga do público para come-
çar a produzir seus próprios 
filmes que dialoguem com a 
nossa realidade”, defende.

Neste ano, Desvio segue 
com exibições em festivais 
pelo Brasil e exterior. Sobre 

distribuição nas salas comer-
ciais, Lins adianta que deve 
ter estreia ainda neste se-
mestre, mas sem data confir-
mada. “Será um outro passo 
para alcançar um público di-
ferente e mais amplo”, espera 
o paraibano.

Circuito comercial não favorece independentes
No circuito, Arthur Lins não acredita 

em uma disputa entre filmes independen-
tes e comerciais por um ponto de vista mais 
prático, de ser improvável uma produção 
independente alcançar o mesmo público 
de obras hollywoodianas, mesmo se for 
um grande sucesso de bilheteria, como a 
produção mais recente do pernambucano 
Kleber Mendonça Filho, Bacurau.

“No geral, o circuito comercial tem uma 
certa dinâmica  e uma forma de agir que 
não nos favorece por não investirmos em 
marketing pesado como os blockbuster”, 
reflete. “As distribuidoras já têm relações 
para mover filmes de grandes estúdios. 
Há uma parte da visibilidade que não tem 
como competir. O que nos motiva é procurar 
outras formas de distribuição, como cine-
clubes, promover exibições para públicos 
específicos e possibilitar a circulação da mí-
dia nas redes, através de torrents e sites de 
compartilhamento para que, dessa forma, 
mais pessoas possam ter acesso”.

O público, por sua vez, tem um papel 
importante a cumprir para a circulação 
e exibição de independentes, segundo o 
diretor. “Precisamos entender que o enga-
jamento não depende só dos realizadores. 
A cada filme independente que, de alguma 
forma, tenha alguma visibilidade no circui-
to, são abertas as portas para outros. Mas 
esse é um processo que depende mais da 
forma com que a gente move sensivelmen-
te o público”, conclui.

Fotos: Divulgação

Cenas de ‘Desvio’, que terá estreia no 
circuito comercial ainda neste semestre

Ator Daniel Porpino é o protagonista do filme rodado no município de Patos que trata sobre o retorno ao lar e suas consequências; produção mantém o foco em outra faceta regional a qual o cinema não costuma comumente explorar
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Parceria gerou 15 canções compostas ao longo de 40 anos e terá uma apresentação em JP que resultará em um disco

Alquimides Daera e Vandré 
preparam poema sinfônico

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 7 de fevereiro de 202010
Cultura

Editoração:  Ada CarinaEdição: Audaci Junior

O cantor, compositor 
e instrumentista paraiba-
no Alquimides Daera vem 
cuidando dos preparativos 
para a realização de um 
poema sinfônico, que será 
a segunda parte do projeto 
Música e Poesia da Capita-
nia de Wanmar.

“Já estou trabalhando 
nos arranjos de 15 canções 
em parceria com o cantor 
e compositor Geraldo Van-
dré. São canções que com-
pomos nos últimos 30 anos. 
As canções são poemas mu-
sicados por mim”, disse ele 
para o Jornal A União.

O músico informou que, 
por enquanto, ainda não 
há data definida para acon-
tecer a apresentação, pois 
aguarda espaço na agenda 
de Vandré para que este ve-
nha à cidade de João Pessoa 
participar das atividades de 
elaboração do evento, no 
qual ambos deverão gravar 
um álbum inédito. 

Através do QR Code acima, 
acesse a apresentação na 
primeira fase do projeto

Na ocasião, atenden-
do ao pedido da plateia, 
Vandré saiu do programa 
previsto e, abraçado à ban-
deira do Brasil, entoou “Pra 
não dizer que não falei das 
flores”. Resultado: o públi-
co, numa mescla de emoção 
e surpresa, aplaude de pé o 
artista e canta a canção que 
se transformou numa espé-
cie de “hino” da resistência 
ao regime militar no Brasil. 
Em resumo, um momento 
considerado histórico, pois 
há quase 50 anos que Van-
dré não subia ao palco para 
se apresentar.

Já em sua segunda fase, projeto musical entre Daera (E) e Vandré (D) terá uma terceira parte que irá explorar composições inéditas feitas a partir dos anos 1980, sobre o cotidiano, em forma de poemas e sonetos

Foto: Divulgação

“As canções foram com-
postas no período de 1980 
a 2019 nas cidades de São 
Paulo (SP), Foz do Iguaçu 
(PR), Florianópolis (SC) e 
João Pessoa (PB). Os temas 
das músicas são bem va-
riados, mais voltado para a 
poética, a liberdade de ex-
pressão e filosofia das artes”, 
informou Alquimides Daera, 
que também é arranjador e 
produtor musical.

O artista ainda comen-
tou que há detalhes a se-
rem definidos em relação 
ao projeto. “Ainda não te-
nho informações sobre as 
apresentações porque ele 
(Vandré) não pretende fa-
zê-las. Mas ele se apresen-
tará em apenas uma para 
o lançamento do álbum 
em João Pessoa”, revelou. 
“Certamente, essa apre-
sentação será gravada para 
lançar um disco vai acon-
tecer, mas não sei quando”, 
acrescentou Alquimides 
Daera, que também pen-
sa em apresentar o recital 
com a Orquestra Sinfônica 

da Paraíba (OSPB), ou então 
com a Orquestra Sinfônica 
da Universidade Federal da 
Paraíba (OSUFPB).  

Alquimides destacou a 
importância do evento. “O 
projeto traz um propósito 
diferente quanto à poética. 
Vandré é mais conhecido 
pelas suas músicas de pro-
testo. Neste projeto, as com-
posições são mais rebusca-
das, com mais harmonia e 
melodia, falando mais do 
cotidiano”, disse ele.

O músico acrescentou 
que gravou, no formato de 
jazz e bossa nova, o álbum 
intitulado Memorial, já co-
nhecido do público e que 
contém 11 músicas de Ge-
raldo Vandré, a exemplo de 
“Pra não dizer que não falei 
das flores”, “Aroeira”, “Na 
terra como no céu”, “Quem 
quiser encontrar o amor” e 
“Fica mal com Deus”.

Vida como poesia
O projeto também terá 

a terceira parte. “Vai conti-
nuar porque ele tem muitas 

composições inéditas, com-
postas nestes últimos 40 
anos, compondo a vida em 
forma de poesia, poemas e 
sonetos”, disse Daera.

Ao falar sobre a oportu-
nidade de estar trabalhan-
do com o paraibano Geral-
do Vandré, um dos grandes 
nomes da música popular 
brasileira, não escondeu a 
sua satisfação. “É uma expe-
riência fantástica. Ele é mui-
to rigoroso e inteligente nas 
formas melódicas e poéti-
cas”, comentou o artista.

O cantor, compositor 
e instrumentista também 
lembrou como nasceu essa 
parceria com o paraibano 
Geraldo Vandré. “Quando o 
conheci, ele havia chegado 
recentemente da França. 
Pedi para ele um pseudô-
nimo artístico e Vandré es-
creveu um poema. Lá estava 
meu nome no início dos ver-
sos: Alquimides Daera Ban-
dolina de Wanmar. Após uns 
20 dias que nos conhecemos, 
cheguei no seu apartamento 
e, em cima da mesa do escri-

tório, estava o poema ‘Coral 
das Águias Marinhas, escrito 
para o Daera musicar’”, lem-
brou Alquimides. 

Começo
A primeira etapa do 

recital Musica e Poesia da 
Capitania de Wanmar foi 
realizada nos dias 22 e 23 
de março de 2018, na Sala 
de Concertos Maestro José 
Siqueira do Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em João 
Pessoa.

Geraldo Vandré se apre-
sentou acompanhado pelo 
violonista Alquimides Daera 
e a pianista Beatriz Malnic. 
Na ocasião, Vandré fez um 
dueto com Beatriz ao cantar 
a música “À minha pátria”, 
que compôs em parceria 
com Manduka. No segundo 
ato do evento, a Orquestra 
Sinfônica da Paraíba e o 
Coro Sinfônico do Estado, 
regidos pelo maestro Luiz 
Carlos Durier, emocionou 
o público ao executar algu-
mas composições, a exem-
plo de “Fabiana”. 

‘Encontro Jazz & Baião’ será realizado no próximo mês em CG
“O início de um movi-

mento musical”. É assim que 
o cantor, compositor e instru-
mentista Alquimides Daera 
define o Encontro Jazz & 
Baião, evento organizado pelo 
próprio músico e o Clube do 
Jazz Paraíba Brasil e que será 
realizado no dia 5 de março, a 
partir das 20h, no Restaurante 
Picanha 200, na cidade de 
Campina Grande.

Na ocasião, o artista pa-
raibano também vai lançar 
um pen drive contendo as 18 
canções inéditas, compostas 
em parceria com o poeta Ajal-
mar Maia, do disco cujo título 
é Soul Jazz Baião. 

“Jazzbaião é, na verdade, 
o estilo jazz fusion. Adaptei os 
dois e o público aceitou bem, 
pois ficou muito interessante”, 
explicou Alquimides. “Somos 
a essência do que nos resta, 
o direito de ser honestos com 
nós mesmos e poder ser feliz 

dentro das condições que vi-
vemos, de ter caráter, respeito 
e responsabilidade com o que 
nos faz feliz. Neste caso, só 
mesmo a música para aliviar 
a dor da desigualdade social, 
onde o sentimento de amor é 
a ferramenta mais adequada 
para sobreviver nestes tempos 
de impunidade”.

De acordo com o artista 
paraibano, o disco Soul Jazz 
Baião, em parceria com Ajal-
mar Maia, é a diversidade 
e pluralidade de interesses 
de um sonho para torná-lo 
possível, mostrando como 
transformar o cotidiano em 
poesia e música, com um for-
mato de jazz e baião unindo 
estes estilos musicais com a 
flexibilidade e variações de 
arranjos na transformação 
social da cultura musical”, 
acrescentou ele. 

No texto de divulgação 
do projeto e do disco, o poeta 

Ajalmar Maia fez a seguinte 
confissão: “Minha parceria 
com Alquimides Daera foi 
algo que se explica à luz da 
Providência. Minha poesia, 
nessa vertente, necessitava 
de uma identidade musical 
que contemplasse os vieses 
harmônicos, melódicos e o 
lirismo de uma forma que eu 
me identificasse. Por outro 
lado, Daera afirma que mi-
nha poesia contextualiza as 
palavras que sua musicalida-
de exprime. Assim, fizemos 
o primeiro CD, Software do 
Destino, que contempla uma 
linha musical consistente e 
muito bem recebida nas redes 
sociais. Ali estava o indez do 
Jazzbaião”.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

No evento, Daera (E) lançará canções 
inéditas, compostas em parceria com o 

poeta Ajalmar Maia (D), para o disco 
intitulado ‘Soul Jazz Baião’

Foto: Divulgação



Depois de dois anos paralisado, o 
Centro Cultural Piollin, em João Pessoa, 
está retomando o Projeto Ocupa Piollin 
com apresentações artísticas. Nesta sex-
ta-feira, a atração da programação do 
evento — cujo objetivo é fomentar a edu-
cação, a cultura e a arte nesse espaço que 
é considerado de resistência e de luta — 
é o espetáculo intitulado Show Opinião de 
Novo, que o grupo de mesmo nome apre-
senta a partir das 19h, no local.  

O espetáculo tem a autoria coletiva 
dos três integrantes do grupo: os atores 
Jamila Facury, Edson Albuquerque e Mu-
rilo Franco, que também assina a direção 
e a dramaturgia. Show Opinião de Novo é 
um exercício de imaginação cujo intuito é 
o de buscar responder à pergunta: “Como 
seria fazer hoje o épico Show Opinião dos 
anos 1960?”. O produtor cultural do Piol-
lin, Aelson Felinto, disse que a ideia é 
remontar, “só que adaptado para a atual 
conjuntura do Brasil nas áreas política, 
econômica e social”. Ele explicou também 
que a paralisação do projeto ocorreu por 
causa de furtos — a exemplo de fiação 
elétrica — na Casa Grande e no Teatro do 
Centro Cultural.  

Nesse sentido, o Grupo Opinião de 
Novo, que foi criado há dois anos, em 
João Pessoa, empreendeu uma pesquisa 
para produzir o espetáculo. Durante esse 

No Piollin

Parasita, prêmio em Cannes para o cinema da 
Coreia do Sul, invade as telas do mundo com um jei-
to Bacurau de ser. Opino que as semelhanças entre o 
coreano e o brasileiro, também premiado em Cannes, 
decorrem de certo background do imaginário contem-
porâneo dos dois países, a despeito de suas abissais 
diferenças históricas e culturais.

Entre inúmeros outros fatores convergentes, a Co-
reia do Sul elegeu na década passada a primeira mulher 
presidente da República, mulheres que foram afastadas 
do cargo acusadas de cometerem ilegalidades, e sofrem 
atualmente, a Coreia do Sul e o Brasil, os efeitos da crise 
política deflagrada em 2013:  lá, ações contra a corrup-
ção; aqui, as grandes marchas “contra tudo”. 

Os comentários sociais dos filmes por meio da 
mise-en-scene constitutiva de sua impactante figura-
ção geral, ora descrevendo condições incrivelmente 
adversas a que seres humanos são submetidos numa 
sociedade de abundância, mas para segmentos privile-
giados (Parasita); ora indicando uma simbólica mobi-
lização de elites para dissolver nas pessoas quaisquer 
resquícios de humanidade (Bacurau), excitam ao arre-
batamento catártico certas regiões da alma do públi-
co. E operam a confirmação da arte enquanto método 
analítico de nosso discernimento frente a imperativos 
moralizantes dos pactos sociais e enquanto força reve-
ladora dos anseios subjetivos dos indivíduos na estru-
turação da consciência de si. 

Os dois filmes (o do diretor sul-coreano Bong Joon
-ho e o do brasileiro Kleber Mendonça Filho), esbanjam, 
respectivamente, nos subterrâneos da metrópole pós-
moderna e na zona rural despossuída de um futuro dis-
tópico,  o realismo naturalista de uma paisagem exis-
tencial humana planejadamente crua e conflitada. 

Realidade possuída pela violência potencial que 
as desigualdades engendram, marcada por exclusão 
social e vitalizada por impulsos criativos que a trama 
racional da vida encontra para se impor, fazer crescer 
tanto a submissão quanto a revolta, e se multiplicar. 

O que acontece é sob uma câmera inconfidente, 
desveladora de conflitos (situações-limites agudas 
como respirar veneno para obter um ganho a mais de 
conforto) que nos provocam a pensar sobre o signifi-
cado e a legitimidade de valores que cultivamos sob 
determinada ordem social. 

 A câmera inaugura percepções sensíveis, encon-
tra gradações emotivas inéditas em nossa escala emo-
cional, e isso vem com um jogo poético de contrastes e 
espelhamentos no atrito entre a realidade imaginária 
que propõe - com suas mobilidade e sensibilidade para 
descobrir e inventar ângulos especiais - e a realidade 
histórica convertida em cenografia que o olho mecâni-
co captura e recorta.

Além disso, há uma distribuição nas imagens de 
cargas poéticas (nuances de luz e sombra, quadros do 
interior e exterior dos ambientes e da mentalidade das 
personagens carismáticas e bem resolvidas, vozes e si-
lêncios) que se encadeiam para fortalecer a ideia de ori-
ginalidade à narrativa, ideia totalmente conquistada. 

Em Parasita, a ênfase no delineamento temático é a 
supressão de códigos morais para viabilizar a sobrevi-
vência da família nuclear.

Em Bacurau, temos a supressão de códigos morais 
para viabilizar a destruição de uma comunidade que se 
articula como uma família estendida. 

A caligrafia das duas obras é de alta legibilidade, 
assim como os roteiros. Esses nos conduzem a pata-
mares imaginativos imantados por emoções que osci-
lam entre compaixão, júbilo e rejeição. Há uma oceâni-
ca sede de vida das personagens. A resistência surge 
como vontade de poder. A decisão, procedimento da 
consciência a partir do julgamento, emerge  enquanto 
singularidade universal da razão para  legitimar o hu-
mano perante os dilemas que a ética apresenta quan-
do a sobrevivência está em jogo.

As metáforas orgânicas que nomeiam as obras 
também são pontos de convergência. O parasita reme-
te à exploração. Mas quem verdadeiramente parasita 
quem na sociedade enfocada? O bacurau é o símbolo de 
coragem, é pássaro reativo, não agride, mas reage com 
agressividade às provocações. 

Parasita, ainda quanto à metáfora orgânica, tra-
balha o espectro sensorial com foco na percepção ol-
fativa.  Em O cheiro do ralo, do diretor Heitor Dhalia, “o 
vago odor adocicado da podridão”, na imagem clássica 
do romancista Robert Musil, é um fedor a rimar com o 
psiquismo do personagem que parasita seus clientes 
pauperizados. No filme de Bong Joon-ho, o fedor é índi-
ce e sintoma da miséria subjacente à feérica metrópole 
onde o drama com momentos de comédia e suspense 
acontece. A geometria cênica - e aí Paraista dialoga mais 
com Roma, vencedor do Oscar no ano passado dirigido 
pelo mexicano Alfonso Cuarón, - se apoia na estética ar-
quitetônica moderna como vetor da ocidentalização de 
costumes que impregna a contemporaneidade das me-
galópoles.  Ao término, Parasita, com seu paroxismo de 
violência explícita, como acontece em Bacurau, deixa em 
nosso céu da boca “o sabor do pão sobre o qual se derra-
mou perfume”. Uma saga memorável.

Convergências

em destaque
Cinema

Espetáculo revisita os anos 1960
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com
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Em cartaz

ESTREIAS DA SEMANA

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 crimi-
noso Máscara Negra em Gotham City. MAG 3 Atmos (leg.): 19h, 21h30. MAG 3 
Atmos (dub.): 14h, 16h30. Manaíra 3 (dub.): 13h, 15h30. Manaíra 3 (leg.): 
18h, 20h30. Manaíra 4 (leg.): 14h, 16h30, 19h, 21h30. Manaíra 5 (dub.): 15h, 
17h30, 20h, 22h30* (*) sex. e sáb. Manaíra 9 MacroXE (leg.): 17h, 22h. Mana-
íra 9 MacroXE (dub.): 14h30, 19h30. Manaíra 10 (leg.): 13h30, 16h, 18h30, 
21h. Mangabeira 1 (dub.): 14h30, 17h, 19h30, 22h. Mangabeira 5 (dub.): 
13h30, 16h, 18h30. Mangabeira 5 (leg.): 21h. Tambiá 5 (dub.): 16h, 18h10, 
20h20. Tambiá 6 (dub.): 14h35, 16h40, 18h45, 20h50. Partage 1 (dub.): 16h, 
18h10, 20h20. Partage 2 (dub.): 14h35, 16h40, 20h50. Partage 2 (leg.): 18h45. 
 
Jojo Rabbits (EUA. Dir.: Taika Waititi. Comédia. 14 anos). Jojo é um ga-
roto alemão solitário que descobre que sua mãe está escondendo uma ga-
rota judia no sótão. Ajudado apenas por seu amigo imaginário, Adolf Hi-
tler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto a Segunda 
Guerra Mundial prossegue. Manaíra 11 (leg.): 15h15, 17h45, 20h15.  
 
Judy - Muito Além do Arco-Íris (Judy. Reino Unido. Dir.: Rupert Goold. Ci-
nebiografia. 14 anos). Inverno de 1968. Com a carreira em baixa, Judy Garland 
(Renée Zellweger) aceita estrelar uma turnê em Londres, por mais que tal tra-
balho a mantenha afastada dos filhos menores. Ao chegar ela enfrenta a solidão e 
os conhecidos problemas com álcool e remédios, compensando o que deu errado 
em sua vida pessoal com a dedicação no palco. MAG 2 (leg.): qua. (12/2) 21h.  
 
Os Miseráveis (Les Misérables. França. Dir.: Ladj Ly. Drama. 14 anos). Stéphane 
(Damien Bonnard) é um jovem que acaba de se mudar para Montfermeil e se junta ao 
esquadrão anti-crime da comuna. Colocado no mesmo time de Chris (Alexis Manenti) 
e Gwada (Djibril Zonga), dois homens de métodos pouco convencionais, ele logo se vê 
envolvido na tensão entre as diferentes gangues do local. MAG 2 (leg.): ter. (11/2) 21h. 

REESTREIA

Coringa (EUA. Dir.: Todd Phillips. Drama. 16 anos). Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) 
trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa compa-
recer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser 
demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os 
assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Tho-
mas Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante. MAG 2 (leg.): sex. (7/2) 21h. 
 
CONTINUAÇÃO

1917 (1917. EUA/Reino Unido. Dir.: Sam Mendes. Guerra. 14 anos). Em um dos mo-
mentos críticos da Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos, Schofield (George 
MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman), recebem uma missão aparentemente impos-
sível. Em uma corrida contra o tempo, eles devem cruzar o território inimigo e entregar 
uma mensagem que cessará o brutal ataque a milhares de combatentes - entre eles, o 
irmão de Blake. Indicado a 10 prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme. MAG 2 (leg.): 
seg. (10/2) 21h. Manaíra 6 (leg.): 16h20, 19h10, 22h50. Manaíra 6 (dub.): 13h45. 
Tambiá 3 (dub.): 21h. Partage 5 (dub.): 21h.

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 pas-
sagem delas, da infância para a vida adulta. MAG 2 (leg.): sáb. (8/2) 21h. Manaíra 
8 (leg.): 19h20 (sáb. e 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 emprego e moradia. Abla não imaginava que ao deixá-la entrar sua 
vida mudaria para sempre. Cine Bangüe: qui. (13/2) 20h30; sáb. (15/2) 16h. 

Bacurau (Brasil, França. Dir.: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Ação, Faroes-
te, Suspense. 16 anos). Num futuro recente, Bacurau, um povoado do sertão de Pernam-
buco, some misteriosamente do mapa. Quando uma série de assassinatos inexplicáveis 

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

Bad Boys para Sempre (Bad Boys For Life. EUA. Dir.: Adil El Arbi, Bilall Fallah. 
Ação. 16 anos). Os policiais Mike Lowery e Marcus Burnett se juntam para derrubar o 
líder de um cartel de drogas em Miami. A recém-criada equipe de elite do departamento 
de polícia de Miami, ao lado de Mike e Marcus, enfrenta o implacável Armando Ar-
mas. Manaíra 7 (dub.): 15h20, 20h50. Manaíra 7 (leg.): 18h10. Mangabeira 3 
(dub.): 15h, 17h45, 20h30 (exceto seg. e ter.). Tambiá 2 (dub.): 13h55, 16h15, 18h35, 
20h55. Partage 4 (dub.): 13h55, 16h15, 18h35, 20h55.

Deus é Mulher e Seu Nome é Petúnia (Gospod Postoi, Imeto i’ e Petrunija. Bél-
gica, 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, deixan-
do 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 convi-
vência entre os dois homens é tensionada pelo isolamento. Entre tempestades e goles de 
querosene, o novato tenta descobrir os mistérios que existem nas histórias de pescador 
de seu chefe. Indicado ao Oscar de Melhor Fotografia. Cine Bangüe: dom. (9/2) 18h; 
qui. (13/2) 20h30; sáb. (15/2) 18h.

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 
mansão mal-assombrada do Maine, nos Estados Unidos. Manaíra 1 (leg.): 21h10. 
Mangabeira 2 (dub.): 21h30.

Frozen 2 (Frozen 2. EUA. Dir.: Chris Buck, Jennifer Lee. Drama. 12 anos). Anna, Elsa, 
Kristoff e Olaf adentram as profundezas da floresta para aprender a verdade sobre os poderes 
de Elsa e um antigo mistério de seu reino. Manaíra 1 (dub.): 13h15. Mangabeira 
2 (dub.): 13h15. Tambiá 4 (dub.): 14h30, 16h30.  Partage 3 (dub.): 14h30, 16h30.

Jumanji - Próxima Fase (Jumanji - The Next Level. EUA. Dir.:  Jake Kasdan. Aven-
tura. 12 anos). Enquanto retornam à Jumanji para resgatar um de seus amigos, os 
jogadores descobrem que nada é como eles esperavam que seria. Eles devem desbravar 
áreas desconhecidas e inexploradas, desde o árido deserto até as montanhas nevadas, 
para poderem escapar do jogo mais perigoso do mundo. Manaíra 1 (dub.): 15h40, 
18h20. Manaíra 2 (dub.): 15h45, 18h45. Tambiá 3 (dub.): 14h10, 18h40. Partage 
5 (dub.): 14h10, 18h40. 

Minha Mãe é uma Peça 3 (Brasil. Dir.: Susana Garcia. Comédia. 12 anos). Dona 
Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos 
estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar 
com um novo cenário de vida: Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Para com-

pletar, Carlos Alberto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve ficar 
ainda mais próximo. Manaíra 2: 14h45, 17h15, 19h45, 22h10. Mangabeira 4: 
14h, 16h30, 19h, 21h45 (exceto seg. e ter.). Tambiá 3: 16h30. Tambiá 4: 18h30, 
20h40. Partage 3: 18h30, 20h40. Partage 5: 16h30.

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 histó-
ria pulsante das mulheres que afrontaram o infame homem à frente deste império, ao 
o acusarem de assédio sexual. MAG 8 (leg.): 16h50.

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: ter. (11/2) 19h; dom. (16/2) 18h.

Parasita (Parasite. Coréia do Sul. Dir.: Bong Joon-ho. Drama. 16 anos). Toda a fa-
mília de Ki-taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma 
obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família 
rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano 
para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e 
mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos. MAG 2 (leg.): dom. (9/2) 
21h. Manaíra 8 (leg.): 22h15.

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 man-
tê-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: dom. (9/2) 16h.

Uma Mulher Alta (Dylda. Rússia. Dir.: Kantemir Balagov. Drama. 16 anos). Le-
ninegrado, 1945. A segunda guerra mundial devastou a cidade, deixando um rasto 
de destruição manifesta em edifícios demolidos e gentes arrasadas, tanto física como 
psicologicamente. Um dos cercos mais destrutivos da história moderna acaba de ter-
minar, e os vivos devem reaprender a viver. Manaíra 8 (leg.): 14h10 (sáb. e dom.), 
19h20 (seg. a sex.).

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 ou-
tro de um jeito completamente novo. Manaíra 8 (dub.): 14h15 (exceto sáb. e dom.). 
Tambiá 5 (dub.): 14h. Partage 1 (dub.): 14h.

Sul-coreano ‘Parasita’, um dos fortes concorrentes ao Oscar este ano, está em cartaz em João Pessoa
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SERVIÇO 
n Evento: Show 'Opinião de 
Novo'
n Data: hoje
n Hora: a partir das 19h
n Local: Centro Cultural Piollin, 
em João Pessoa
n Endereço: Rua Professor Size-
nando Costa, s/n, Róger (ao lado 
do Parque Arruda Câmara)
n Ingressos: R$ 10 (preço único)

trabalho, seus integrantes mergulharam 
na História do Brasil. Em seguida, a par-
tir deste estudo, o trio criou uma peça 
que reúne vestígios da cultura brasileira. 
Compreendida a organização do rumo a 
tomar, foram selecionados temas centrais 
que pudessem resumir o roteiro original 
e permitir o diálogo mais aproximado 
com a atualidade.

O Show Opinião original estreou 
no dia 11 de dezembro de 1964, no Rio 
de Janeiro. Escrito por Armando Costa, 
Oduvaldo Vianna Filho e o paraibano 
Paulo Pontes, o espetáculo musical foi 
dirigido por Augusto Boal e protagoni-
zado pelos cantores Zé Kéti, João do Vale 
e Nara Leão. Produzido pelo Teatro de 
Arena e por integrantes do Centro Popu-
lar de Cultura (CPC) da União Nacional 

dos Estudantes (UNE) logo após o golpe 
militar de 1964, o show tratava temas 
sociais e políticos do Brasil. Muitos estu-
dos já realizados o consideram a primei-
ra reação à ditadura.

Artistas falam de temas 
sociais e políticos no ‘Show 
Opinião de Novo’

Foto: Divulgação



Obra ‘O Trompete no Frevo’ mostra a teoria e a prática, com grade de solos, duetos, quartetos e de quintetos

O frevo pernambucano, 
patrimônio imaterial da hu-
manidade, é tema do livro O 
Trompete no Frevo, do músi-
co e professor José Roque da 
Silva Neto, mais conhecido 
como Roque Netto.

O objetivo da obra é tra-
zer conteúdo teórico e prá-
tico para instruir músicos 
de todo o mundo. Em outras 
palavras: é o primeiro méto-
do para ensino do ritmo de 
Pernambuco.

O livro conta com a 
contribuição de nomes re-
levantes da cena do frevo 
pernambucano. O prefácio é 
do maestro Ademir Araújo 
(Formiga) e o texto de apre-
sentação é do crítico musical 
José Teles. 

Por falta de um proces-
so que ensine a articulação 
e as pronúncias diferencia-
das da música pernambu-
cana, os músicos, em geral, 
não conseguem executar o 
fraseado do frevo correta-
mente, apesar de consegui-
rem ler as partituras. A obra 
traz uma parte teórica e uma 
parte prática, com grade de 
solos, duetos, quartetos e 
de quintetos. RoqueNetto 
explica que “O Trompete no 
Frevo traz orientações de es-
tudos para trabalhar a parte 
técnica, traz a parte de arti-
culações e pronúncias, vem 
com vários exemplos de mú-
sicas de minha autoria, ex-
plica a sessão rítmica frevo e 
muito mais”.

O livro soma 120 páginas 
e é composto pelos seguintes 
capítulos: “O trompete no 
frevo – método RoqueNetto”, 
“O frevo diante de um olhar 
estético”, “Frevo com cifras 
para estudo”, “Frevo para a 
prática de dueto”, “Frevo para 
a prática de quarteto”, “Frevo 
para a prática de quinteto”, 
“Exemplos de ritmo de per-
cussão no frevo”, “Índice dos 
links para audição” (onde é 
possível conferir e comparar 
a música original composta 
pelo criador do livro), “Con-
clusão” e “Índice cronológico 
dos frevos de RoqueNetto). 
A intenção do autor é aliar a 
parte teórica, a partir de tex-
tos explicativos, com a parte 
prática, a partir de partituras 
com 28 músicas originais.

Uma programação de 
lançamentos e oficinas co-
meçou no dia 12 de dezem-
bro, no Grêmio Henrique 
Dias, em Olinda, e deve ser 
estendida para fora do Bra-
sil. Após o evento no Paço do 
Frevo, a expectativa é que o 
livro seja promovido em 
outras cidades do Brasil e 
na França, com shows e ofi-
cinas. O Trompete no Frevo 
tem o patrocínio da Prefei-
tura do Recife o apoio cultu-
ral da Pitú e a produção exe-
cutiva e o desenvolvimento 
do produto foram feitos pela 
produtora Tactiana Braga, 
da B52 Cultural. Segundo 
Tactiana, o diferencial do li-
vro é que ele traz “a sistema-
tização do ensino do frevo. 
Isto possibilita que o ritmo 
pernambucano seja difundi-
do com mais facilidade pelo 
Brasil e pelo mundo.

Audaci Junior 
audaciauniao@gmail.com

Livro traz o primeiro método 
para ensino do ritmo do frevo
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O Trompete no Frevo é 
trilíngue, vindo em portu-
guês, inglês e francês, e será 
vendido no site especializado 
Freenote.com.br e pode ser 
solicitado através do e-mail 
do artista: roquenetto@bol.
com.br. 

Formação erudita
Pernambucano com 

formação em música, Ro-

queNetto, desde criança, 
estudou e tocou trompete. 
O aprendizado formal teve 
início no Conservatório Per-
nambucano de Música. Ain-
da jovem, estudou no Centro 
Profissionalizante de Cria-
tividade Musical do Recife 
e no Conservatório Nadia et 
Lili Boulanger, do 9º bairro 
de Paris, França. É Graduado 
em Licenciatura em Pedago-

gia pela Universidade Católi-
ca de Pernambuco (Unicap), 
e em Licenciatura em Música 
pelo Centro Universitário do 
Sul de Minas (Unis/MG) e 
pós-graduado em Metodolo-
gia do Ensino de Música, mi-
nistrado na cidade do Recife 
e certificado pela Faculdade 
Internacional de Curitiba. É 
professor atuante há mais de 
duas décadas.

Trompetista com larga 
experiência, o artista já co-
laborou em shows e grava-
ções de CDs de Geraldo Aze-
vedo, Alceu Valença, Naná 
Vasconcelos, entre outras 
formações e participou da 
primeira fase da Orquestra 
Contemporânea de Olinda. 
RoqueNetto também ensi-
na música e toca na Banda 
Sinfônica da Cidade do Re-

cife, além de desenvolver o 
seu trabalho autoral com o 
quarteto RoqueNetto Instru-
mental e realizar os cursos, 
workshops e oficinas que 
oferece com base no método 
que criou de ensino do frevo 
para o trompete. Também 
é compositor, trompetista, 
professor e instrumentista 
com mais de três décadas de 
constante atuação.

Escrito pelo músico e professor 
José Roque da Silva Neto, o livro  
é trilíngue, vindo em português, 
inglês e francês

Foto: Divulgação

Show em JP

Dinucci & Marçal revisitam o ‘Padê’
“Abre o caminho para 

o mensageiro passar”, can-
ta Juçara Marçal na aber-
tura do disco Padê (2008). 
Agora, a mesma trilha será 
revisitada por ela e o par-
ceiro musical Kiko Dinucci 
em apresentação na capital 
paraibana.

Os artistas se apresen-
tam nesta sexta-feira, a par-
tir das 20h, na Casa Furta-
cor, no Manaíra. Serão duas 
sessões no local. Os ingres-
sos estão à venda no site 
Sympla (www.sympla.com.
br/outrojazz) por R$ 30.

Kiko e Juçara sempre 
estiveram ligados à religião 
afro-brasileira e interessa-
dos pela cultura popular 
brasileira. Eles se conhece-
ram em 2004, por meio de 
um amigo em comum, Ney 
Mesquita, muito ligado ao 
grupo A Barca, do qual a 
cantora fazia parte e que 
lançou quatro discos: Turis-
ta aprendiz (2000), Baião 
de princesas (2002), Trilha, 
toada e trupe (2006) e Tu-
rista aprendiz (2010).

Foto: Divulgação

Quatro anos depois, em 
2008, a cantora fluminense 
e o compositor e violonista 
paulista gravaram Padê, um 
álbum construído sobre a 
ancestralidade africana pre-
sente nas heranças da can-
ção popular brasileira.

Em língua iorubana, a 
palavra Padê significa “en-
contrar”. Na tradição afro-re-
ligiosa (predominantemente 
no candomblé) Padê costu-
ma ser a cerimônia inicial de-
dicada ao Orixá Exu, em que 
lhe são oferecidas cantigas 

e feitas homenagens basica-
mente com farofa de dendê 
e quartinha de água, despe-
jados da entrada do terreiro 
para a rua. Por muito tempo 
o Padê foi encarado como o 
ato de despachar Exu. Acre-
ditava-se (e em muitos ter-

reiros ainda se acredita) que 
caso o Orixá não recebesse a 
devida homenagem, atrapa-
lharia todo o ritual, levando 
em consideração toda a per-
seguição policial contra as 
religiões de influência africa-
na, o que tornava tal crença 
ainda mais plausível.

O álbum seria o ponto 
de partida de uma longa e 
prolífica parceria artística 
entre a dupla, o que resul-
tou, em 2010, na formação 
da banda de jazz Metá Metá, 
com o músico Thiago França 
(no saxofone).

Artistas se apresentam hoje, 
a partir das 20h, na Casa 
Furtacor, no Manaíra

Através do QR Code acima, 
acesse as músicas da dupla 
no álbum ‘Padê’ (2018)
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Canuto é demitido
Jair Bolsonaro exonerou Gustavo Canuto do Ministério do 
Desenvolvimento Regional e nomeou para a pasta Rogério 
Marinho (foto), ex-secretário especial de Previdência. Página14
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Cadastramento para o registro eletrônico de frequência da Câmara da capital teve início ontem e vai até o dia 18

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) iniciou 
ontem um cadastramento 
biométrico para os servido-
res comissionados, cedidos, 
terceirizados e efetivos do 
órgão. O procedimento ante-
cede a fase de testes do regis-
tro eletrônico de frequência 
na Casa Napoleão Laureano 
e a previsão é de que o siste-
ma passe a funcionar a partir 
de maio.

De acordo com a assis-
tente de Gestão de Pessoas 
da CMJP, Meire Saraiva, a 
determinação faz parte da 
reestruturação e moderniza-
ção do Legislativo pessoense. 
“Esse é um ato da presidên-
cia para ter mais controle dos 
servidores. Quem não com-
parecer ao recadastramen-
to terá o salário bloqueado, 
porque constará como falto-
so ao trabalho”, avisou.

A biometria acontece 
em função da reorganização 
administrativa da Câmara, 
iniciada em 2019, quando 

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Servidor sem biometria poderá 
ter salário bloqueado na CMJP

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

Só tem aqui

Barros
nelsonbarros@gmail.com

Nelson

Ai, mangaba!
Só tem aqui. O suco, quando é da fruta mes-

mo, deixa uma colinha que prega nos lábios. Açaí, 
umbu, cajarana, pequi, jaboticaba, jaca, pinha, gra-
viola, abacaxi, abacate com açúcar, coco verde. Só 
tem aqui.

Ôchente, um xêro, demorô, tchê, uai, ôrra meu, 
carai, galera, fui, as mina, as mona, viado, rapariga, 
fulerage, piá, pirrai, muleque, quenga, pretê, vam-
bora, paín, mãínha, arretado, eita. É só a gente que 
diz e duvido que apareça no dicionário dos gringos.

Feijoada, pudim, pato no tucupi, bolo de rolo, 
cuscuz paulista, cozido, mungunzá, curau, pamo-
nha, picanha com capinha de gordura, pirão, feijão 
tropeiro, pãozinho de queijo, goiabada com queijo 
de coalho, canjica, bolo de fubá, galeto, carne de 
sol, acarajé, doce de leite, cocada, pavê. É tudo “de 
cumê”. E só tem aqui.

Andança, vento que embalança as ‘páia’ dos 
coqueiros, Sampa, já vou embora, Amélia, as rosas 
não falam, detalhes, carinhoso, fita amarela, amigo 
é coisa pra se guardar, a Rita... todo mundo que eu 
conheço por aqui canta nas rodas de samba e não 
pode ficar nem mais um minuto com você. Pelo me-
nos até o próximo sol nascer.

Reza forte, figa, benzedeira, novena, adivinha-
ção na beira da fogueira, Buda sentado nas moedas, 
escapulário, oferenda, vela de sete dias, Nossa Se-
nhora pra tudo que é gosto, menino Jesus de Praga, 
olho grego, sal grosso, arruda, espada de São Jorge, 
baguá. Só aqui se aceita a fé de tudo quanto é lugar 
do mundo.

Serra, praia, matagal. Canoa Quebrada, Chapa-
da Diamantina, Sete Cidades, Véu da Noiva, Tamba-
ba, Noronha, Pão de Açúcar, Canela, Abaeté, Pedra 
Azul, Rio Negro, Ponta Negra, Ipanema, Boa Viagem, 
Pantanal, ouro de Minas. As mina de fora piram, os 
mano de fora param.

Só aqui tem cangaceiro, índio tupinambá, Gui-
marães Diadorim. Neguinho da Beija Flor do Pas-
toreio. Jovelina Clara que vadeia Clementina. Pelé. 
Aqui o preto é a cor mais quente. E a loirinha bom-
bril tem olhos claros de cristal.

Ô Brasil cheio de caleidoscópio. Pastel com 
caldo de cana. Ariano Suassuna. Chico Buarque 
de Holanda. Carnaval de Olinda. Eita país Odara! 
Tom Jobim da mulesta , Ary Barroso da gôta sere-
na. Chimarrão. Mário Quintana. Dona Ivone Lara. 
Caipirinha. Whisky com água de côco. Gilberto Gil. 
Marinês. Teixeirinha. Portela na avenida. Lia de Ita-
maracá. Pinduca. Fernanda Montenegro. Bibi Fer-
reira. Zé Celso. Almoço sem hora pra terminar. Qua-
drilha. Pagode. Abraço apertado. Dois beijinhos, 
sendo um pra casar.

Eita Brasil gostoso.
Homi, num estrague isso não!
Vamo voltar a ser esse povo que a gente sempre 

gostou de ser.
Vamo ser feliz de novo!
Eu topo. Você topa?

Trilha Sonora:
Olha Pro Céu Meu Amor - Luiz Gonzaga
Vide Gal - Carlinhos Brown
Samba da Minha Terra - Dorival Caymmi
Felicidade Urgente - Claudio Zoli
O Dia Em Que Faremos Contato - Lenine
E um montão de outras embutidas aí no texto ou 

que você vai lembrar e que vai resultar numa playlist 
arretada, pra gente curtir no fim de semana!

- Eita! E esse sonzinho de triângulo que se 
aproxima...?

- hummm... é o rapaz do cavaco chinês!
Só tem aqui!

Foto: Juliana Santos

O procedimento de cadastramento biométrico na Câmara de JP  prepara o sistema que entrará em funcionamento em maio

houve a aquisição e instala-
ção dos equipamentos neces-
sários ao registro eletrônico 
de frequência. A convocação 
consta na edição extra 128 do 
Semanário Oficial Eletrônico 
(SOE) da Casa, divulgado esta 
semana. 

Ontem, hoje e no pró-

ximo dia 10, estão se cadas-
trando os funcionários co-
missionados. O atendimento 
aos efetivos ocorrerá de 11 
a 13 de fevereiro. Já os ser-
vidores cedidos e terceiriza-
dos serão cadastrados nos 
dias 14, 17 e 18 deste mês. O 
procedimento será realizado 

das 8h às 17h, pela equipe de 
Gestão de Pessoas, no Anexo 
Administrativo II da CMJP, si-
tuado à Rua das Trincheiras, 
221, no Centro. Para quem 
perder o prazo, haverá uma 
data destinada aos retarda-
tários a ser informada poste-
riormente.

Deputado diz que voto contra Wilson 
Santiago foi uma "leitura pessoal"

“Foi uma leitura nossa, in-
dividual”. A afirmação foi feita, 
ontem, pelo deputado federal 
Ruy Carneiro (PSDB), ao justi-
ficar seu voto divergente, em 
favor do afastamento do depu-
tado Wilson Santiago (PTB) da 
Câmara Federal.

Em entrevista por telefone 
ao repórter Judivan Gomes, da 
Rádio Tabajara, Ruy explicou 
que respeita a opinião dos cole-
gas e da Casa, e que não tem ne-
nhum interesse em polemizar o 
assunto, mas que foi uma deci-

são tomada depois de analisar 
a posição do ministro Celso de 
Melo.

O tucano acrescentou que 
a decisão final pró-Santiago não 
lhe surpreendeu, porque ela já 
estava sinalizada nas conver-
sas que teve com muita gente 
e, principalmente, que já tinha 
mesmo um pressentimento de 
que isso iria acontecer.

Para Ruy Carneiro, a lei-
tura da parte de muitos par-
lamentares já era mesmo no 
sentido de que Wilson Santiago 
ficasse para ser julgado primei-
ro pela Câmara. Perguntado se 
a sua decisão havia sido orien-

tação do partido, ele descartou.
“Não, o partido liberou e 

conta com parlamentares com 
opiniões diversas”, concluiu o 
deputado federal Ruy Carneiro, 
que é presidente do PSDB de 
João Pessoa e um dos nomes 
já citados como pré-candidato 
a prefeito da capital paraibana.

Além de Ruy Carneiro, o 
único paraibano que também 
votou divergente foi o também 
tucano Pedro Cunha Lima que 
é presidente do diretório esta-
dual do PSDB.

A deputada federal Edna 
Henrique (PSDB) se absteve 
de votar, Julian Lemos (PSL) 

esteve ausente e os demais sete 
deputados (Damião Feliciano
-PDT, Wellington Roberto-PR, 
Hugo Motta-PRB, Gervásio 
Maia-PSB, Frei Anastácio-PT, 
Aguinaldo Ribeiro-PP e Efraim 
Filho-DEM) votaram pela não 
liberação de Santiago para que 
ele fosse julgado pela Justiça.

Wilson Santiago foi denun-
ciado pela Procuradoria Geral 
da República por corrupção 
passiva e organização crimino-
sa, o que levou o ministro do 
STF, Celso de Melo, a determi-
nar o seu afastamento do cargo 
de deputado para ser processa-
do e julgado pela Justiça.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

A bancada federal da 
Paraíba sugeriu ao Depar-
tamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes 
(Dnit) que consulte o Gover-
no Federal sobre a possibili-
dade de o Exército Brasileiro 
assumir as obras de amplia-
ção de vias da BR-230, isso 
pelo menos até quando vir a 
ser concluído um novo pro-
cedimento de licitação que 
está sendo exigido.

A informação é do coor-
denador da bancadal, depu-
tado Efraim Filho (DEM), ao 
revelar que, na reunião com 
o diretor do Dnit, general 
Antônio Leite dos Santos 
Filho, os parlamentares 
também assinaram ofício de 
suplementação no valor de 

R$ 15 milhões como forma 
de contribuição para reto-
madas das obras.

Efraim contou que, in-
dependentemente desses 
dois encaminhamentos fei-
tos pela bancada, o diretor 
do Dnit já havia garantido 
no começo da reunião que 
os serviços devem ser con-
cluídos até o final de outu-
bro, mas que a paralisação 
deve demorar por mais al-
guns dias, porque exige pro-
cedimentos de licitação.

O parlamentar revelou 
que, com base em informa-
ções repassadas pelo ge-
neral, o restante das obras 
exige R$ 250 milhões, e que 
todos os dados explicativos 
para a retomada dos ser-
viços podem ser vistos na 
própria documentação do 
projeto original.

Bancada sugere o 
Exército nas obras

Orientação da nacional

PT adia reunião de 
avaliação e apoio

A reunião de diri-
gentes e principais lide-
ranças do PT da Paraí-
ba que estava marcada 
para hoje, para analisar 
os reflexos da filiação 
do governador João 
Azevêdo ao partido Ci-
dadania e se os petistas 
continuam ou não na 
base do Governo do Es-
tado, foi adiada.

A determinação foi 
da presidente nacio-
nal da sigla, Gleisi Hof-
fmann, do PT paranaen-
se. Para ela, "qualquer 
posição política que o 
PT tenha que tomar na 
Paraíba não pode ser 

resumida na decisão se 
fica ou não no governo. 
Não é uma questão de 
ocupação de cargos ou 
posição como querem 
fazer crer alguns de nos-
sos adversários e a mí-
dia. Tem que ser um de-
bate mais aprofundado".

“A filiação do gover-
nador muda muita coisa 
na conjuntura política 
da Paraíba, por esse mo-
tivo precisamos de uma 
nova avaliação sobre o 
quadro político do Es-
tado”, afirmou o presi-
dente do PT na Paraíba, 
Jackson Macedo, que ha-
via anunciado o encon-
tro para hoje, às 18h, na 
sede do partido no cen-
tro da cidade.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com
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Presidente nomeou para a pasta Rogério Marinho, que ocupava a Secretaria Especial de Previdência

O presidente Jair Bol-
sonaro exonerou ontem 
Gustavo Canuto do cargo 
de ministro do Desenvol-
vimento Regional. Para o 
seu lugar, foi nomeado Ro-
gério Marinho, que ocupa-
va a Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia. As 
mudanças já constam em 
edição extra do Diário Ofi-
cial da União (DOU).

Ex-deputado federal, 
Marinho é filiado ao PSDB e 
foi um dos principais articu-
ladores do governo na apro-
vação da reforma da Previ-
dência. Ele assume a pasta 
que comanda os programas 
de habitação popular, como 
Minha Casa, Minha e Vida, de 
infraestrutura urbana e de 
segurança hídrica do Gover-
no Federal.

Gustavo Canuto é espe-
cialista em políticas públi-
cas e gestão governamental, 
carreira vinculada ao Minis-
tério da Economia, e forma-
do em engenharia da com-
putação. Ele não tem filiação 
partidária.

Ao chegar no Palácio da 
Alvorada, na tarde de ontem, 
Bolsonaro disse que Canu-
to vai assumir a presidência 
da DataPrev, a Empresa de 
Tecnologia e Informações da 
Previdência.

É a quinta mudança na 
equipe ministerial. Desde 
que assumiu o cargo, Jair 
Bolsonaro trocou os titulares 
do Ministério da Educação 
(Ricardo Velez por Abraham 
Weintraub), da Secretaria 
Geral da Presidência (Gus-
tavo Bebianno por Floriano 
Peixoto e, em seguida, por 
Jorge Oliveira) e Secretaria 
de Governo (Santos Cruz por 
Luiz Eduardo Ramos).

Pedro Rafael Vilela
Da Agência Brasil

Bolsonaro demite Canuto do 
Ministério de Desenvolvimento 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Rogério Marinho, que ocupava a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, será o novo ministro do Desenvolvimento Regional 

A comissão mista para 
unificar as propostas de 
reforma tributária do Con-
gresso Nacional terá 40 
membros, divididos igual-
mente entre o Senado e a 
Câmara. Ainda não há data 
para a instalação da comis-
são, que poderá trabalhar 
por até 60 dias.

Davi anunciou na ma-
nhã dessa quinta-feira (6) 
acordo em torno do número 
final de membros. Segundo 
ele, o total de 20 represen-
tantes para cada Casa foi 
um pedido do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia. Na 
concepção original, o cole-
giado teria 15 senadores e 
15 deputados.

O trabalho da comissão 
será unificar as propostas 
de reforma tributária do Se-
nado (PEC 110/2019) e da 
Câmara (PEC 45/2019) em 
um único projeto. Depois, 

o texto produzido vai tra-
mitar normalmente. A co-
missão não eliminará a ne-
cessidade de nenhuma das 
etapas da trajetória.

Davi acredita que esse 
método vai agilizar a pro-
posta, que já poderá passar 
pela análise dos parlamen-
tares em uma versão ama-
durecida. O formato repete 
a experiência da Comissão 
Especial da Previdência 
(CEPREV), que discutiu a 
reforma da Previdência 
(Emenda Constitucional 
103, de 2019) no Senado 
enquanto a proposta ainda 
estava na Câmara.

“Fizemos isso na re-
forma da Previdência e 
deu muito certo. O texto 
que chegou da Câmara foi 
amplamente debatido pela 
comissão e aprimorado no 
Senado”, disse o pesidente.

Depois de instalada, a 
comissão terá entre 30 e 60 
dias para concluir a unifica-

ção e enviar a proposta para 
a Câmara, que dará início 
à sua tramitação a partir 
de uma comissão especial 
de deputados. O texto deve 
passar pelo Plenário das 
duas Casas do Congresso e, 
se uma delas fizer alguma 
modificação, a outra preci-
sará revisar. A expectativa 
do Congresso e do Executi-
vo é aprovar a reforma tri-
butária ainda no primeiro 
semestre.

Papel do governo
Um fator que ainda 

preocupa os senadores é a 
posição do Governo Federal, 
considerada pouco clara. A 
elaboração da proposta uni-
ficada da reforma depende-
rá de sugestões do Executi-
vo, mas os parlamentares 
receiam que a indefinição 
do governo possa atrasar o 
processo. A Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) 
quer chamar o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, 
para antecipar as contribui-
ções do Planalto.

A presidente da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), acredita que a sinto-
nia entre Senado e Câmara 
será um incentivo impor-
tante para que o governo 
participe da reforma mais 
ativamente.

“A comissão mista vai 
ter esse poder de atrair o 
governo. A única forma de 
a reforma andar é colocar 
todo mundo para dialogar”, 
ressaltou.

A data para o início dos 
trabalhos é incerta. O presi-
dente do Senado, Davi Alco-
lumbre, espera que a comis-
são já se reúna na próxima 
semana, mas ainda não houve 
uma sinalização do presiden-
te do colegiado, senador Ro-
berto Rocha (PSDB-MA), ou 
do seu relator, deputado Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB), confir-
mando essa expectativa.

Comissão mista sobre nova legislação 
tributária será formada por 40 membros
Da Agência Senado

Governo está perto de enviar reforma
administrativa, garante Bolsonaro

O governo está na “imi-
nência” de mandar ao Con-
gresso Nacional a reforma ad-
ministrativa, disse ontem (6) o 
presidente Jair Bolsonaro. Ele 
não mencionou, no entanto, 
uma data para o envio da pro-
posta. O presidente deu a de-
claração em uma live nas redes 
sociais ao lado do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, que 

foi ao Palácio do Planalto para 
um encontro não previsto na 
agenda oficial. Bolsonaro disse 
que também pretende discutir 
a reforma tributária com o mi-
nistro, que entrou no gabinete 
presidencial durante a trans-
missão ao vivo.

Convidado para participar 
da transmissão, Guedes dis-
se que pretende seguir com a 
agenda de reformas e prome-
teu que o Brasil crescerá em 
2020 o dobro de 2019. O Pro-

duto Interno Bruto (PIB, soma 
dos bens e serviços produzi-
dos) do ano passado só será di-
vulgado em março. O mercado 
financeiro estima crescimento 
de 1,17% em 2019 e de 2,3% 
em 2020, segundo o boletim 
Focus, pesquisa semanal com 
instituições financeiras divul-
gada pelo Banco Central.

“O modelo antigo levou 
à corrupção na política e es-
tagnação na economia”, disse 
Guedes. O ministro prometeu 

diminuir impostos no Brasil, 
mas somente se as reformas es-
truturais prosseguirem. “Quan-
do implementamos reformas, 
o que acontece é isso: com o 
tempo juros vão descendo, im-
postos vão começar a cair tam-
bém”, acrescentou.

O ministro da Controla-
doria-Geral da União, Wagner 
Rosário, e o superintendente da 
Zona Franca de Manaus, Alfredo 
Menezes, também participaram 
da live, a convite do presidente.

Revisão de benefício

STF diz que é ilegal
a desaposentação 

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) confirmou 
ontem a ilegalidade da 
chamada desaposenta-
ção – a possibilidade de 
o aposentado pedir a re-
visão do benefício por 
ter voltado a trabalhar e 
a contribuir para a Previ-
dência Social.

Na mesma decisão, a 
Corte entendeu que a rea-
posentação também não 
está prevista em lei e não 
pode ser concedida pelo 
Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS), órgão 
responsável pelo paga-
mento dos benefícios. O 
STF decidiu também que 
quem obteve liminares ju-
diciais antes do resultado 

do julgamento e recebeu 
um novo benefício não terá 
que devolver o dinheiro.

A novidade no caso 
foi o reconhecimento da 
impossibilidade da rea-
posentação, medida na 
qual o cidadão contri-
buiria após se aposentar 
e solicitaria uma nova 
aposentadoria, descar-
tando o tempo de serviço 
e os salários que foram 
usados para calcular o 
primeiro benefício. Dessa 
forma, todo o período de 
trabalhado seria avaliado 
para recálculo da nova 
aposentadoria. 

Em outubro de 2016, 
por 7 votos a 4, os mi-
nistros consideraram a 
desaposentação incons-
titucional por não estar 
prevista na legislação. 

André Richter
Da Agência Brasil

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil  

O ministro das Rela-
ções Exteriores, Ernesto 
Araújo, foi convidade a ir à 
Comissão de Relações Ex-
teriores (CRE) do Senado 
para esclarecer a posição 
do Brasil em relação ao 
plano de paz apresentado 
pelo presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
para o conflito entre Israel 
e Palestina.

Um convite apresen-
tado nessa quinta-feira (6) 
pelo senador Esperidião 
Amin (PP-SC) foi aprovado 
pelo colegiado. Amin lem-
brou que, logo após a apre-
sentação do plano, o Itama-
raty divulgou uma nota de 
apoio à proposta de Donald 
Trump. “Trata-se de inicia-
tiva valiosa que, com a boa 
vontade de todos os envol-

vidos, permite vislumbrar 
a esperança de uma paz só-
lida para israelenses e pa-
lestinos, árabes e judeus, e 
para toda a região”, destaca 
a nota do Ministério das Re-
lações Exteriores brasileiro.

“O Brasil tem uma his-
tória de relação tanto com 
Israel quanto com a Pales-
tina. Nenhum país do mun-
do tem uma relação tão 
diplomática, tão intensa. 
Chamar o ministro para ex-
plicar essa mudança da po-
sição do Brasil não significa 
contestar. Mas ignorar isso 
creio que seria uma irres-
ponsabilidade “, afirmou o 
senador.

Segundo o presiden-
te da comissão, senador 
Nelsinho Trad (PSD-MS), o 
ministro adiantou que está 
disposto a participar da au-
diência pública, ainda sem 
data definida para ocorrer.

Ernesto Araújo terá
de falar no Senado
Karine Melo 
Da Agência Brasil 

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Garcia foi condenado a 193 anos de prisão por ter participado do ataque conhecido por “Massacre de Atocha”

A Polícia Federal (PF) 
extraditou  na manhã de on-
tem o espanhol Carlos Garcia 
Juliá, condenado a 193 anos 
de prisão por ter participado 
do ataque terrorista em Ma-
dri que ficou conhecido como 
“Massacre de Atocha”. Além 
dele, a corporação enviará 
ainda, para os Estados Uni-
dos, o ítalo-britânico Mark 
Anthony Fiscaro acusado de 
tráfico ilícito e transnacional 
de drogas.

Carlos Garcia Juliá foi 
condenado a 193 anos de 
prisão pelo assassinato de 
cinco pessoas e pela tenta-
tiva de homicídio de outras 
quatro, em atentado a tiros 
na Rua Atocha, em Madri.

O crime, atribuído a um 
grupo da extrema direita, 
ocorreu em 24 de janeiro de 
1977. Um comando armado 
invadiu um escritório de ad-
vocacia especializado em Di-
reito do trabalho e que abri-
gava também militância do 
Partido Comunista no prédio 
55 da Rua Atocha. O espa-
nhol chegou a cumprir 14 
anos de prisão da Espanha e 
estava foragido desde 1994.

Juliá foi preso pela Po-
lícia Federal em São Paulo 
em dezembro de 2018, a 
pedido da procuradora-ge-
ral, Raquel Dodge. Ele vivia 
com identificação falsa, no 
bairro da Barra Funda, na 
zona Oeste da capital pau-
lista, onde trabalhava como 
motorista de aplicativo, com 
o nome Genaro Antonio Ma-
teran Flores.

A extradição do es-
panhol foi autorizada em 
agosto pela Segunda turma 
do Supremo tribunal Fede-
ral. A Corte atendeu pedido 
formulado pelo governo da 
Espanha que informava que 
Juliá era procurado para 
cumprir 3.855 dias de pri-
são restantes da condenação 
a ele imposta.

Além de Juliá, a Polícia 
Federal informou que o ci-
dadão ítalo-britânico Mark 
Anthont Fiscaro foi extradi-
tado para os Estados Unidos 
na manhã desta quinta-feira. 
Ele é réu em processo-crime 
que apura a prática de tráfico 
ilícito e transnacional de dro-
gas nos EUA. 

Segundo a PF, entre ja-
neiro e abril de 2017, Mark 
fez cinco importações ilegais 
de ecstasy para a Flórida. Ele 
foi preso pela Polícia Federal 
no Aeroporto de Guarulhos 
(SP) em abril de 2019, quan-
do estava em trânsito de 
Porto Seguro, na Bahia, para 
Londres, na Inglaterra.

Da Agência Estado 

Brasil extradita para Madri
terrorista Carlos Garcia Juliá

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Estados Unidos

Trump afirma que o impeachment  
é uma ‘desgraça’ com fins políticos

O presidente ame-
ricano, Donald trump, 
chamou o processo de im-
peachment contra ele de 
“desgraça” com o objetivo 
de “infligir dor política”, 
um dia após ter sido ab-
solvido pelo Senado ame-
ricano.

“Eu não fiz nada er-
rado e o resultado é esse”, 

disse, ao levantar a capa 
do jornal Washington 
Post com a absolvição 
como manchete em des-
taque. Os comentários fo-
ram feitos em declarações 
na Casa Branca.

Ele defendeu que o 
Partido Democrata inven-
tou provas durante seu 
processo de impeachment. 
trump afirmou que as in-
vestigações começaram 

com a possível interferên-
cia da Rússia nas eleições 
de 2016, que culminou no 
relatório do conselheiro 
especial Robert Mueller, 
mas era tudo “besteira”.

No processo de que foi 
absolvido na quarta-fei-
ra (5), no Senado, trump 
era investigado por uma 
ligação com o presidente 
da Ucrânia, Volodymyr ze-
lenski, em que pedia a in-

vestigação do ex-vice-pre-
sidente Joe Biden, também 
pré-candidato democrata 
à Presidência. O republi-
cano era acusado de abuso 
de poder e obstrução do 
trabalho legislativo.

O republicano afir-
mou ser vítima de uma 
“caça às bruxas” desde 
que chegou à Casa Branca, 
o que, desde então, “nun-
ca parou”.

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Foto: Agência Brasil

Absolvido do processo de impeachment pelo Senado, Trump ressaltou ser vítima de “caça às bruxas” desde que chegou à Casa Branca

Espanhol é acusado pelo 
assassinato de cinco 

pessoas e pela tentativa 
de homicídio de outras 
quatro, em atentado 

a tiros na Rua Atocha, 
em Madri. Ele foi preso 

em São Paulo, em 
dezembro de 2018

O tráfego global de 
passageiros em 2019 
teve demanda (medida 
pela receita de passagei-
ros por quilômetro ou 
RPKs) 4,2% superior na 
comparação com 2018. 
Os dados foram divulga-
dos nessa quinta-feira, 
6, pela Associação Inter-
nacional de transporte 
Aéreo (Iata, na sigla em 
inglês).

O resultado, entre-
tanto, representa uma de-
saceleração ante o cresci-
mento de 7,3% reportado 
em 2018 e figura como 
o primeiro ano desde a 
crise financeira global de 
2009 que a demanda por 
passageiros no ano ficou 
abaixo da linha de 5,5%.

Em 2019, a capaci-
dade subiu 3,4% e o fator 
de carga subiu 0,7 pon-
to porcentual, para um 
recorde de 82,6%. Em 
dezembro, o RPK subiu 
4,5% na comparação com 
igual período de 2018.

De acordo com o di-
retor geral da Iata, Ale-
xandre de Juniac, o seg-
mento foi comprometido 
pelo enfraquecimento da 
economia e tensões co-
merciais. 

Tráfego de 
passageiros 
subiu 4,2% 
em 2019 

Mais uma universidade 
de Portugal se uniu à lista 
de instituições do país que 
aceitam as notas do Exame 
Nacional de Ensino Médio 
(Enem) como forma de in-
gresso. O Instituto Portu-
guês de Administração de 
Marketing (Ipam) de Lisboa 
firmou uma parceria com o 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio teixeira (Inep) 

que já vale para este ano e 
vai até 2024. 

Ao todo, já são 48 ins-
tituições de Portugal que 
aceitam alunos brasileiros 
com base na nota do Enem. 
Além delas, outras universi-
dades dos Estados Unidos, 
Canadá, Inglaterra, Irlanda, 
França e Escócia também 
têm utilizado a nota do exa-
me como critério de avalia-
ção para matrículas e bolsas 
de estudo. 

De acordo com o Minis-

tério da Educação, as regras 
e pesos para cada nota do 
Enem variam de acordo com 
a instituição e o convênio 
não prevê financiamento es-
tudantil pelo governo brasi-
leiro. A nota mínima neces-
sária varia de acordo com 
o curso e instituição, mas a 
maioria exige 120 pontos na 
escala portuguesa (que va-
ria de 0 a 200) e equivale a 
600 pontos no Enem. Além 
disso, a maioria das univer-
sidades atribui pesos dife-

rentes às provas do exame, 
valorizando o desempenho 
nas áreas relacionadas às 
que o aluno quer estudar.

Nomenclaturas
Em Portugal, o termo li-

cenciatura se refere aos ba-
charelados. Mestrados inte-
grados são cursos com cinco 
anos de duração, como En-
genharias e Arquitetura. 
Apesar de serem públicas, 
as universidades portugue-
sas cobram anuidade de 1,5 

mil a 7 mil euros (R$ 6,9 mil 
a R$ 32 mil).

Custo de vida
Assim como no Brasil, 

cidades maiores e mais for-
tes turisticamente têm cus-
to de vida maior em Portu-
gal. Lisboa é onde moradia e 
alimentação são mais caras. 
A estimativa é de que essas 
despesas fiquem entre 300 
e 500 euros (R$ 1,4 mil e R$ 
2,3 mil), dependendo da ci-
dade escolhida.

Portugal: outra faculdade aceita Enem

n 1. Universidade de Coimbra (UC) 
n 2. Universidade do Algarve (UAlg) 
n 3. Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria)
n 4. Instituto Politécnico de Beja (IPBeja)
n 5. Instituto Politécnico do Porto (P.Porto)
n 6. Instituto Politécnico Portalegre (IPP) 
n 7. Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave (IPCA)
n 8. Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) 
n 9. Universidade de Aveiro (UA) 
n 10. Instituto Politécnico da Guarda (IPG) 
n 11. Universidade de Lisboa (ULisboa) 
n 12. Universidade do Porto (U.Porto) 
n 13. Universidade da Madeira (UMa) 
n 14. Instituto Politécnico de Viseu (IPV)
n 15. Instituto Politécnico de Santarém 
(IPSantarem) 
n 16. Universidade dos Açores (UAc) 
n 17. Universidade da Beira Interior (UBI) 
n 18. Universidade do Minho 

n 19. Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e 
Universitário (Cespu) 
n 20. Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias (Universidade Lusófona) 
n 21. Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) 
n 22. Instituto Politécnico de Bragança (IPB) 
n 23. Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) 
n 24. Universidade Lusófona do Porto (ULP)
n 25. Universidade Portucalense (UPT) 
n 26. Instituto Universitário da Maia (Ismai)
n 27. Instituto Politécnico da Maia (Ipmaia) 
n 28. Universidade Católica Portuguesa (UCP) 
n 29. Universidade Fernando Pessoa (UFP) 
n 30. Instituto Universitário de Ciências Psicológi-
cas, Sociais e da Vida (ISPA)
n 31. Instituto Leonardo da Vinci (ILV) 
n 32. Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Essa) 
n 33. Universidade Lusíada - Norte 
n 34. Universidade Lusíada 
n 35. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 

(ESEnfC) 
n 36. Escola Superior Artística do Porto (Esap) 
n 37. Universidade Europeia 
n 38. Instituto Universitário de Lisboa (Iscte-IUL) 
n 39. Escola Superior de Saúde Norte da Cruz 
Vermelha Portuguesa (ESSNorteCVP) 
n 40. Universidade Autônoma de Lisboa (UAL) 
n 41. Instituto Politécnico da Lusofonia (Ipluso) 
n 42. Instituto de Estudos Superiores de Fafe 
(IESFafe) 
n 43. Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes 
(Ismat)
n 44. Instituto Superior Dom Dinis (Isdom) 
n 45. Instituto Superior de Gestão (ISG) 
n 46. Instituto Superior de Gestão e Administração 
de Santarém (Isla Santarém) 
n 47. Instituto Superior de Gestão e Administração 
de Gaia (Isla Gaia) 
n 48. Instituto Português de Administração de 
Marketing (Ipam) de Lisboa
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Nessa quinta-feira, dois palestinos morreram e cerca de 15 israelenses ficaram feridos em episódios violentos na Cisjordânia

Pouco mais de uma se-
mana após o presidente dos 
Estados Unidos ter divulgado 
o plano da Casa Branca para 
o Médio Oriente, vários con-
frontos foram registrados en-
tre palestinos e israelenses na 
região. Só nessa quinta-feira 
dois palestinos morreram e 
cerca de 15 israelenses fica-
ram feridos em episódios vio-
lentos na Cisjordânia.

Vários ataques aéreos 
israelenses foram dirigidos 
à Faixa de Gaza em respos-
ta aos morteiros disparados 
pelos militantes palestinos 
contra território de Israel.

A polícia israelita comu-
nicou que um dos seus agentes 
foi baleado quando se encon-
trava em serviço na fronteira 
de Jerusalém, tendo as forças 
de segurança respondido a 
tiro contra os atacantes.

Perto deste local onde se 
deu o tiroteio tinha entretanto 
sido registado uma tentativa 
de atropelamento de vários 
militares israelitas.

Eleições em Israel
A menos de um mês das 

eleições legislativas em Israel, 

o primeiro-ministro, Benja-
min Netanyahu, voltou a refor-
çar as garantias de segurança: 
“O terror não vai nos dominar, 
vamos vencer”.

“A crescente resistência 
do nosso povo na Cisjordânia e 
a sua resistência em Jerusalém 
é uma resposta ativa contra o 
acordo de Trump”, declarou 
um militante do grupo Hamas.

O descontentamento 
dos palestinos é por causa do 
acordo desenhado por Jared 
Kuschner, genro do presiden-
te norte-americano que vem 
desempenhando o papel de 
enviado especial à região, e 
começou assim que Trump 
surgiu ao lado de Netanyahu, 
em uma cerimônia que ocor-
reu na semana passada, em 
Washington, para apresentar 
o plano aos jornalistas.

A ausência de repre-
sentantes palestinos foi um 
primeiro sinal do desconten-
tamento daquela que é uma 
das partes mais interessadas 
em uma solução de paz para a 
região.

Por outro lado, a propos-
ta foi imediatamente elogiada 
por Israel, já que garante um 
poder cada vez maior sobre 
grande parte do Vale do rio 

Confrontos entre palestinos 
e israelenses ganham força

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Da Agência Brasil

Jordão, a oeste da fronteira 
com a Jordânia. Um domínio 
que se manifesta igualmente 
em parte considerável da Cis-
jordânia.

O plano apresentado 
pelo presidente americano foi 
apresentado como uma solu-
ção realista de dois estados, 

garantindo simultaneamente 
que “nenhum palestino ou is-
raelense poderá ser retirado 
de sua casa”.

“Eu fiz muito por Israel. 
É razoável que eu tenha de 
fazer muito pelos palestinos 
também, ou não seria justo. Eu 
quero que o acordo seja bom 

para eles também”, garantiu 
ainda Donald Trump.

O plano, que inclui um in-
vestimento de US$ 50 bilhões 
e que prevê gerar mais de um 
milhão de postos de trabalho 
nos próximos dez anos na Pa-
lestina não chegou, contudo, 
para convencer a parte pales-

tina, que nunca se sentou à 
mesa com os americanos ou 
com os israelenses.

“É o acordo mais difícil do 
mundo, mas nós temos de fazê
-lo, é uma obrigação para com 
a humanidade”, disse Trump, 
que já conseguiu o apoio de 
vários países árabes na região.

Após Trump anunciar novo plano de paz para o 
Oriente Médio, os confrontos entre Israelenses e 
palestinos aumentaram na região

Foto: Agência Brasil
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Inadimplência
Número de famílias endividadas no país é 5% superior em 
janeiro de 2020 com relação ao mesmo período de 2019, 
aponta Confederação Nacional do Comércio.  Página 19 Fo
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Trabalhadores sem vínculos oficiais, seja como pessoa física ou jurídica, chegam a 50,4% na área urbana e 79,4% na rural

Formada e pós-graduada 
na área de direito, Carolina 
Rath, 24 anos, não conseguiu 
um emprego fixo na sua área 
de formação e, para não ficar 
desempregada, iniciou sua jor-
nada trabalhando em um res-
taurante.  A experiência trou-
xe o aprendizado na área da 
culinária e administrativa  que 
foram o ponto de partida para 
o pontapé inicial para come-
çar seu próprio negócio.  Carol 
comercializa produtos vega-
nos idealizados e desenvolvi-
dos por ela. “Eu me descobri 
nesse lugar cheio de afeto em 
que consigo me divertir, errar, 
aceitar, acertar, e é uma ótima 
oportunidade para expressar 
coisas que acredito como co-
mer de forma saudável e sem 
maltratar os animais, gastan-
do pouco. Hoje eu estudo para 
desenvolver e comercializar 
versões veganas para produtos 
relacionados à minha origem 
mineira. Já a contribuição com 
a previdência é uma preocupa-
ção e não é, porque mesmo sa-
bendo que não posso trabalhar 
até morrer, eu penso em outras 
formas de investimento e ren-
da. Não contribuo com o INSS, 
mas invisto e guardo uma gra-
na”, falou Carolina.

A situação de Carolina re-
flete a situação em nosso Esta-
do. Na Paraíba, segundo dados 
cedidos pelo Ministério do Tra-
balho da Paraíba e baseados 
na Pesquisa Nacional, a taxa 
de trabalhadores informais 
é de 50,4%. Estima-se que a 
porcentagem represente um 
total de 409.000 paraibanos. 
O número é mais significativo 
na área rural com uma taxa 
de 79,4%, enquanto na zona 
urbana atinge 46,9%. Isto por-
que o meio rural não recebe a 
presença da fiscalização de for-
ma incipiente. A interiorização 
dos serviços de fiscalização é, 
inclusive, uma preocupação do 
ministério e está sendo desen-
volvida através de estratégias 
voltadas para a área.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Mais de 400 mil paraibanos
se rendem à informalidade

Editoração: Lênin BrazEdição: Cecília Noronha

Menos empregos e menos direitos não fecham contas públicas
Para o economista João 

Bosco, os números mostram 
uma situação preocupante já 
que a previsão para os próximos 
anos é que a conta do Governo 
Federal não feche. “O Governo 
anunciou com otimismo, mas 
eu vejo com preocupação por-
que o que estamos vendo é que 
as pessoas estão cansadas de 
esperar uma oportunidade de 
emprego e estão migrando, de 
uma forma muito natural, para 
a informalidade porque precisam 
sobreviver. Então essas pessoas 
estão pessimistas a curto prazo. 
Apesar da estabilidade que ava-
lio na economia neste momento, 
a questão de emprego ainda 
precisa de incentivos urgentes 
do governo para modificar esse 
impacto. A informalidade, pela 
legislação, traz problemas para 

esse trabalhador mesmo aque-
le que opta por ser uma micro 
empresa ou microempreendedor 
individual porque eles não têm 
respaldo do Governo nem para a 
obtenção de crédito e nem para 
questões assistencialistas como 
é a aposentadoria”, declarou 
João Bosco.

O aumento surge como do 
número de ocupados colabo-
rando com a recuperação geral 
na economia e também mostra 
o processo de enfraquecimento 
do Estado, já que este precisa 
aumentar a base de arrecadação 
com o pagamento de impostos 
e taxas e não tem como fazê-lo 
dentro da informalidade.

Mesmo sendo uma garan-
tia de renda mínima, o impulso 
empreendedor que resulta em 
trabalhos informais esbarra em 

questões de direitos trabalhistas. 
O trabalhador informal não tem 
garantias de remuneração e 
carga horária de trabalho fixas, 
direito a férias, décimo terceiro 
salário e direitos assistenciais. Isto 
porque, na maioria dos casos, o 
trabalhador não toma conhe-
cimento dos deveres para com 
a Previdência social e nem aos 
direitos enquanto trabalhadores. 

Esse contingente de infor-
mais é composto por pessoas 
empregadas no setor privado, 
mas sem carteira assinada, 
trabalhadores domésticos sem 
carteira, trabalhadores e em-
pregadores sem CNPJ. A insta-
bilidade e não contribuição para 
a Previdência social e outras 
taxas cobradas pelo Governo a 
empresas do setor formal são, 
para o economista João Bosco, 

problemas que precisam de uma 
solução urgente. “A Previdência, 
por uma questão legal, tem que 
estar à disposição de todos, inde-
pendente de contribuir ou não. E 
quando você tem uma diminui-
ção do número de contribuintes 
isso representa que o Governo 
vai ter que injetar mais dinhei-
ro. Mas ele vai tirar de onde? O 
Governo vai ter que aumentar im-
postos, taxas e ir atrás de dinheiro 
para cobrir esse rombo. As contas 
não fecham. O trabalhador não 
se sente incentivado a contribuir 
com o mínimo do mínimo. se 
existisse um respaldo maior para 
os que estão na informalidade 
com acesso a direito, talvez exis-
tisse essa contribuição. Mas entre 
o pouco que ganham, é claro que 
eles vão optar por sobreviver”, 
finalizou o economista.

Apesar de se redescobrir 
na nova área, Carolina repre-
senta a face de grande parte 
da população brasileira nos 
dias de hoje: atuar e começar 
a empreender fora da área de 
formação para driblar o de-
semprego.

No último dia 31 de ja-
neiro, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou os números da Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de domicílios - Contínua 
(Pnad-C) que acompanha a 
evolução da força de trabalho 
e informações necessárias 
para o estudo do desenvol-
vimento socioeconômico no 
país. A pesquisa divulgada 
mostra uma queda na taxa 
de desemprego que saiu de 
12,3%, em 2018, para 11,9% 
no último semestre de 2019. 
A queda, no entanto, acompa-
nha os dados de crescimento 
recorde do trabalho informal, 
trabalho por conta própria e 
trabalhos sem carteira assina-

da, como é o caso de Carol.
O índice de trabalho in-

formal no Brasil chegou ao nú-
mero de 41,4% que equivale a 
38,4 milhões de pessoas da po-
pulação ocupada em 2019. Esta 
é a maior taxa desde 2016. Já o 
de número de trabalhadores 
por conta própria bateu a mar-
ca de 24,2 milhões. destes, 19,3 
milhões não possuem CNPJ. O 
número de empregados sem 
carteira assinada subiu 4% na 
média anual, o que representa 
mais 446 mil pessoas em 2019 
na comparação com 2018.

O número de 
empregados sem 

carteira assinada subiu 
4% na média anual no 
Brasil, o que representa 
mais 446 mil pessoas 

em 2019  

Foto: Marcos Russo

A categoria não tem carga horária fixa, férias, décimo terceiro salário, ou outros benefícios assistenciais

Kaos, com K mesmo, foi uma invenção 
de Jorge Mautner (foto). Havia um grupo de 
escritores, poetas de vanguarda, pelos lados 
de Curitiba, Florianópolis, no meio dos anos 
1960, em que destacava-se Lindolf Bell. 
Quase ninguém conhece Lindolf Bell nestes 
lados nordestinos, apesar da sua impor-
tância na vanguarda brasileira. No mesmo 
grupo, ou frente, estava Jorge Mautner. 
Hoje o referencial de Mautner é em torno 
do “compositor apoiado por Gilberto Gil”, 
desde que eles se reuniram em show de voz, 
violão e percussão.

O Brasil da nova e dispersa contracultu-
ra desconhece que a união Mautner-Gil ex-
plodiu no começo dos anos 70, em Londres. 
Mautner trocara Nova York (onde chegou a 
trabalhar como garçom) por Londres. Era o 
tempo do famoso “exílio dos baianos” (Gil e 
Caetano tinham sido presos em São Paulo, no 
Hotel Paramount, e depois ficaram em “liber-
dade vigiada” em Salvador; como não havia 
mais clima, foram morar em Londres, de 
onde mandaram “Irene” e “Aquele abraço”).

Unido a Gil - com quem trocou ideias 
musicais, políticas, poéticas, filosóficas - e 
num exílio voluntário, Mautner assinou algu-
mas parcerias com ele, entre elas a gravada 
“The three mushrooms”, num clima bem 

Jorge Mautner, Gilberto Gil e o Kaos à frente da vanguarda

Stevie Winwood. Essa ligação Mautner-Gil é 
assim bem “antiga”. Prolongou-se pós-exílio, 
atravessou a chamada transição e consoli-
dou-se no tumulto do final da década de 80.

Muito antes da ligação com Gil, Jorge 
Mautner saiu do Sul lançando livros como os 
instigantes “Vigarista Jorge”, “deus da chuva 
e da morte”, “Kaos” (repito: com K mesmo). 
Abafado pela estética dominante e por cir-
cunstâncias da ditadura, o Mautner escritor 
passou desapercebido da crítica, da imprensa 
em geral, dos leitores generalizados. Ficou 
limitado à vanguarda, aos ávidos pelo novo 
em alguns lugares-mãe da arte deste país, 
inclusive a Paraíba, onde Marcus Vinícius de 
Andrade circulava dizendo que Mautner era 
o melhor (velha história: quem não é o maior 

tem que ser o melhor?). Tanto era nosso entu-
siasmo pelas coisas escritas por Mautner, que 
cheguei a escrever um texto teatral (nunca 
montado) chamado “Viver não é usar óculos 
cor de rosa”, a partir de ideias, personagens 
contidos e incontidos em “Vigarista Jorge”.

Mautner inventou o Kaos, a partir da 
imagem e semelhança de que deus criou o 
Caos. Caos criado por deus? Sim, pois sem caos 
a criação não teria explodido. “Assim, o Deus 
poderoso, ardente de vida, faz surgir do caos o 
homem, a mulher, os astros” (como Graça Ara-
nha na “Estética da vida”). Seria o caos primor-
dial? O que os gregos grafariam como “cháos”? 
O que Mautner grifou como Kaos?

Quando as coisas se apresentam como 
são, a gente sente a estranha sensação de 

O 3o olho

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yhoo.com

Kerouac, oh, meu irmão, naquela época 
gostaria de ver com o terceiro olho, tanto quan-
to “Tommy” e as asas da liberdade.

Meu espírito paira entre Nova York 
e Cruz das Armas. Sou Ho Chi Minh, sou 
Arjuna, não sou Cristo nem Krishna, estou 
na ausência de mim. Quando em Los Angeles 
é inverno, eu, entre acácias, cajueiros, vivo sem 
ter estação e, mais que Alaska, sou Japão.

Sei que Vênus é mais perto que Olinda, 
o ET é mais concreto que o policial de olhos 
orientais. Sei que sou apenas um poeta, um 
louco a mais, porque sou pouco diante de tan-
tas vezes em que o Sol se cansou de girar em 
torno de nós.

não perceber como estão.
Edgar Allan Poe me ensinou que o 

corvo jamais diria que a Terra é azul.
Gagarin não previu as mortes no 

Iraque.
Eu já era poeta solitário, fazendo arti-

gos como se fossem discos, filmes canções.
No dia que descobri amar o mundo 

e não apenas a mim, percebi como Evtu-
chenko: sou da pátria dos homens bons. 

Brecht me fez ver: aquele que diz sim 
é aquele que diz não. 
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Campanha da ministra Damares Alves deve ser adotada como projeto-piloto em três municípios das regiões

Sem apoio do Ministério 
da Saúde para lançar uma 
campanha mais enfática so-
bre abstinência sexual, a mi-
nistra da Mulher, Família e 
Direitos Humanos, Damares 
Alves, quer lançar o Plano Na-
cional de Prevenção ao Risco 
Sexual Precoce por conta pró-
pria. Para isso, Damares pla-
neja testar a iniciativa em três 
cidades do Norte e Nordeste.

Lançada esta semana, 
a campanha da Semana de 
Prevenção da Gravidez Pre-
coce foi tímida ao falar sobre 
o tema, já que o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Man-
detta, é contra usar o termo 
“abstinência sexual” como 
método contraceptivo.

Para elaborar o “plano de 
prevenção ao risco sexual”, o 
ministério de Damares infor-
mou que vai contratar consul-
torias no Brasil e exterior. Em 
nota, a pasta disse que tem 
a intenção de implementar 
“projetos-piloto” em três ci-

dades que apresentem altas 
taxas de gravidez na adoles-
cência e que “provavelmen-
te” isso ocorrerá nas regiões 
Norte e Nordeste do país.

Segundo a pasta, os pro-
jetos servirão para coleta de 
dados. Só depois seria elabo-
rada política nacional para 
tentar retardar o início das 
relações sexuais.

Ontem, o presidente Jair 
Bolsonaro manifestou apoio à 
proposta da Damares. “Tenho 
uma filha de 9 anos, você acha 
que eu quero minha filha grá-
vida o ano que vem?”

Sem dinheiro
Bolsonaro ainda sina-

lizou que não pretende re-
forçar o orçamento para o 
combate à violência contra a 
mulher. Para ele, a área não 
depende de dinheiro, mas 
de “postura”, “mudança de 
comportamento” e “cons-
cientização”. Levantamento 
do Estadão/Broadcast reve-
lou que houve redução drás-
tica nos recursos da área en-
tre 2015 e 2019.

Julia Linder 
Agência Estado

Cidades do Norte e NE vão 
“testar” abstinência sexual

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade administra atualmente 334 unidades federais de conservação em todo o país

Foto: Pixabay

Portaria publicada

ICMBio autoriza pesca esportiva em 
unidades de conservação ambiental

O Instituto Chico Men-
des de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBio) au-
torizou a pesca esportiva 
no interior das unidades de 
conservação federais de uso 
sustentável. Os procedimen-
tos que os praticantes terão 
que respeitar constam da 
Portaria nº 91, publicada no 
Diário Oficial da União de 
quarta-feira (5). O ICMBio 
administra 334 unidades de 
conservação.

Além de permitir que 
visitantes que possuam 
licença pratiquem a pesca 
esportiva amadora (mo-
dalidade na qual o peixe 
fisgado é devolvido ao mar 
ainda com vida), as novas 
regras autorizam o consu-
mo do pescado no próprio 
local, desde que a possibi-
lidade esteja prevista nos 

planos de manejo da re-
serva.

A autorização se limita 
à captura de peixes, não en-
volvendo outros recursos 
pesqueiros, e só poderá ser 
realizada se for compatível 
com o plano de manejo ou 
outros instrumentos de or-
denamento da unidade de 
conservação.

A portaria assinada 
pelo presidente do insti-
tuto, Homero Cerqueira, 
também autoriza a pesca 
esportiva em unidades de 
conservação de proteção 
integral, desde que ocorra 
em pontos localizados em 
território de populações 
tradicionais (indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos 
etc). Para isso, os gestores 
da unidade deverão, antes, 
renegociar os termos de 
compromisso com essas 
populações.

A outra condição para 

autorização da pesca em 
reservas de proteção inte-
gral é que a atividade seja 
incluída no plano de mane-
jo da unidade ou objeto de 
uma autorização específica 
por parte do instituto.

A captura de peixes 
também passa a ser facul-
tada às pessoas que visita-
rem a unidade de conser-
vação com fins recreativos, 
desportivos, educacional, 
cultural ou religioso, bem 
como pelos guias autoriza-
dos pelo ICMBio a conduzir 
os visitantes das reservas 
federais.

Qualquer que seja o 
caso, o novo texto legal im-
põe que o planejamento 
das atividades levem em 
conta a necessidade de os 
recursos naturais serem 
usados de forma racional 
e sustentável; o protago-
nismo das comunidades 
tradicionais que residam 

ou façam uso dos recursos 
pesqueiros na unidade de 
conservação; a obrigação 
de que programas de mo-
nitoramento da atividade 
sejam previamente imple-
mentados, com o acompa-
nhamento de órgãos públi-
cos e a garantia de proteção 
das espécies ameaçadas de 
extinção.

Os responsáveis pela 
unidade de conservação fe-
deral deverão disponibili-
zar, previamente, informa-
ções sobre a época do ano 
em que a pesca esportiva 
será permitida, bem como 
as espécies cuja captura 
seja proibida, os riscos e 
restrições à atividade e os 
equipamentos permitidos. 
E também sinalizar ade-
quadamente as áreas onde 
a prática é permitida e de-
finir a estratégia de fiscali-
zação a ser adotada a fim 
de coibir abusos.

Alex Rodrigues
Agência Brasil  

Sociedade civil é excluída do Conselho da FNMA

O governo do presiden-
te Jair Bolsonaro excluiu da 
composição do Conselho De-
liberativo do Fundo Nacional 
do Meio Ambiente (FNMA) os 
representantes da sociedade 
civil. A mudança está em de-
creto presidencial publicado 
nessa quinta-feira, 6, que 
trata do Fundo.

O Conselho Deliberati-
vo, a quem caberá julgar os 
projetos a serem apoiados 
pelo FNMA, passa a ser com-
posto pelo ministro do Meio 

Ambiente, que o presidirá, e 
representantes da Casa Civil, 
dos ministérios da Economia, 
Meio Ambiente, do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Renováveis e 
do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversi-
dade.

O Decreto dessa quinta 
revoga dois anteriores para 
excluir a participação dos re-
presentantes da sociedade civil 
no conselho. Segundo ato de 
2009, o Conselho Deliberati-
vo do FNMA tinha, além dos 
representantes do Governo 
Federal, um representante da 

Associação Brasileira de Enti-
dades do Meio Ambiente (ABE-
MA); da Associação Nacional 
de Municípios e Meio Ambiente 
(ANAMMA); do Fórum Brasi-
leiro de ONGs e Movimentos 
Sociais para o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (FBOMS); 
da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC), 
um representante da organi-
zação da sociedade civil, de 
âmbito nacional, indicada pelo 
Conama; e cinco representan-
tes de ONGs ambientalistas, 
na proporção de um repre-
sentante para cada região 
geográfica do país.

HIV: “despesa para todos”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que 
uma pessoa com HIV representa “uma despesa para 
todos no Brasil”, além de “um problema sério para ela 
mesma”. Bolsonaro fez o comentário ao defender a 
ideia da ministra da Mulher, Família e Direitos Huma-
nos, Damares Alves, de que a abstinência sexual deve 
ser apresentada como método contraceptivo.

“O próprio Alexandre Garcia, ele fala que a esposa 
dele, que é obstetra, atendeu uma mulher que come-
çou com o primeiro filho com 12 anos de idade. Outro 
com 15, e no terceiro, que a esposa dele atendeu, 
ela já estava com HIV. Uma pessoa com HIV, além do 
problema sério para ela, é uma despesa para todos 
no Brasil”, disse o presidente.

A declaração de Bolsonaro causou reações. A 
Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA) 
repudiou a fala do presidente e afirmou que ela reforça 
“o estigma, o preconceito e a discriminação contra as 
pessoas que vivem com HIV/Aids”. A ABIA afirmou 
esperar que o Supremo Tribunal Federal (STF) e demais 
instituições jurídicas “se mantenham alinhados à Cons-
tituição e garantam o acesso ao SUS e a proteção de 
todos os direitos fundamentais já garantidos, inclusive 
das pessoas que vivem com HIV/Aids”.

A Polícia Federal (PF) 
deflagrou na manhã de 
ontem (6) a Operação Ga-
veteiro, para apurar des-
vios de mais de R$ 50 mi-
lhões, entre 2016 e 2018, 
do extinto Ministério do 
Trabalho, no âmbito de um 
contrato firmado entre o 
órgão e uma empresa de 
tecnologia da informação 
para gestão de sistemas 
e detecção de fraudes na 
concessão de Seguro-De-
semprego em Brasília e em 
mais cinco estados.

Entre os alvos de buscas 
estão o ex-deputado federal 
Jovair Arantes, o ex-asses-

sor da Casa Civil do governo 
Bolsonaro Paulo Tatin e o 
ex-deputado, ex-ministro do 
Trabalho do governo Temer 
e atual presidente da Funda-
ção Nacional de Saúde (Funa-
sa) Ronaldo Nogueira.

No total, agentes cum-
prem dois mandados de pri-
são preventiva e a 41 manda-
dos de busca e apreensão, em 
endereços de Goiás, Distrito 
Federal, São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Norte e 
Rio Grande do Sul.

A Justiça também deter-
minou o bloqueio de cerca de 
R$ 76 milhões nas contas dos 
investigados e concedeu me-
didas cautelares proibindo os 
envolvidos de se ausentarem 
do país.

Operação da PF apura 
desvio de R$ 50 milhões

Julia Lindner e 
Fabiana Cambricoli 
Agência Estado

Pepita Ortega
Agência Estado

Sandra Manfrini
Agência Estado
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O percentual de famí-
lias com dívidas em cartão 
de crédito, cheque especial, 
cheque pré-datado, crédito 
consignado, crédito pes-
soal, carnê de loja, presta-
ção de carro e prestação 
da casa aumentou em ja-
neiro, na comparação com 
o mesmo período de 2019. 
O indicador fechou o mês 
em 65,3%, contra 60,1% al-
cançados em janeiro do ano 
passado. Apesar disso, na 
comparação com o mês de 
dezembro, o resultado foi 
positivo, com leve diminui-
ção na quantidade de famí-
lias “no vermelho”. Em de-
zembro de 2019, a situação 
alcançou o maior patamar 
da série histórica, chegando 
a 65,6%. Os dados são da 
Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consu-
midor (Peic), divulgada on-
tem pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Segundo a pesquisa, pelo 
terceiro mês consecutivo, o 
percentual de famílias ina-
dimplentes, ou seja, com dívi-
das ou contas em atraso, teve 
queda – de 24,5% para 23,8%. 
Também foi registrada queda 
no percentual de famílias que 
declararam não ter condições 
de pagar suas contas ou dívi-
das em atraso e que, portanto, 
permaneceriam inadimplentes 
- de 10% para 9,6%. Os dois 
indicadores, porém, apresen-
taram alta em relação a janeiro 
do 2019.

Ana Cristina Campos 
Agência Brasil

Vitor Abdala
Agência Brasil

Percentual de endividados tem
alta de cinco pontos em janeiro

Editoração: Lênin BrazEdição: Cecília Noronha

Indicador fechou em 65,3%, contra 60,1% registados no mesmo período do ano passado, segundo pesquisa da CNC

De acordo com o presi-
dente da CNC, José Roberto 
Tadros, apesar de o endivi-
damento permanecer em um 
patamar elevado, a queda 
nos indicadores de atraso e 
inadimplência indica que as 
dívidas têm sido compatíveis 
com a renda das famílias.

“As melhores condições 

do crédito têm permitido a 
ampliação desse mercado ao 
consumidor, que vem tendo 
mais segurança para comprar 
por conta da melhora recente 
do mercado de trabalho, con-
firmada pelos últimos indica-
dores econômicos”, afirmou, 
em nota.

Segundo a CNC, a parce-

la média da renda compro-
metida com o pagamento de 
dívidas apresentou retração 
na comparação mensal: de 
29,7% para 29,4%. O percen-
tual é o menor contabilizado 
desde maio de 2019.

Entre as dívidas aponta-
das pelos brasileiros como as 
principais em janeiro estão 

cartão de crédito (79,8%), 
carnês (15,9%) e financia-
mento de carro (10,9%).

A economista da CNC 
Izis Ferreira disse que havia 
uma demanda represada por 
bens que são mais dependen-
tes do crédito, como móveis e 
eletrodomésticos.

“A proporção do com-

prometimento da renda com 
dívidas vem caindo desde no-
vembro de 2019 e reforça que 
o consumo está sendo reto-
mado através do que se pode 
chamar de dívida responsável, 
com as famílias se organizan-
do para pagar empréstimos e 
financiamentos”, afirmou, em 
nota, a economista.

A boa notícia é que, se formos comparar o último mês de dezembro com o primeiro de 2020, houve uma leve queda de 0,3% na inadimplência e isso pode ser o início de uma reação positiva

A pesquisa busca antecipar tendências no setor para os próximos meses, com base na avaliação de consumidores e empresários da indústria e serviços

Petrobras oferece mais 
de R$ 22 bi em ações
Ana Cristina Campos 
Agência Brasil

Emprego

Indicadores de mercado de trabalho
iniciam 2020 com melhora discreta

Os dois indicadores 
do mercado de trabalho da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV) registraram melhora 
em janeiro deste ano, em 
relação ao mês anterior. 
O Indicador Antecedente 

de Emprego, por exemplo, 
subiu 2,4 pontos e atingiu 
92,3 pontos em uma esca-
la de zero a 200 pontos, o 
melhor nível desde abril de 
2019 (92,5 pontos).

O Indicador Antece-
dente de Emprego busca 
antecipar tendências do 
mercado de trabalho para 

os próximos meses, com 
base na avaliação de con-
sumidores e de empre-
sários da indústria e dos 
serviços.

O outro índice, cha-
mado de Indicador Coin-
cidente de Desemprego, 
recuou 2,8 pontos e atin-
giu 92,5 pontos, o menor 

nível desde fevereiro do 
ano passado (92,1 pon-
tos). Este indicador medi-
do com base na avaliação 
dos consumidores sobre o 
desemprego atual, no en-
tanto, tem a escala inver-
tida, em que a pontuação 
menor significa um resul-
tado mais favorável.

A operação foi a maior 
oferta do tipo feita 

durante a década no 
mercado brasileiro, 

segundo a assessoria 
 do B3 (antiga Bolsa  

de Valores)

Foto: Valter Comparato/ Agência Brasil
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A Petrobras infor-
mou ontem que a oferta 
global de 734.202.699 
ações ordinárias de sua 
emissão de titularidade 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) foi 
precificada. O valor por 
a ç ã o  f o i 
fixado em 
R$ 30 e a 
oferta vai 
movimen-
tar um to-
tal de R$ 
22,06 bi-
l h õ e s .  A 
o p e ra ç ã o 
foi a maior 
oferta de 
ações feita 
na década 
no merca-
do brasileiro, segundo 
assessoria da B3 (antiga 
Bolsa de Valores).

O  m o n t a n t e  d e 
17,55% do total das 
ações da oferta global 
foi destinado, priorita-
riamente, a investido-
res não institucionais e 
82,45% a investidores 
institucionais. No dia 
22 de janeiro, o BNDES 
anunciou a realização 

de oferta pública global 
de ações da Petrobras 
que pertencem à insti-
tuição. De acordo com 
o banco, a operação é 
resultado do programa 
de desinvestimento de 
participações acionárias 
em empresas listadas na 
Bolsa de Valores.

O objetivo do progra-
ma, iniciado em 2019, é 

reduzir o 
r i s c o  d e 
m e r c a d o 
do banco, 
permitin-
do o redi-
r e c i o n a -
mento dos 
r e c u r s o s 
para inves-
t i m e n t o s 
em áreas 
de maior 
i m p a c t o 
para a so-

ciedade, como saneamen-
to, mobilidade urbana, 
educação e segurança. 
O processo de desinves-
timento já incluiu, nos 
últimos meses, a venda 
total de participações 
acionárias do BNDES na 
Marfrig Global Food S.A. 
e na Light S.A.. O BNDES 
tem em curso, ainda, po-
tencial oferta pública de 
ações ordinárias da JBS.
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Novo coronavírus ainda tem 
nove casos suspeitos no país
Dados emitidos pelas secretarias estaduais foram apresentados ontem pelo Ministério da Saúde, em Brasília
Agência Brasil 

O Ministério da Saúde 
atualizou ontem (6) as infor-
mações repassadas pelas Se-
cretarias Estaduais de Saúde 
sobre a situação dos casos sus-
peitos do novo coronavírus no 
Brasil. Agora, nove casos se 
enquadram na atual definição 
de caso suspeito para nCoV-
2019, uma redução de dois 
casos suspeitos em relação 
ao informe do dia anterior.

O boletim foi apresentado 
durante a reunião, em Brasília, 
com secretários de saúde dos 
estados e capitais de todo o 
país.

As ocorrências suspei-
tas estão sendo monitoradas 
pelo Ministério da Saúde nos 
seguintes estados: Minas Ge-
rais (1), Rio de Janeiro (1), São 
Paulo (3), Santa Catarina (1) 
e Rio Grande do Sul (3). O mi-
nistério também já descartou 
24 casos para investigação de 
possível relação com a infec-
ção humana pelo coronavírus, 
três casos a mais do que o bo-
letim divulgado ontem (5).

Todas as notificações 
foram recebidas, avaliadas e 
discutidas com especialistas, 
caso a caso, junto com as auto-
ridades de saúde dos estados 
e municípios.

Ministro e secretários discutem contingências

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, reiterou on-
tem a importância de as pessoas 
se vacinarem contra gripe, de 
forma a evitar um número maior 
de casos suspeitos do novo co-
ronavírus no país. Segundo o 
ministro, como não há, até o 
momento, nenhum caso confir-
mado da doença, não há como 
justificar campanhas preventivas 
ao coronavírus, no lugar de cam-
panhas de maior utilidade para 
o público brasileiro.

“Ontem me perguntaram se 
não vamos fazer uma campanha 
agora. Fazer uma campanha 
agora sem ter um caso confir-
mado, concorrendo com cam-
panhas que estão ocorrendo. No 
sábado, lançamos [campanha] 
das infecções sexualmente trans-
missíveis. A gente achou que isso 
seria um gasto de uma situação 
que ainda não se põe”, disse o 
ministro durante reunião com 
secretários de Saúde dos estados 
e capitais, na Organização Pan
-Americana da Saúde (Opas).

O encontro com os secretá-
rios de Saúde tem por objetivo 
discutir detalhes de planos de 
contingência, de forma a con-
templar medidas de prevenção, 
vigilância e assistência para lidar 
com um possível caso do novo 
coronavírus. “A vacinação contra 
outros tipos de gripe é impor-
tante porque evita a ocorrência 
de casos suspeitos [nos quais o 

Estão sendo 
monitorados os estados 

de Minas Gerais (1), 
Rio de Janeiro (1), 

São Paulo (3), Santa 
Catarina (1) e Rio 
Grande do Sul (3)

Pedro Peduzzi
Agência Brasil 

coronavírus não venham a ser 
confirmados]”, disse o ministro.

Os secretários solicitaram 
ao ministro que dê atenção es-
pecial à vacinação contra gripe 
nos estados da região Sul, onde 
o outono tem aspectos de inver-
no, o que facilita a propagação 
de outras gripes.

Cenários
Na reunião, Mandetta apre-

sentou alguns cenários possíveis 
para o enfrentamento ao coro-
navírus. O atual cenário, com 
o qual o Ministério da Saúde 
trabalha, é o intermediário, por 
uma questão de cautela. “A ideia 
é que hoje tenhamos o início do 
plano de contingência de vocês 

[estados e municípios]”, disse.
“Temos [projeções de] ce-

nários totalmente assimétricos. 
Tem o que não apresenta ne-
nhum caso; tem o cenário em 
que vai ter um número ínfimo de 
casos; tem o cenário intermedi-
ário, em que se replicaria mais 
ou menos aquela situação da 
China; e tem o cenário de risco 
elevadíssimo, de megaepide-
mia. A gente tem trabalhado, no 
Ministério Saúde, basicamente 
com o intermediário. Acho que 
esse deve ser o tom da cautela”, 
acrescentou.

O ministro Mandetta cha-
mou a atenção para algumas di-
ferenças relativas à forma como 
a questão da saúde é enxergada 

por Brasil e China, o que poderia 
acarretar em alguma diferença 
no trâmite de enfrentamento à 
doença. “Uma coisa importan-
te de se notar é que a China 
trabalha saúde sob a ótica de 
defesa. Nós, como uma questão 
sanitária”.

Alinhamento
Segundo o presidente do 

Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde e secretário de 
Saúde do Pará, Alberto Beltra-
me, os estados estão “absolu-
tamente alinhados, conformes e 
prontos, fazendo dessa unidade 
uma resposta robusta do Brasil”, 
no caso de uma eventual chega-
da da doença no país.

Foto: Marcelo Camargo /Agência Brasil

O ministro da Saúde foi cobrado para que promova uma campanha de vacinação contra a gripe nos Estados da região Sul do país

Especialistas
já recorrem 
a remédios 
contra HIV 

São Paulo, 6 (AE) - 
Com 565 mortes e cerca 
de 28,2 mil infectados pelo 
novo coronavírus, especia-
listas recorrem a medica-
mentos contra HIV, H1N1, 
ebola e à medicina tradi-
cional chinesa para tratar 
pacientes. A doença, repor-
tada pela primeira vez na 
China em dezembro, já 
chegou a outros 24 países. 

Alternativas
No domingo, a Tailân-

dia anunciou que pacientes 
apresentaram melhora 48 
horas após serem tratados 
com uma combinação de 
medicamentos para HIV e 
altas doses do oseltamivir, 
usado no tratamento de 
H1N1. 

Os Estados Unidos 
trabalham com uma farma-
cêutica, que já desenvolveu 
tratamento para o ebola, 
com o intuito de criar uma 
droga para o vírus.

O coquetel foi dado a 
pacientes em estado gra-
ve, incluindo uma chinesa 
de 70 anos, da cidade de 
Wuhan, epicentro do sur-
to. Ela apresentou testes 
positivos para o vírus por 
dez dias e, 48 horas após 
o tratamento, o resultado 
deu negativo. 

A Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon), 
do Ministério da Justiça, 
instaurou processo admi-
nistrativo contra a cervejaria 
mineira Backer. Produtora 
das cervejas suspeitas de ter 
intoxicado seis pessoas que 
morreram devido à síndro-
me nefroneural associada ao 
consumo do produto, a Ba-
cker já é alvo de um inquérito 
criminal e de um processo 
administrativo aberto pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), que determinou a 
interdição da fábrica.

A Senacon apontou 
problemas na campanha 
de recolhimento (recall) 
das cervejas e as próprias 
consequências do consumo 
dos produtos para justificar 
a instauração do processo 
administrativo. Em nota, a 
Senacon é taxativa ao afir-
mar que a “exposição de 
consumidores a cervejas im-
próprias gerou casos de into-
xicação, e até mesmo de óbi-
tos, por contaminação com 
as substâncias dietilenoglicol 
e monoetilenoglicol”.

Tóxico, o dietilenoglicol 
costuma ser usado em siste-
mas de refrigeração, devido 
a suas propriedades anticon-

gelantes. Perícias realizadas 
pela Polícia Civil encontra-
ram indícios da substância 
em amostras de cervejas 
Backer e também na fábrica 
da empresa, em Belo Hori-
zonte. Exames realizados 
pelo Instituto de Criminalís-
tica da Polícia Civil também 
apontaram a presença de 
monoetilenoglicol na linha 
de produção.

A Senacon critica a cer-
vejaria por ter apresentado 
sua campanha de recall ape-
nas após ter sido notificada, 
e não ao tomar conhecimen-
to do problema, conforme 
estabelece a lei. “Quando 
formalizado o recall, a do-
cumentação não atendia aos 
requisitos da legislação apli-
cável”, acrescenta a nota que 
a secretaria divulgou esta 
manhã. Para a Senacon, a 
Backer deveria ter atuado 
de forma mais “célere, tem-
pestiva e eficaz”.

A cervejaria será intimada 
para apresentar sua defesa ad-
ministrativa. Caso condenada, 
poderá ser multada em até R$ 
10 milhões.

Até o momento, a Backer 
não se manifestou sobre a de-
cisão da Senacon. Desde que a 
suspeita de contaminação das 
cervejas se tornou pública, a 
empresa tem negado usar die-
tilenoglicol ou monoetilenogli-
col na produção das bebidas.

Cervejaria Backer tem 
punição da Senacon
Alex Rodrigues
Agência Brasil 

Clínica clandestina

Silicone industrial pode ser a  
causa da morte de transexual 

Dois dias após a morte 
da transexual Maísa Andrade, 
seguem-se as investigações 
sobre o que de fato teria acon-
tecido e apesar de ainda não 
haver confirmação a suspeita 
é de que a morte tenha sido 
consequência da aplicação 
de silicone em uma clínica 
clandestina da capital parai-
bana. Segundo a assessoria 
do Samu, a própria paciente, 
ao ser atendida, informou aos 
socorristas que havia aplica-
do silicone industrial. Taqui-
cardia, hipertensão, vômitos e 
convulsões foram os sintomas 
apresentados por Maísa An-
drade ainda durante o trajeto 
ao Hospital de Emergência e 
Trauma, onde chegou a  óbito.

“Um dos maiores pro-
blemas da atualidade diz 
respeito a não - médicos re-
alizarem procedimentos que 
apenas cirurgiões plásticos 
ou dermatologistas deveriam 
realizar”, o alerta é do cirur-
gião plástico e presidente 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica na Paraíba, 
Wagner Leal. O especialista 
conta que a banalização de 
procedimentos considerados 

importantes, reforçada mui-
tas vezes pelas redes sociais, 
acaba por incentivar a busca 
por lugares e profissionais 
desautorizados a realiza-
rem esses procedimentos. 
“As pessoas acabam por di-
minuir os cuidados o que 
aumentam os riscos. Infeliz-
mente vemos os resultados 
de procedimentos mal suce-
didos todos os dias, inclusive 
na mídia”. 

Na Paraíba, o número de 
cirurgias plásticas só cresce, 
segundo informou o médico. 
“Principalmente no que diz 
respeito aos procedimentos 
não cirúrgicos”. Dentre os 
quais a toxina botulínica, os 
preenchedores e o lazer são 
os mais realizados. Quando 
o assunto é procedimen-
to cirúrgico, o implante de 
prótese mamária aparece em 
primeiríssimo lugar, seguido 
da lipoaspiração. Walter Leal 
ressaltou o fato do Estado se 
destacar entre um dos que 
mais possuem membros da 
Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Plástica, proporcional-
mente. “O que significa que 
são profissionais extrema-
mente capacitados e espe-
cializados”.

O cirurgião chama a 

atenção para o ‘barato pode 
sair caro’. Cicatrizes, man-
chas, deformidades, muitas 
vezes o sonho de melhorar 
a aparência acaba se tor-
nando um pesadelo e em 
casos mais graves, como 
o de Maísa Andrade, aca-
ba em morte. “Por menos 
invasivo que seja o proce-
dimento é extremamente 
importante que seja rea-
lizado em ambiente ade-
quado com toda estrutura 
necessária, além de serem 
realizados por médicos 
cirurgiões plásticos e em 
alguns casos, dermatolo-
gistas”, reforçou.

Evento 
Começou ontem, e vai 

até amanhã, em João Pessoa, 
no Hotel Manaíra, a V Jorna-
da Paraibana de Cirurgia 
Plástica. O evento voltado 
para médicos, estudantes e 
residentes em cirurgia plás-
tica, está debatendo temas 
relevantes da especialidade 
através de conferências e me-
sas redondas com médicos 
de renome na área. 

A programação comple-
ta e as inscrições podem ser 
acessadas através do https://
bit.ly/385zj4U

Laura Luna
lauraragao@gmail.com
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Saltos ornamentais
Atletas da Vila Olímpica iniciam os treinamentos da temporada 
em busca de resultados expressivos nas competições nacionais e 
internacionais, como aconteceu em 2019.  Página 24 Fo
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Já regularizado, atacante deve ser a novidade da equipe no jogo contra o Atlético, no Perpetão, em Cajazeiras

O Campinense terá no 
próximo domingo o jogo 
mais difícil do Campeonato 
Paraibano até o momento. 
A Raposa vai a Cajazeiras 
enfrentar o Atlético, no Per-
petão. Será um confronto 
de líderes. O Trovão Azul li-
dera o grupo A, com 7 pon-
tos, enquanto o Rubro-Ne-
gro está na ponta no grupo 
B, com 6 pontos. 

No Campinense, a gran-
de novidade será a possível 
estreia do veterano atacan-
te Fábio Junior, uma das es-
perança de gol da Raposa 
este ano. O jogador se sente 
aliviado depois de 2 meses 
aguardando a regulariza-
ção da documentação.

“Foram 2 meses de es-
pera, mas graças a Deus, 
agora tenho condições de 
jogar e vou com tudo espe-
rando a oportunidade para 
cumprir os objetivos do 
clube. Eu estou já 100 por 
cento fisicamente e já en-
trosado com os colegas. Se 
o treinador optar por mim, 
estarei à disposição dele”, 
disse o atacante.

Outro que estará à dis-
posição do técnico Oliveira 
Canindé, é o também ata-
cante Joilson. Ele se con-
tundiu na segunda semana 
de pré-temporada e só foi 
liberado pelo departamen-
to médico na semana pas-
sada. Pela primeira vez no 
ano, o treinador terá todos 
os jogadores à disposição 
neste jogo contra o Atlético. 

Treze
No Galo, a palavra de 

ordem é recuperação, após 
a derrota na última roda-
da para o Sousa, no Sertão. 
A grande novidade é que o 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Fábio Júnior pode estrear
domingo pelo Campinense

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

jogo deste domingo, contra 
o Nacional, será no Estádio 
Presidente Vargas, às 16h, e 
a diretoria pede o apoio do 
torcedor para empurrar o 
time para uma vitória, nesta 
volta para casa. 

O técnico Celso Teixei-
ra espera um jogo muito 
difícil, porque o Nacional 
vem bem na competição, e 
mesmo tendo perdido duas 
partidas, vem evoluindo 
e se reforçando. Até o mo-
mento, a única dúvida para 
escalar a equipe é o volan-
te Alexandre Santana, que 
vem se recuperando de 
uma luxação no ombro di-
reito. 

A diretoria está apos-
tando num grande público 
e já colocou a venda os in-
gressos de forma anteci-
pada, na loja do clube, no 
centro de Campina Grande. 
Os preços são os seguintes: 
na geral, R$ 30,00 inteira e 
R$ 15,00 a meia. Na arqui-
bancada principal, o valor é 
R$ 50,00 e R$ 25,00, e nas 
cadeiras R$ 80,00 inteira e 
R$ 40,00 a meia entrada.

Perilima
A Perilima, querendo 

se recuperar na competição 
e evitar o rebaixamento, 
está de técnico novo. Tra-
ta-se de Eudes Pedro, de 53 
anos. Ele é natural de Recife 
e trabalhou por mais de 14 
anos como auxiliar de Cuca.

No currículo, tem pas-
sagem por clubes como 
Athletico Paranaense, São 
Caetano, Coritiba, Botafogo, 
Flamengo, Santos, Flumi-
nense, Cruzeiro e Atlético 
Mineiro.

A Perilima volta a cam-
po pelo Campeonato Esta-
dual neste sábado (8) dian-
te do São Paulo-PB, às 16h, 
no Amigão.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Ascom/Campinense

Estreia de Léo Moura

Botafogo quer 10 mil torcedores no Almeidão
Foto: Ascom/Botafogo

A diretoria do Botafo-
go espera a presença de um 
público de mais de 10 mil 
pessoas no jogo deste sá-
bado contra o Náutico, pela 
Copa do Nordeste. A parti-
da vai marcar a estreia do 
maior reforço do clube em 
sua história, o lateral direi-
to Leonardo Moura. O clube 
e os torcedores preparam 
uma grande festa para ho-
menagear o novo contrata-
do. O jogo está programado 
para as 16 horas, no Estádio 
Almeidão.

“Nós já demos início a 
vendas dos ingressos ante-
cipadamente, para facilitar 
a vida dos torcedores. É 
um jogo muito importante 
para o Botafogo, que pre-
cisa vencer e também a 
oportunidade do torcedor 
ver em ação o Léo Moura. 
Nós fomos audaciosos em 

trazer um jogador do porte 
e da importância dele, por-
que confiamos no retorno 
da torcida. Eu não tenho 
dúvidas, e não poderia ser 
ao contrário, que teremos 
um público superior a 10 
mil pessoas no sábado, no 
Almeidão”, disse o vice-pre-
sidente de futebol, Ariano 
Wanderley.

Os ingressos estão sen-
do vendidos nas lojas do 
clube localizadas no Man-
gabeira Shopping e na Av. 
João Maurício, em Tambaú. 
Os preços são os seguintes: 
na geral a inteira custa R$ 
30,00 e a meia R$ 15,00. Na 
arquibancada principal, R$ 
50,00 inteira e R$ 25,00 a 
meia-entrada. E nas cadei-
ras, R$ 90,00 inteira e R$ 
45,00 a meia.

Treinamento
Com o adiamento do 

jogo contra o Atlético de 
Alagoinha, pela Copa do 

feira e finalmente o nome 
dele ser publicado no BID 
da CBF.

Ao contrário do que al-
guns pensavam, Léo Moura 
vai jogar mesmo na sua po-
sição de origem, na lateral 
direita, no lugar de Israel. O 
atleta se diz ansioso para a 
sua estreia e sabe da impor-
tância de uma vitória neste 
sábado.

“Eu estou ansioso para 
estrear. Estou cada dia mais 
conhecendo o elenco e tan-
to o treinador quanto os 
atletas já sabem da forma 
que eu jogo e fui deixado 
muito à vontade para fazer 
meu jogo. Estou bem adap-
tado e suportando bem o 
calor, este tempo abafado. 
Quanto a pressão por uma 
vitória, eu acho normal, 
porque a Copa do Nordes-
te é uma competição muito 
difícil, mas jogando em casa 
e com o apoio do nosso tor-
cedor, vamos em busca de 

conseguir a nossa primeira 
vitória na competição”, afir-
mou o estreante.

Até o momento o único 
desfalque confirmado é o 
volante Everton Heleno. O 
jogador ainda está cumprin-
do suspensão e só estará à 
disposição de Piza na pró-
xima quarta-feira, no jogo 
de estreia na Copa do Brasil, 
em Alagoinha-BA, contra o 
Atlético. Nas demais posi-
ções, o treinador tem todos 
jogadores à disposição.

Léo Moura treinando na Maravilha do Contorno para jogo de estreia

Equipe segue treinando  no Estádio Renatão visando o jogo do fim de semana, em Cajazeiras. Além de Fábio Júnior, Joílson está à disposição de Oliveira Canindé

Brasil, o elenco teve um 
tempo maior para descan-
so e treinamento. Nesta 
sexta-feira, pela manhã, o 
técnico Evaristo Piza fará 
o último treino antes da 
partida, quando definirá o 
time titular. Este trabalho 
será secreto e nem mesmo 

a imprensa poderá acom-
panhar.

Existe uma pequena 
possibilidade do atacante 
argentino Lucas Simón ter 
condições de jogo para esta 
partida. A diretoria espera 
resolver a documentação 
do jogador até esta sexta-

Existe uma pequena 
possibilidade do 

atacante argentino Lucas 
Simón ter condições de 
jogo. A diretoria espera 

resolver a documentação 
do jogador
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Os clubes brasileiros finalmente se uniram 
para um pontapé inicial contra a homofobia no 
futebol. Infelizmente não se trata de avanço 
social, conscientização, nem nada que a utopia 
antifascista das novíssimas divisões de torci-
das organizadas espalhadas pelo país pregam, 
tão justamente, para uma melhora da convi-
vência nos estádios. A decisão coletiva de que 
cada time de futebol passará a usar o número 
24 nas camisas dos jogadores veio apenas por 
conta de pressão social, em decorrência de um 
ato homofóbico, e se não tivesse havido aquele 
estopim, aposto na cabeça, como quem joga no 
bicho, como estaria tudo como antes. 

A polêmica começou quando o diretor de 
Futebol do Corinthians, Duílio Monteiro, ao 
anunciar a contratação de Victor Cantillo junto 
ao Junior Barranquilla, disse que no clube bra-
sileiro o jogador não usaria a mesma numera-
ção que usava lá, no seu clube anterior. “Vinte e 
quatro aqui não”, disse Duílio, rindo, conforme 
publicou reportagem do Globoesporte.com. 

O mundo caiu abaixo após a declaração de 
Duílio. Como se fosse novidade. De fato novo, 
apenas a confissão. Mas não é de hoje que os 
clubes escondem suas camisas com a numera-
ção 24. É como se pulassem um número, como 
se aquele estigmatizado por ser o número do 
veado no jogo do bicho tivesse que ser banido 
do futebol. Ninguém usava o 24 e só o Corin-
thians, que admitiu, pagou o pato.

Após tanta polêmica, o Bahia fez uma cam-
panha de marketing nas redes sociais digitais 
contra a homofobia e deu ao volante Flávio a ca-
misa 24. A ação também serviu como homena-
gem ao ex-jogador de basquete do Lakers, Kobe 
Bryant, morto precocemente em um acidente 
aéreo. Era o número da camisa do jogador no 
time de Los Angeles.

Após o Bahia, diversos times se propuseram a 
usar a 24, e até a cerveja Brahma abraçou a causa 
também numa campanha publicitária e convocou 
os clubes brasileiros a fazerem o mesmo. 

Sabemos bem que eles não fizeram isso 
para, unidos, vencerem a homofobia. É tudo jo-
gada de marketing sim, mas nem por isso deixa 
de ser uma coisa boa. Num momento em que a 
frágil democracia brasileira beija o fascismo, 
qualquer avanço social é mais do que válido, 
mesmo que os motivos sejam contestáveis. 

No fim das contas, pressionado por torcida, 
imprensa, opinião pública e tudo o mais, o pró-
prio Corinthians recuou e entregou a bendita 
camisa 24 a Cantillo. Camisa que já era dele, di-
ga-se, e agora voltará a usar, só que em um novo 
clube, no nosso país, tão preconceituoso. 

Esperamos que a postura dos times conta-
gie positivamente os torcedores, e que camisas 
com número 24 possam ser vendidas, e até mo-
tivo de orgulho, assim como é a camisa 24 do 
Lakers, da NBA. Esperar que o número 24 seja 
minimamente naturalizado como algo comum, 
longe de qualquer menção homofóbica, é um 
bom começo. Difícil é acreditar que a homofo-
bia realmente se acabe no futebol, porém, um 
passo de cada vez. Tenhamos fé. 

A homofobia 
no futebol 
e o número 24

Gesteira
Felipe

Edição: Cardoso Filho Editoração: Lênin Braz

Na Paraíba, apenas seis torcidas estão cadastradas junto ao Ministério Público; Campina Grande não tem nenhuma

MP proíbe instrumentos de
organizadas nos estádios

A falta de cadastro de 
torcedores pertencentes 
às torcidas organizadas fez 
com que o Ministério Pú-
blico da Paraíba tomasse a 
decisão de não permitir a 
presença dessas torcidas 
padronizadas e com instru-
mentos musicais nos está-
dios da Paraíba. Segundo 
o procurador de Justiça e 
presidente da Comissão de 
Combate à Violência nos 
Estádios, Valberto Lira, ape-
nas seis estão autorizadas a 
frequentarem os estádios, 
sendo duas de João Pessoa 
(Velha Guarda e Setor 31): 
duas de Patos (Bravo do Ca-
nário e Naça Shopp); uma 
de Sousa (Resistência 91) 
e outra de Cajazeiras (Boê-
mios Atleticanos). Outras 
duas de João Pessoa, Impé-
rio Alvinegro e Belo Rastro, 
estão em análise. “Nenhu-
ma de Campina Grande está 
cadastrada”, lamenta o pro-
curador.

Segundo Valberto Lira, 
duas torcidas organizadas 
de João Pessoa, Jovem do 
Botafogo e Fúria Indepen-
dente, estão “banidas” dos 
estádios por dezoito meses. 
Essa punição foi imposta 
em agosto do ano passado 
por serem, ambas, reinci-
dentes, pois já haviam co-
metidos atos de violência e 
vandalismo no Rio Grande 
do Norte, quando morreu 
um torcedor e também em 
Campina Grande. “O estatu-
to do torcedor tem que ser 
cumprido. Não vamos ser 
complacentes com esses 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

atos”, pontua o procurador.
Ontem, 5, o presidente 

da Comissão de Combate à 
Violência nos Estádios foi 
procurador pelo coronel 
Enéas Cunha Rolim, subco-
mandante do Policiamento 
Regional da região de Cam-
pina Grande para se inteirar 
da presença de torcedores 
com instrumentos e Valber-
to Lira foi enfático ao afir-
mar que não será permitida 
“porque as torcidas não tem 
cadastro”, enfatizou.

Valberto Lira disse que 
as organizadas estão ten-
do oportunidade para seus 
componentes, como deter-
mina o estatuto do torcedor, 
no entanto desde novembro 
o cadastro está aberto, mais 
esse procedimento não foi 
realizado. “Esses torcedo-
res podem comparecer com 
a camisa do clube, mais sem 
instrumento”, alerta. As fai-

xas também estão proibi-
das, somente sendo libera-
das para jogos da Copa do 
Nordeste, Copa do Brasil e 
Brasileiro.

Na terça-feira, 4, hou-
ve reunião no Comando 
Regional de Policiamento 
da 2ª Região, em Campina 
Grande, com o presidente 
da Comissão de Combate à 
Violência nos Estádios, para 
discutir o planejamento dos 
órgãos de segurança públi-
ca do estado para as parti-
das de futebol na Paraíba. 

Também participaram 
da reunião dirigentes liga-
dos a Federação Paraibana 
de Futebol e aos clubes de 
futebol do Estado que dis-
putam a 1ª Divisão do Cam-
peonato Paraibano.

Ontem, o procurdor 
Valberto Lira exemplificou 
um caso relacionado a Ca-
jazeiras, onde existia recla-

mações de pessoas que não 
podiam comparecer aos es-
tádios com a esposa e filhos, 
por conta dos baderneiros 
que provocavam violência. 

Valberto enfatizou que 
o coronel Cunha Rolim, en-
tão comandante do Bata-
lhão da PM daquela cidade 
tomou a decisão de identifi-
car os torcedores badernei-
ros, comunicou ao Ministé-
rio Público e todos foram 
convocados.

O procurador disse que 
foi oferecida a condição de 
ser processado criminal-
mente ou cumprir sanções 
do Estatuto do Torcedor. 
“Eles aceitaram a segunda 
alternativa e passaram a se 
apresentar no quartel duas 
horas antes dos jogos do 
Atlético e somente libera-
dos duas horas após e tudo 
voltou a normalidade”, co-
memora.

Na reunião, foram discutidas estratégias dos órgãos de segurança a serem implantadas nos estádios da Paraíba

Paraibano

Quarta rodada terá partidas
decisivas neste final de semana

Os jogos da quarta ro-
dada são decisivos para al-
gumas equipes, sobretudo 
aquelas que estão na parte 
de baixo da tabela, porque 
uma nova derrota pode 
complicar a situação que já 
não é boa. Os que estão em 
pior situação são o Sport e a 
Perilima, ambos ainda não 
somaram pontos na compe-
tição e ocupam as lanternas 
dos grupos A e B respecti-
vamente. Outro que tam-
bém tem a situação preo-
cupante é o São Paulo 
Crystal, que tem 

apenas 1 ponto. Estes 3 clu-
bes começam a se enfren-
tar, depois de terem jogado 
e perdido para equipes de 
maior investimento. 

Os jogos deste final de 
semana começam amanhã, 
com Perilima x São Pau-
lo Crystal, às 16 horas, no 
Amigão, em Campina Gran-
de. Esta partida terá a arbi-
tragem de Wagner Reway, 
auxiliado por Luiz Felipe e 
Adailton Anacleto. O quarto 
árbitro será  Tiago Ramos.

Os demais jogos serão 
no domingo. Em Campina 
Grande, no Amigão, Sport 
Lagoa Seca x CSP, às 16 ho-
ras. O árbitro central desta 
partida será Gilberto Pe-
reira e os auxiliares Luiz 
Felipe e Wlademir Cunha. 

Ainda no domingo, 
teremos dois jogos impor-
tantes, mas aí com 4 clu-
bes que no momento bri-
gam para chegar na ponta 
da tabela em seus grupos. 

Treze x Nacional 
jogam às 16 horas, 
no Estádio Presi-

dente Vargas, em 
Campina Gran-
de. A arbitra-

gem desta partida será de 
Afro Rocha, auxiliado por 
Schumarcher  Marques e 
Herioberto Henrique. O 
quarto árbitro será Jose-
marques Domingos. 

E em Cajazeiras, o jogo 
mais esperado da rodada, 
Atlético-PB x Campinense, 
às 16 horas, no Perpetão. 
O trio de arbitragem para 
esta partida será comanda-
do por Marcelo Aparecido, 
auxiliado por Kilden Tadeu 
e Rafael Guedes. O quar-
to árbitro será Marcondes 
Francisco. O jogo  Botafo-
go x Sousa, completando a 
rodada, ainda não tem uma 
data definida.

Ivo Marques  
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: PBEsportes

Foto: Divulgação

reporter@felipegesteira.com
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Equipe segue sendo treinada por Edmundo Vergara, que tem revelado grandes talentos na modalidade na Paraíba

A equipe de saltos or-
namentais da Vila Olímpica 
Parahyba, comandada pelo 
ex-atleta da modalidade e trei-
nador Edmundo Vergara - res-
ponsável por revelar nomes 
para o esporte como Bruna 
Brunet, Luana Lira e Tales Lou-
renço -, já iniciou a temporada 
de treinamentos para as com-
petições deste ano, onde o time 
da vila espera obter mais resul-
tados positivos, especialmen-
te com o conjunto de atletas 
talentosos puxado por Arthur 
Abrantes (14) e Virgínia Melis 

(13), atuais campeões brasilei-
ros em suas categorias.

A equipe que treina na 
piscina de saltos do principal 
equipamento público em ní-
vel olímpico do Estado, conta 
com uma estrutura que tem 
feito diferença e possibilita-
do o desenvolvimento dos 
talentos descobertos e lapi-
dados por Edmundo Vergara. 
Desde a reabertura em 2015 
da Vila Olímpica, a Paraíba 
tem se notabilizado na mo-
dalidade e é hoje a principal 
potência do esporte nas re-
giões Norte e Nordeste.

É a junção da estrutura 
física de qualidade com o tra-

balho realizado com crianças 
a partir dos 5 anos de idade 
que possibilita o desenvolvi-
mento e a descoberta contí-
nua de novos e vencedores 
talentos para os saltos orna-
mentais da Paraíba. Segundo 
Edmundo Vergara, o fato das 
crianças iniciarem tão cedo 
na modalidade tem sido pre-
ponderante para os resulta-
dos obtidos nos últimos anos 
e cuja expectativa é que pos-
sam ser ampliados esse ano.

“Nós iniciamos com as 
crianças muito cedo por dois 
motivos básicos, o primeiro é 
que nessa idade elas não de-
senvolveram ainda o medo da 

altura e isso é fundamental 
para que possam se adaptar 
ao esporte, além disso, com 
essa faixa etária temos tempo 
de trabalhar toda a consciên-
cia corpórea e motricidade dos 
atletas”, explicou. 

Foi assim com Virgínia e 
Arthur, que hoje são dois dos 
principais talentos do Brasil 
nos saltos ornamentais gra-
ças à metodologia e o traba-
lho desenvolvido com eles 
desde muito cedo. Para esse 
ano, de acordo com Edmun-
do Vergara o foco é nas com-
petições nacionais e na con-
tinuidade do trabalho para 
desenvolver os atletas já em 

nível de competição e seguir 
lapidando novos talentos.

Até o meio do ano serão 
três competições importantes, 
em abril ocorrerá no Rio de 
Janeiro o Torneio Nacional In-
fantil. Já em maio, será a vez do 
Troféu Brasil Adulto em Brasí-
lia-DF. Por fim, fechando a pri-
meira parte da temporada será 
realizado em julho o Torneio 
Juvenil que também será na ca-
pital federal. Segundo Vergara, 
a Paraíba estará bem represen-
tada nas três competições.

“No Infantil, a Virgínia Me-
lis vai mais uma vez buscar o 
título e dar seguimento ao seu 
desenvolvimento como atleta. 

Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

Atletas de saltos ornamentais de
volta aos treinos na Vila Olímpica

Foto: Roberto Guedes
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O portiguar João Maria Júnior, da categoria até 49kg, subiu no lugar mais alto do pódio ao erguer 145kg  

O camping escolar reuniu 112 jovens em idade escolar em diversas modalidades, como o basquete em cadeiras de roda

Halterofilismo

Brasileiros se destacam em
Copa do Mundo na Nigéria

A capital da Nigéria, 
Abuja, recebe a etapa da 
Copa do Mundo de Haltero-
filismo até esta sexta-feira, 7. 
No primeiro dia de disputas 
o Brasil conquistou três me-
dalhas, duas de prata e uma 
de ouro. A primeira medalha 
veio com Lara Aparecida na 
categoria até 41kg. Em se-
quência, João Maria Júnior 
(até 49kg) faturou o ouro. 
Bruno Carra (até 54kg) fe-
chou o dia com a medalha 
de prata.

Ao todo, participam 
183 levantadores de 21 
países. O Brasil conta com 
oito atletas na Nigéria: Ail-
ton Souza (até 80kg), Bruno 
Carra (até 54kg), Evanio Ro-
drigues (até 88kg), João Ma-
ria Júnior (até 49kg), Lara 
Lima (até 41kg), Mariana 

D’Andrea (até 73kg), Mateus 
de Assis (até 107kg) e Taya-
na Medeiros (até 86kg).

O portiguar João Ma-
ria Júnior, da categoria até 
49kg, subiu no lugar mais 
alto do pódio ao erguer 
145kg em sua segunda ten-
tativa. 

A marca de João Maria 
supera o feito dos Jogos Pa-
rapan-Americanos de Lima 
2019 em quatro quilos. Na 
capital peruana o halte-
rofilista, que nasceu com 
artrogripose, também fatu-
rou o ouro.

A mineira Lara Apare-
cida, da categoria até 41kg, 
conquistou a prata ao er-
guer 76kg. A campeã foi a 
queniana Hellen Kariuki 
com 92kg na barra. A nige-
riana Amarachi Okoronk-
wo completou o pódio com 
75kg levantados. Lara nas-

ceu com mielomeningocele, 
doença que afeta a espinha 
dorsal, e pratica a modali-
dade desde os 14 anos. Em 
agosto do ano passado, ela 
também subiu ao pódio nos 
Jogos Parapan-Americanos 
de Lima, disputa em que 
também ficou com a prata.

O paulista Bruno Car-
ra, o atleta mais experiente 
entre os três medalhistas 
do dia, faturou a prata na 
categoria até 54kg com 
165kg na barra. O campeão 
da prova foi o nigeriano Ro-
land Ezuruikev (170kg). O 
bronze foi para o egípicio 
Taha Abdelmajid (163kg). 
Bruno tem nanismo e par-
ticipou da conquista da me-
dalha de prata do Brasil na 
prova por equipes no Mun-
dial da modalidade em Nur-
Sultan, no Cazaquistão, no 
ano passado.

Foto: Ivo Felipe/CPB

Foto:  Alê Cabral/CPB

COB

Atletas e técnicos participam
de camping escolar em SP

A primeira fase do Cam-
ping Escolar Paralímpico 2020 
foi um sucesso ao proporcio-
nar a 112 jovens em idade es-
colar a vivência da rotina de 
um atleta de alto rendimento 
durante os dias 28 de janeiro 
e 5 de fevereiro, no Centro de 
Treinamento Paralímpico, em 
São Paulo. Ao todo, foram par-
ticipantes de 21 estados e do 
Distrito Federal.

Os representantes da Pa-
raíba no camping foram Ro-
mero Souza e Sebastião Val-
devino, técnicos de basquete 
em cadeira de rodas e atletis-
mo, respectivamente, além de 
Leandro Rodrigues e José Tia-
go, que praticam o basquete e 
futebol de cinco para deficien-
tes visuais. 

Romero Souza destacou 

a importância da participa-
ção paraibana no evento. "Por 
mais um ano, a Paraíba foi 
lembrada para ser represen-
tada aqui no camping, que 
serve como uma preparação 
para os atletas paralímpicos 
jovens de todo o Brasil pos-
sam ganhar e trocar experiên-
cias visando as competições", 
disse Romero.

Os alunos do camping 
deste ano foram selecionados 
durante as Paralimpíadas Es-
colares de 2019, que ocorre-
ram em novembro também 
no CT Paralímpico. Na ocasião, 
o evento contou com cerca de 
1.220 competidores, de 12 a 
17 anos, um número recorde 
de participantes.

Já o projeto de 2020 tam-
bém selecionou 28 professo-
res para visitarem o CT Para-
límpico e terem contato com 

os técnicos das seleções brasi-
leiras e profissionais do CPB. 
O professor Sebastião Valde-
vino, que atua na rede muni-
cipal de Areia, no interior da 
Paraíba, e treina seus alunos 
de atletismo em chão de terra 
batida, campos de futebol ou 
na rua, foi um dos educadores 
escolhidos.

“A experiência foi ótima, 
porque eu venho com o meu 
conhecimento sobre a minha 
realidade e aqui tenho a visão 
de uma estrutura de primeira, 
com os técnicos e a estrutura 
dos profissionais do CPB. Tudo 
isso vai me ajudar porque a 
cada dia aprendo mais e vou 
levar o conhecimento daqui 
para lá e me adequar. Vou me-
lhorar as técnicas de arremes-
so de lançamento e fazer testes 
de velocidade", comentou o 
professor.

CPB

Além dela temos surgindo mui-
to bem o Enzo Valmery que no 
último brasileiro só não ficou 
com o primeiro lugar por uma 
confusão que ocorreu na súmu-
la do torneio”, comentou.

Edmundo treina os garotos na Vila
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Na maioria dos jogos, o time levou gol e a estatística preocupa o técnico para jogo decisivo, dia 12, em São Paulo

A derrota por 1 a 0 para 
o Guarani, no duelo de ida da 
pré Libertadores, mostrou o 
quão instável o Corinthians 
de Tiago Nunes ainda está 
na parte defensiva: em cin-
co jogos até o momento, o 
Alvinegro só não foi vazado 
uma vez – na vitória sobre o 
Santos.

A desvantagem fora de 
casa obriga o Corinthians a 
bater os paraguaios por dois 
gols de diferença, na próxima 
quarta-feira (12), para seguir 
adiante no caminho para ga-
rantir vaga na fase de grupos 
da Libertadores.

E um dos motivos de 
inspiração para o time é jus-
tamente o histórico do seu 
treinador em 2019. Quando 
comandava o Athletico-PR, 
Tiago Nunes também costu-
mou sofrer fora de casa antes 
de resolver sua vida.

Na Libertadores 2019, 
por exemplo, os paranaen-
ses perderam, como visitan-
tes, todos os jogos na fase 
de grupos, mas avançaram 
porque tiveram 100% den-
tro de casa. Nas oitavas de 
final, a derrota nos próprios 

Goal

Defesa do Corinthians volta
a preocupar Thiago Nunes

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Foto: Twitter/Guarani

domínios para o Boca Jrs pa-
vimentou a eliminação.

Já na Copa do Brasil, o 
caminho do título também 
ficou marcado por resulta-
dos opostos dentro e fora 
de casa. Em oito partidas, 
o Athletico venceu apenas 
uma vez como visitante... 
justamente na finalíssima 
vencida sobre o Internacio-
nal. Antes, nos outros quatro 
jogos fora de casa empatou 
um e perdeu três.

Uma das derrotas foi 
por 2 a 0 para o Grêmio, nas 
semifinais. Dentro da Arena 
da Baixada, o Athletico de-
volveu o placar e avançou 
nos pênaltis. Este histórico 
recente talvez ajude a expli-
car a confiança de Tiago após 
a derrota para o Guarani.

“É um jogo de 180 minu-
tos. Vai terminar em São Pau-
lo. Temos que buscar fazer 
todo o esforço possível para 
reverter”, disse.

Após chegar ao Brasil na 
madrugada de ontem e dor-
mir no CT Joaquim Grava, o 
elenco do Corinthians iniciou 
os trabalhos de preparação 
para o jogo contra a Inter de 
Limeira, domingo, às 16h (de 
Brasília), na Arena.

Como em 2015, o Corinthians 
voltou a perder para o Guarani do 
Paraguai no jogo de ida por 1 a 0

Alvinegro mantém o tabu de não marcar gol fora desde 2012

No dia 27 de junho de 
2012, Romarinho escrevia de 
vez o seu nome na história 
do Corinthians: o atacante 
marcou o gol de empate do 
clube no primeiro jogo da final 
da Libertadores de 2012, em 
pleno La Bombonera, diante 
do Boca Juniors. O que nin-
guém imaginava é que, sete 
anos depois, o Timão ainda 
não teria voltado a marcar 
fora de casa em mata-matas 
da competição.

De lá pra cá, foram cinco 

confrontos eliminatórios, com 
quatro eliminações (o duelo 
diante do Guarani-PAR ainda 
está em aberto). Em todas 
as vezes, o Corinthians, por 
ter campanha melhor que o 
adversário, decidiu em casa. 
No entanto, a desvantagem 
contraída fora de casa acabou 
pesando nos duelos em São 
Paulo.

Nestes sete anos e seis 
meses desde que o Corinthians 
marcou um gol fora de casa 
em um mata-mata da Liber-
tadores, 17 atacantes tiveram 
a chance de balançar as re-

des pelo Timão: nomes como 
Emerson Sheik, Alexandre 
Pato, Romarinho, Paolo Guer-
rero, Malcom, André, Lucca, 
Romero e Boselli passaram em 
branco.

Em 2013, o Corinthians 
chegou para a disputar como 
o todo-poderoso campeão do 
mundo em 2012 e se classi-
ficou com 13 pontos para as 
oitavas da final, mas deu azar 
e caiu diante do Boca Juniors. 
Em La Bombonera, não con-
seguiu tirar o zero do placar.

2015 teve uma história 
parecida: encantou na fase de 

grupos, novamente fazendo 
13 pontos (mesmo com o São 
Paulo na mesma chave). Nas 
oitavas, no entanto, caiu con-
tra o Guaraní-PAR, que ficou 
marcado como um dos prin-
cipais algozes do Corinthians. 
No ano seguinte, aconteceu 
de novo: 13 pontos, líder do 
grupo, caiu nas oitavas, desta 
vez para o Nacional.

Todos esperavam um pos-
sível dérbi nas quartas de final 
da Libertadores de 2018, mas 
o Corinthians, então campeão 
brasileiro, acabou ficando pelo 
caminho diante do Colo-Colo. 

No Chile, o Timão até jogou 
bem, mas perdeu Gabriel 
expulso e não saiu do zero. 
Contra o Guaraní, neste ano, a 
história ainda não tem um fim.

Para sorte do Corinthians, 
o clube não vai depender de 
seu desempenho fora de casa 
para passar de fase: basta 
bater o Guaraní por dois gols 
de diferença em Itaquera e o 
clube paulista estará classifi-
cado para a terceira fase da 
pré-Libertadores. Tal duelo 
acontece nesta próxima quar-
ta-feira (12), às 21h30 (de 
Brasília).

Goal

Medo do coronavírus

Ricardo Goulart pode voltar a jogar no Brasil
Foto: Divulgação

O surto de coronavírus 
na China também está me-
xendo com o mundo do fu-
tebol. Jogos foram adiados 
pela Federação e muitos jo-
gadores que jogam por lá se 
dizem preocupados, alguns 
até estão mudando seus pla-
nos, como é o caso de Ricar-
do Goulart.

O atacante, que atual-
mente pertence ao Guan-
gzhou Evergrande, postou 
um vídeo nos stories do 
Instagram em que aparece 
entrando em um avião e, 
pela legenda, Goulart dá a 
entender que está voltando 
ao Brasil.

A mulher do jogador, 
Daiane Goulart, e os dois fi-
lhos do casal já retornaram, 
de acordo com uma publica-
ção feita por ela na segunda-
feira. “Com o coração parti-

do estamos aqui deixando o 
lugar (China) que nos traz 
tanta felicidade, rumo ao 
destino (Brasil) que possi-
velmente nos deixará um 

pouco mais seguro no que-
sito vírus, né?", disse ela na 
publicação.

Daiane reforçou que 
não queria ter deixado 

marido sozinho, mas o 
bem estar dos filhos está 
em primeiro lugar. “Meu 
coração está em pedaços 
por deixar Ricardo na Chi-

na, mas devido o trabalho 
é necessário que ele fique 
ao menos por enquanto, e 
espero muito que logo ele 
também consiga liberação 

pra estar junto de nós", 
disse.

O destino do atacante 
no Brasil pode ser Belo Ho-
rizonte. O Yahoo colocou 
o jogador ex-Palmeiras e 
Cruzeiro, na mira do Atlé-
tico-MG. De acordo com 
o portal, o Galo já sondou 
Goulart e seu staff e deixou 
claro o interesse em con-
tratá-lo.

Além de Goulart, outros 
jogadores brasileiros já se 
manifestaram sobre o vírus. 
O meia Paulinho, também 
do Guangzhou Evergrande, 
disse que pensou em dei-
xar o país. Hulk e Oscar, do 
Shangai SIPG, agradeceram 
aos médicos envolvidos no 
combate ao vírus. Já Mille, 
ex-Corinthians, que hoje 
está no Wuhan Xinjiyuan, 
pediu ajuda em suas redes 
sociais, e fez apelo para re-
tornar ao Brasil.

Goal

Ricardo Goulart posta vídeo 
dando a entender que
está deixando a China 
e retornando ao Brasil
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Poderoso rei viking acabou destruído por um inimigo após a morte, em um quase caso de ataque zumbi

Cabeça vingativa: a bizarra 
morte de Sigurd Eystensson

Missas, homenagens e notas de falecimentos
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

Na história existem mor-
tes tão bizarras que parecem 
contos de ficção. E a mais es-
tranha entre elas talvez seja 
a de Sigurd, “O Poderoso”. Si-
gurd Eysteinsson (875-892), 
foi o jarl (chefe) de Orkney, 
no norte da atual Escócia. A 
conquista desse território 
elevou a popularidade do vi-
king e as ilhas dessa região 
escocesa eram todas bases 
vikings. Em seu reino, o líder 
também tomou os condados 
atuais de Caithness e Suther-
land.

De acordo com os estu-
dos da ‘Saga de Orkneyinga’, 
Sigurd desafiou um líder na-
tivo chamado Máel Brigte, “O 
Dentuço”, para uma batalha 
de 40 homens para cada tro-
pa. O viking quebrou o acor-
do e levou o dobro de homens 
em sua tropa, quando a tropa 
inimiga continha os 40 com-
binados. Assim, mais uma 
vez, ele ganhou a batalha e, 
além de conquistar mais ter-
ritório, levou a cabeça de seu 
inimigo como troféu.

Como costume, os vi-
kings penduravam as cabeças 
dos vencidos em seus cava-
los por garbosidade e como 

Aforismo
“A morte é certa e mesmo quando 
vemos nossos velhos se tornarem 

cada dia mais velhos, somos pegos de 
surpresa com tal acontecimento. Sejam 
velhos cachorros, humanos, felinos ou 

simplesmente velhos.”

(Cristiane T. Pomeranz)

1894 — Adolphe Sax, construtor de
instrumentos belga
1902 — Irineu Joffily, jornalista,
advogado, juiz de direito, político e
historiador (Paraíba)
1979 — Josef Mengele, criminoso de 
guerra alemão

Mortes na História

Obituário

Dom Enemésio
Ângelo Lazzaris
2/2/2020 – Aos 71 anos, de 
câncer no pâncreas. Bispo que 
dirigiu por seis anos o Lar dos 
Meninos Dom Orione, locali-
zado em Belo Horizonte (MG), 
e exercia, desde 2007, o bispado de Balsas (MA). 
Nasceu em Siderópolis (SC) e se formou em Teo-
logia na Pontifícia Universidade Católica (PUC) 
de Minas Gerais. Ficou marcado pelo trabalho 
de prelazia e se identificou com lutas por terra, 
água e justiça social de centenas de comunidades 
do campo. Também denunciou a violência dos la-
tifundiários contra os indígenas.

Foto: Divulgação

Foto: Julian Alvares

Foto: Reuters

Foto: Divulgação

Claudio Bonadio
4/2/2020 – Aos 64 anos, em 
Buenos Aires, na Argentina. 
Juiz federal argentino que in-
vestigava a ex-presidente do 
país e atual vice-presidente, 
Cristina Kirchner. Tratou do 
caso conhecido como os “cadernos de corrup-
ção”, sobre o suposto pagamento de propina por 
empresários a ex-funcionários do alto escalão 
do governo de Cristina Kirchner. Era apontado 
como “um homem que vinha da política e se de-
dicava a perseguir pessoas”.

Abadi Hadis
5/2/2020 – Aos 22 anos, de 
causa não revelada. Atleta 
etíope, um dos melhores 
fundistas do mundo. Tinha 
sido medalha de bronze no 
Mundial de Cross em 2017, 
em Kampala (Uganda), e em 2019 tinha con-
seguido as marcas de 12:56.48 nos cinco mil 
metros e 26:56:46 nos dez mil metros.

Kirk Douglas
5/2/2020 – Aos 103 anos. 
Um dos atores mais conhe-
cidos de Hollywood. Conhe-
cido por filmes como ‘Spar-
tacus’, ‘A Montanha dos 7 
Abutres’ e ‘20.000 Léguas 
Submarinas’, é considerado até hoje uma das 
primeiras grande estrelas do cinema. Foi in-
dicado três vezes ao Oscar, por ‘O Invencível’ 
(1949), ‘Assim Estava Escrito’ (1952) e ‘Sede 
de Viver’ (1956), em que viveu o pintor Vin-
cent Van Gogh. Foi premiado com uma esta-
tueta honorária em 1996 por ser uma “força 
criativa e moral na comunidade cinematográ-
fica” por mais de 50 anos. Seu último trabalho 
foi em 2008, no telefilme ‘Meurtres à l’Empire 
State Building’, dirigido por William Karel.

Morte e ressurreição de Inácio Doido
Campina Grande é cidade de grandes 

cronistas. Sem pensar muito, posso destacar 
alguns nomes de vulto nesse gênero, como 
Cristino Pimentel, Hortênsio Ribeiro, Átila 
Almeida, William Tejo e Chico Maria. Porém, 
há um cronista-contista que poucos ouviram 
falar, um ilustre desconhecido que, em minha 
opinião, foi um dos maiores que a Rainha da 
Borborema já produziu. Chamava-se Álvaro 
Leão.

O descobri casualmente quando or-
ganizava a mudança do acervo do Instituto 
Histórico de Campina Grande (IHCG) para sua 
nova sede, que será inaugurada na Rua Maciel 
Pinheiro. Dentre os livros do gênero “história 
local”, encontrei um já bastante amarelecido 
pelo tempo, com as folhas se soltando, sob o 
título ‘Aconteceu em Campina!...’, coletânea 
composta pela reunião de quarenta fatos 
hilários acontecidos em Campina Grande nas 
primeiras décadas do século XX. Obra e autor 
que até então eu desconhecia completamente.

Trouxe o livro pra casa e venho lendo 
atentamente cada crônica, que já me rende-
ram boas risadas. Além de ser uma divertida 
leitura, o livro expressa grande riqueza em 
retratações da velha Campina, em termos 
cenários, factuais, sociológicos, econômicos 
e, sobretudo, semânticos. Mas o leitor deste 
artigo deve estar pensando o que tem a ver 
isto com a temática a que o encarte Memorial 
se propõe. Eu explico: dentre as crônicas de 
Álvaro Leão, há uma intitulada ‘Inácio Doido’ 
que, além de curta, se enquadra perfeitamen-
te no tema. Vejam a narrativa:

“Ninguém era mais posudo que Inácio 
Doido, isto é, devido às roupas velhas que lhe 
davam. Era um chiquê danado!... Era atacado, 
numa média de quatro vezes por mês, de 
epilepsia. Tinha mania de grandeza; só pen-
sava em ser ministro de estado, senador ou 
presidente da República. Passava os dias pelas 
ruas e dormia no rancho de Zé Paulino. Era 
inofensivo, contava histórias e fatos interes-

Vanderley de Brito
vanderleydebrito@gmail.comArtigo CONTATOS: jorgerezende.imprensa@gmail.com
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santíssimos. Era ele o cinema dos sertanejos 
almocreves que se aboletavam no rancho”.

“Uma noite, Inácio contou histórias, can-
tou, recitou poesias até altas horas e às quatro 
da manhã ‘morreu’. Os sertanejos sentiram 
muito a repentina morte do infeliz que, poucas 
horas antes, tanto os divertia. Combinaram 
então fazer-lhe um enterro condigno; cotiza-
ram-se, compraram caixão e mortalha, e, às 14 
horas, lá se foi o cortejo fúnebre para o cemi-
tério. Ia tudo muito bem; mas, ao confrontar o 
local onde é atualmente a Praça Félix Araújo, 
o ‘defunto’ estremeceu; os sertanejos, assusta-
dos, pararam, e o ‘defunto’ danou-se a gritar e 
forçar a tampa do caixão”.

“Os carregadores, assombrados, solta-
ram o ataúde chão e correram para todo lado. 
Inácio arrombou a tampa do caixão, levantou-
se assombrado consigo mesmo e, quando se 
viu amortalhado, saltava, gritava e se rasgava 
todo, em plena rua. Com o mesmo horror de 
quem tira de cima de si uma cobra venenosa, 

Inácio se rasgava todo jogando fora os pedaços 
da mortalha. Aos pulos e aos gritos, foi acabar 
de se despir numa oficina de ferreiro existente 
próximo, naquele tempo. Foi uma tragicomé-
dia!...”.

“Sete anos depois, Inácio Doido morreu 
mesmo, e só lhe deram sepultura depois que 
começou a entrar em estado de putrefação”.

Foi um fato real, acontecido em Campi-
na, que Álvaro Leão rememorou com graça 
e detalhes. O protagonista, certamente, teve 
uma crise de catalepsia, que é um surto onde 
a pessoa fica catatônica, embora haja funcio-
namento das funções vitais de forma quase 
imperceptíveis. Ainda hoje a medicina não 
consegue explicar esse distúrbio, mas suge-
re que pode ser induzida por predisposição 
a problemas neurológicos graves, como a 
epilepsia, por exemplo. Os sertanejos, sendo 
de fora, nem imaginavam que Inácio Doido 
era epiléptico. Precipitaram-se para enterrar o 
infeliz e, coitados, quase morreram de medo.
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uma mensagem pouco sutil a 
quem quisesse enfrentá-los. 
Conforme registro de Maria-
na Ribas, no site Aventuras na 
História, a cabeça de Máel foi 

amarrada à sela. Conforme o 
cavalo andava, os dentes pelo 
qual era famoso arranharam 
a perna de Sigurd, numa es-
pécie de mordida pós-morte. 

Dias depois, o líder foi tomba-
do por uma infecção e não re-
sistiu. E, com isso, tornou-se 
o mais próximo de uma morte 
por zumbi na história real.

A morte de “um poderoso” rei viking tornou-se o mais próximo  do que se poderia dizer de “um ataque zumbi”

Foto: Getty Images



04 122 2001 2128 (Ações do FMAS). Elemento da Despesa: 33.90.39, Fonte de Recursos: 1001.
Campina Grande, 22 de janeiro de 2020.

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.031/2020/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.031/2020/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E A IMPRENSA NACIONAL. OBJETO 
CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE, 
CONFORME ESTABELECIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº 9.215, DE 29/11/2017, PUBLICADO 
NO DOU SEÇÃO 1, DE 30/11/2017, QUE REVOGOU OS DECRETOS NºS 4.520 E 4.521/2002, NA 
PORTARIA Nº 283, DE 2/10/2018, PUBLICADA NO DOU SEÇÃO 1, DE 3/10/2018, QUE REVOGOU 
A PORTARIA Nº 268, DE 5/10/2009, E NA PORTARIA Nº 256, DE 28/8/2018, REPUBLICADA NO 
DOU, DE 21/9/2018. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 2.05.016/2020/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO XVI DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04 112 2001 2128. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE 
DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: EVA  ELIANA RAMOS GOUVEIA E MARLEI VITORINO DA 
SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 49.560,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA 
REAIS). DATA DE ASSINATURA : 22/01/2020.

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

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: Serviço Gráfico de Impressão de Boleto Bancário para Pagamento de IPTU; RATIFI-
CO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MI MILLENNIUM IMPRESSOS 
LTDA - R$ 11.400,00.

Conde - PB, 28 de Janeiro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

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 09:30 
horas do dia 19 de fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de peças e assessórios, visando a manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
tipo utilitário/leve que compõem a Frota 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, 06 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 00013/2020

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 11:00 
horas do dia 19 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para recarga de Gás de Cozinha (GLP) e aquisição de botijões vazios 
para todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB, para 
o exercício de 2020. 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, 06 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 00014/2020

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 13:30 
horas do dia 19 de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de peças e assessórios, visando a manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
tipo pesado que compõem a Frota 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, 06 de Fevereiro de 2020.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00004/2020. OBJETO: Serviço Gráfico de Impressão de 

Boleto Bancário para Pagamento de IPTU. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Fazenda Municipal. RATIFICAÇÃO: 
Prefeita, em 28/01/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviço Gráfico de Impressão de Boleto Bancário para Pagamento de IPTU. FUNDA-

MENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Conde: Reserva Orçamentária de nº 00059 no valor de R$ 11.400,00 (Onze mil e quatrocentos 
reais); Órgão: 20700 Secretaria da Fazenda Municipal; Função: 04 Administração; Subfunção: 123 Ad-
ministração Financeira; Programa: 0012 Cidade Unida e Transparente no Controle das Finanças; Ação: 
2925 Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda; Nat. da Despesa: 3390390000 Outros 
Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica; Fonte: 001 Recursos Ordinários; Código Reduzido: 000065. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Conde e: CT Nº 00027/2020 - 28.01.20 - MI MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA - R$ 11.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLA-

NAGEM para atender às necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme condições, quan-
tidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00046/2018. DOTAÇÃO: Reserva Orçamentária n° 00046 no valor de R$ 99.000,00 
(noventa e nove mil reais), na seguinte reserva orçamentária: Orgão: 21000 - Secretaria Municipal e 
Infraestrutura; Função: 15 - Urbanismo; Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana; Programa: 0016 - 
Cidade Unida e Integrada; Ação: 2020 - Manut das Ativ da Secretaria Mun de Infraestrutura; Nat. da 
Despesa: 3390390000 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica; Fonte: 001 - Recursos Ordinários, 
Código Reduzido: 00091. Reserva Orçamentária n° 00047 no valor de R$ 340.250,00 (trezentos e 
quarenta mil e duzentos e cinquenta reais), na seguinte reserva orçamentária: Orgão: 20600 - Se-
cretaria Municipal de Administração; Função: 04 - Administração; Subfunção: 122–Administração 
Geral; Programa: 0011 - Cidade Unida por uma Administração Eficiente; Ação: 2012 - Manut das Ativ 
da Sec Municipal de Administração; Nat. da Despesa: 3390390000 - Outros Serv. de Terc. Pessoa 
Jurídica; Fonte: 001 - Recursos Ordinários, Código Reduzido: 00056. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00025/2020 - 24.01.20 até 24.01.21 - IMPÉRIO SERVIÇOS 
AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI - R$ 439.250,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA ARP Nº 00006/2019
Onde lia-se no final da Ata: 30 de Dezembro de 1899, leia-se: 10 de Maio de 2019 
A devida correção deve-se ao fato do software do Sistema Administrativo de Licitações Públicas 

ter impresso a presente peça técnica com erro na sua data final que hora regulariza-se.
Cruz do Espírito Santo - PB, 07 de Fevereiro de 2020

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

 EXTRATO DE 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00062/2018
OBJETO: Execução dos serviços de construção de Unidade Escolar com 04 (quatro) salas de 

aula, no Conjunto Antonio Amaro, nesta cidade de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65 – Lei 
Federal 8.666/93 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO – Contrato 
nº 00062/2018 - Tomada de Preços nº 00001/2018, no valor R$ 84.566,55 (oitenta e quatro mil, qui-
nhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), alterando assim o valor contratual para 
R$ 737.157,81 (setecentos e trinta e sete mil, cento e cinqüenta e sete reais e oitenta e um centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS ESTADUAIS (TRANSFERÊN-
CIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO-ESTADUAL-MUNICIPAL/OUTROS): 20.600 - SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12.361.0008.1017 - ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 - OBRAS 
E INSTALAÇÕES. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e CONSTRUTORA 
EDFFICAR EIRELI - ME. DATA DE ASSINATURAS: 03/02/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de patrulha mecanizada 
para o Município de Dona Inês/PB- PROPOSTA Nº 002745/2019/MIN.AGRICULTURA, PECUÁRIA 
E ABASTECIMENTO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 
Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 05 de Fevereiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00088/2019, que objetiva: Contratação de empresa para 
confecção de materiais gráficos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRÁFICA FUTURA LTDA - R$ 
409.697,50. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato.

Guarabira - PB, 05 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. º 005/2020
A PREFEITURA DE GURINHEM torna público Pregão Presencial do tipo menor preço, no dia 21 

de Fevereiro de 2020 as 10h00min, tendo como objetivo: Eventual Aquisição de uniformes destina-
dos a atender as necessidades das secretarias municipais; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, na Rua Governador Flavio Ribeiro, 219 - Centro 
- Gurinhém - PB no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém - PB, 06 de Fevereiro de 2020
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00006/2020, do tipo menor preço por item, para a contratação de empresa especializada 
em locação de estrutura para eventos que serão realizados no município de Ibiara-PB, com a datas 
a serem definidas posteriormente, cuja abertura será no dia 19.02.2020 às 08:30 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O 
edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 06 de Fevereiro de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu pregoeiro substituto, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação do Pregão Presencial nº 00001/2020, com o seu objeto a aquisição de combustíveis, 
conforme especificação do edital. Com o licitante classificado na proposta de preço e habilitação, a 
empresa: POSTO PARAÍSO LTDA, CNPJ nº 14.402.409/0001-49, foi declarada vencedora em todos 
os itens com valor de R$ 545.750,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil setecentos e cinqüenta reais). 

Ibiara - PB, 06 de Fevereiro de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00002/2020 com o seu objeto aquisição de combustíveis destinados 
aos veículos pertencentes ao município, aos locados ou a disposição deste município, para abaste-
cimento quando em trânsito, conforme especificação do edital. Como licitante classificado em todas 
as fases deste certame: a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME, vencedora com valor 
global de R$ 288.600,00 (duzentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais).

Ibiara - PB, 06 de Fevereiro de 2020.
Pregoeiro Substituto  

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CPL/SES/PB

TERCEIRO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 28.06.18.502

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019
DATA DE ABERTURA: 20/02/2020 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 19-01327-7
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS 

DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃES E GATOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 089/2020/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Pre-
sencial, sob o critério do menor preço por item, considerando que a primeira e segunda aberturas 
deflagraram-se desertas. O mesmo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro 
II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio Ações de Vigilância em 
Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde/
despesas diversas. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 
12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelos e-mails: licitação.saudepb@
yahoo.com.br e cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 06 de fevereiro de 2020.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33001/2020

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro Oficial da Secretaria de Planejamento, 
constituído através do Decreto n.º 9.308/2019, torna público que fará realizar a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 33001/2020, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação 
– INTERNET, do TIPO MENOR PREÇO, com Recursos Próprio, a ser realizada no dia 19/02/2020, 
às 09:00 horas (horário de Brasília), tendo como objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO MOBILIÁRIO URBANO DENOMI-
NADO “ABRIGO DE ÔNIBUS”, NA AVENIDA EPITÁCIO PESSOA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. 
A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no portal da transparência, 
através do portal transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoa ou, em último caso, na sede 
da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, 
no horário das 08:00 às 17:00h, podendo ser adquirida mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen 
drive. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 05 de fevereiro de 2020.
EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES

Pregoeiro - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33024/2019

OBJETO: contratação de serviços especializados CONSTRUÇÃO DO BOSQUE PARQUE DAS 
ÁGUAS, EM JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
comunica aos interessados que, após exame da documentação da referida Concorrência Pública, 
foram HABILITADAS: A3T CONSTRUÇAO E INCORPORAÇÃO LTDA; ARKO CONSTRUÇÕES LTDA; 
BMB CONSTRUÇÕES LTDA; CONCEITO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; COMTÉRMICA 
COMERCIAL TÉRMICA LTDA; CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, S&F ENGENHARIA e NV 
CONSTRUÇÕES EIRELI. INABILITADA: CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP. A licitante não 
atendeu os itens 7.6.2.1, “a” e 7.6.3.1, “a” do edita; CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA. A licitante 
não atendeu ao item 7.5.2 do edital; PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME. A 
licitante não atendeu os itens 7.6.2.1, “a” e 7.6.3.1, “a” e “b” do edital; VIA TÉCNICA CONSTRUÇÃO 
LTDA. A licitante não atendeu ao item 7.6.3.1, “a” do edital e SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA. A licitante não atendeu os itens 7.6.2.1, “a”, 7.6.3.1, “a” e 7.9 do edital. Ficam 
franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei. 

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação
SEPLAN/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 20.440/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2020
DATA DE ABERTURA: 27/02/2020 – ÀS: 08:30hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO 

PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Jackson 

Wellcker da Costa Teixeira Azevedo 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 802747, 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: 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, 06 de Fevereiro de 2020. 
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33007/2019

HOMOLOGO a licitação na modalidade pregão eletrônico nº 33007/2019, Processo Administrativo 
nº 2019/142125, referente a contratação de serviços especializados para elaboração e execução do 
projeto paisagístico da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa, que culminou como FRACASSADA 
conforme Relatório do pregoeiro oficial.  

João Pessoa, 05 de fevereiro de 2020.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEDEC

EXTRATO DE CONTRATO Nº 09004/2020
PARTES:

CONTRATANTES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAY LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO 

DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA – CEI – FASE II, EM JOÃO PESSOA.
PRAZO EXECUÇÃO: 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir do primeiro dia útil após 

a expedição da Ordem de Serviços.
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 390 (trezentos e noventa) dias contados a partir do primeiro 

dia útil após a expedição da Ordem de Serviços.
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33011/2019.
VALOR: R$ 6.820.163,32 (Seis milhões oitocentos e vinte mil cento e sessenta e três reais e 

trinta e dois centavos).
SEDEC
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Orçamentária: 10.101.12.361.5197.2896 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, 

REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
b) Natureza das despesas: 4.4.90.51 – obras e instalações
c) Fonte: 1111 – receitas de impostos e de transferências de impostos – Educação e 1120 

– Transferência do salário educação
d) PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o artigo 37 da Constituição 

Federal.
João Pessoa, 03 de fevereiro de 2020.

EDILMA DA COSTA FREIRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretária
SACHENKA BANDEIRA DA HORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Secretária

CONSTRUTORA ITAY LTDA
ISRAELLA RAMALHO DIAS DE ARAÚJO -Sócia

Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEINFRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº  07005/2020
PARTES:
CONTRATANTE:
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAY LTDA
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO PADRE ZÉ, EM JOÃO PESSOA.
PRAZO EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do primeiro dia útil após a 

expedição da Ordem de Serviços.
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir do primeiro dia 

útil após a expedição da Ordem de Serviços.
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33014/2019.
VALOR: R$ 880.964,87 (Oitocentos e oitenta mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta 

e sete centavos).
a) Classificação Funcional: 11.107.15.452.5099.1050 – Construção, reforma, ampliação, 

revitalização e recuperação de praças, calçadas, calçadões, escadarias, Jardins e Alhambrados;
b) Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
c) Fonte de recursos: 1001 – Recursos Ordinários;
d) Integrante do PPA 2018/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o artigo 37 da Constituição 
Federal.

João Pessoa, 03 de fevereiro de 2020.
SACHENKA BANDEIRA DA HORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Secretária

CONSTRUTORA ITAY LTDA
ISRAELLA RAMALHO DIAS DE ARAÚJO -Sócia

Contratada

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba -  SEXTA-FEIRA, 7 de fevereiro de 2020      26
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
ERRATA

TOMADA DE PREÇOS nº 00001/2020
Objeto: Contratação de empresa ou profissionais da área de saúde para prestação de serviços 

junto a Unidade de Saúde José Paulino de Sousa, CAPS, CRAS, CEO e outros profissionais para 
demais Secretarias.

Folha Linha Onde se lê Leia-se
31 24 Ibiara-PB, 09 de Janeiro de 2020 Aguiar-PB, 09 de Janeiro de 2020

Aguiar-PB, 04 de Fevereiro de 2020
Damião Lins de Sousa 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
ERRATA

TOMADA DE PREÇOS nº 00002/2020
Objeto: Contratação de empresa para reforma da Escola Amélia Arantes Leite.  

Folha Linha Onde se lê Leia-se
57 03 Exercício Social de 2019 Exercício Social de 2018

Aguiar-PB, 04 de Fevereiro de 2020
Damião Lins de Sousa 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

No item 9.3.3.2 do edital de Tomada de Preços nº 001/2020, onde se lê: “(Reforma e Ampliação 
de Unidades Escolares)”, leia-se: “(Pavimentação em paralelepípedos)”. 

Alagoa Grande(PB), 6 de fevereiro de 2020.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:00 horas do dia 20 de fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 06 de fevereiro de 2020
THIAGO BELMONT LUCENA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00249/2019 decorrente do PREGÃO PRE-
SENCIAL 0058/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e MATRIX CONSTRUTORA EIRELI 
– EPP, CNPJ nº 18.920.924/0001-71. OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Artigo 65, I, b, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: João 
Francisco Batista de Albuquerque e MATRIX CONSTRUTORA EIRELI – EPP. DATA DA ASSINA-
TURA:05/02/2020.

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

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00104/2019, DISPENSA DE 
VALOR 00003-2019, PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PBE EDJÁRIO KENNEDY PEREIRA 
MARTINS – ME, CNPJ nº 05.373.523/0001-05. OBJETO: ALTERAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57, II, § 2º DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 
SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de AlbuquerqueeEdjário Kennedy Pereira Martins – ME. DATA 
DA ASSINATURA: 05/02/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de pneus para atender as necessidades da frota da Secretaria municipal de 
Saúde da prefeitura de Areia/Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00075/2020 - 05.02.20 - CJ 

PNEUS (CHARLES JOSÉ AGUIAR DA SILVA - R$ 27.475,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE PREGÃO DESERTO – 00018/2020

A Comissão Permanente de Licitação – Areia/PB., torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que foi declarado DESERTO, pelonão comparecimento de licitante, o Pregão referente 
ao Edital do Pregão Presencial n° 00018/2020, objeto: Aquisição de inseticidas para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Areia-PB., conforme Memorial 
Descritivo/Termo de Referência do referido Edital. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB. Telefone: (83) 33621237. E-mail: 
comissaolic2017@gmail.com.

Areia, 06de fevereiro de 2020.
Marcos Aurélio Bernardo de Lima

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020
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 20 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de leite, Suplementos e Alimen-
tação Nasogastrica para atender as demandas Judiciais da Secretaria de Saúde do Municipio de 
Areia-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 
Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.
PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 07 de Fevereiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2020, que objetiva: Fornecimento de Medicamen-
tos Constantes da Lista Oficial de Preços ABC - FARMA, Órgão Oficial da Associação Brasileira 
do Comércio Farmacêutico ao Serviço Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de 
Preços - Areia/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGARIA 
DROGAVISTA LTDA - R$ 170.000,00.

Areia - PB, 05 de Fevereiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00006/2020
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 DV00006/2020, 
que objetiva: Aquisição de estabilizador 10kva para o Hospital Municipal Dr. Hercílio Rodrigues - 
Areia/Pb; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LOGMASTER 
TECNOLOGIA LTDA - R$ 4.354,00.

Areia - PB, 06 de Fevereiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00008/2020, para o dia 14 
de Fevereiro de 2020 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro II, 
681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. 

Baia da Traição - PB, 06 de Fevereiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00008/2020, para o dia 14 
de Fevereiro de 2020 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro II, 
681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. 

Baia da Traição - PB, 06 de Fevereiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

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 03 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa de serviços de engenharia de trafego 
de sinalização horizontal Acrílica, para atender as necessidades da SEMOB. 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, 06 de Fevereiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Tinta Viária (A 
base de agua e Acrílica), micro esfera, termoplástico e pre mix. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00017/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande/STTP: 
05.010 - Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025 2091 - Ações de Melho-
ria no sistema de transito 3390.30.99 -Material de Consumo 1001 - Recursos Ordinários. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT 
Nº 00017/2020 - 05.02.20 até 31.12.20 - Vimaster Industria e Comercio de Componentes de Vidro 
Ltda - R$ 587.155,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.016/2020/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Socialda Prefeitura de Campina Grande, 
no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 029/05,con-
siderando o incomensurável interesse público, e considerando ainda as conclusões formalmente 
motivadas no Parecer Jurídico , autoriza e Ratifica o Ato de Dispensanº 2.05.016/2020/CSL/SE-
MAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: 
A IMPRENSA NACIONAL,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA CONTRATADA, DE PUBLICAÇÃO 
NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO 
CONTRATANTE, conforme estabelecidos nos termos do Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, publicado 
no DOU Seção 1, de 30/11/2017, que revogou os Decretos nºs 4.520 e 4.521/2002, na Portaria nº 283, 
de 2/10/2018, publicada no DOU Seção 1, de 3/10/2018, que revogou a Portaria nº 268, de 5/10/2009, 
e na Portaria nº 256, de 28/8/2018, republicada no DOU, de 21/9/2018, embasada  no art. 24, inciso 
XVI, da Lei nº 8.666/93 alterada,no valor total de R$ 49.560,00 ( Quarenta e novemil, quinhentos e 
sessenta reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

ERRATA PARA CORRIGIR
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.101/2019

D.O.E., EDIÇÃO 05/02/2020, PÁG. 18
JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 05/02/2020, PÁG. 28.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM INCLUSÃO DE 
CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO – SEDURB, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL 
E SEUS ANEXOS.

ONDE SE LÊ: João Pessoa/PB, 04 de fevereiro de 2019.
LEIA-SE: João Pessoa/PB, 04 de fevereiro de 2020
João Pessoa, 06 de fevereiro de 2020.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O   D E   L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 21.908/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2020
DATA DE ABERTURA: 20/02/2020 – ÀS: 14:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL – III
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Bruna da Silva 

Cartaxo 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 803530, 
e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com a Pregoeira 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: SUS/ORDINÁRIOS. 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, 06 de Fevereiro de 2020. 
Bruna da Silva Cartaxo

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/009401 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2018/113810 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09047/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS 3D E 

SEUS INSUMOS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO QUE POSSUEM EM SUA GRADE CURRI-
CULAR A DISCIPLINA DE ROBÓTICA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa torna pública a decisão em sede 
de Processo Administrativo proposto pela empresa SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNO-
LÓGICAS EIRELI EPP,inscrita noCNPJ sob o n.º 16.841.931/0001-52. Diante das razões expostas 
pela empresa T. B. DA SILVA E CIA LTDA, decide-se pela ANULAÇÃO da decisão que aprovou a 
amostra apresentada e das decisões de homologação e adjudicação do objeto do certame em favor 
da empresaSET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLÓGICAS EIRELI – EPP, quanto ao ITEM 
01 do Pregão Eletrônico em epígrafe, conforme as razões dispostas no inteiro teor da decisão do 
Pregoeiro Oficial, nesta ocasião ratificada integralmente.

João Pessoa, 06 de fevereiro de 2020.
Edilma da Costa Freire

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processos  Nº  0403/2019 e Nº. 0718/2019 da SEINFRA  Pregão Eletrônico SRP Nº  07.011/2019
Objeto: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Insumos para a Manutenção de Pneus 

e de Aquisição de Pneus, Câmara de Ar e Protetores para Aplicação em Veículos e Máquinas per-
tencentes a esta Edilidade.

A Secretária de Infra Estrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribuições 
que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Nº 0403/2019 e Nº 
0718/2019 da SEINFRA referente ao Pregão Presencial SRP nº 07.011/2019, e em cumprimento aos 
termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei 8.666/93, acolho e HOMOLOGO a adjudicação e o Parecer Final 
da Pregoeira e Equipe de Apoio da Comissão Setorial de Licitação, no LOTE 01   em favor da empresa 
ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA.,  - CNPJ nº 70.106.513/0001-67 
com proposta final no valor de R$ 7.485,98. (Sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, noventa 
e oito centavos), no  LOTE 02 , em favor da empresa ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO 
PARA AUTOS LTDA.,  - CNPJ nº 70.106.513/0001-67  com proposta final no valor de R$ 6.889,58 (Seis 
mil, oitocentos e oitenta e nove reais, cinquenta e oito centavos), no LOTE 03  em favor da empresa  
NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ Nº 13.440.646/0001-31, com 
proposta final no valor de R$ 183.980,00 (Cento e oitenta e três mil, novecentos e oitenta reais).

João Pessoa, 03 de fevereiro de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

Secretário de Infra Estrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processos  Nº  1862/2019 da SEINFRA  Pregão Eletrônico Nº  07.013/2019
Objeto: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços de 

Recuperação de Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedos em Diversas Ruas da Cidade de 
João Pessoa/Pb.

A Secretária de Infra Estrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribuições 
que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Nº 1862/2019 da SEINFRA 
referente ao Pregão Presencial nº 07.013/2019, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso 
VI, da Lei 8.666/93, acolho e HOMOLOGO a adjudicação e o Parecer Final da Pregoeira e Equipe de 
Apoio da Comissão Setorial de Licitação, em favor da empresa 3C ENGENHARIA LTDA.,  - CNPJ nº 
70.092.275/0001-88 com proposta final no valor de R$ 5.468.800,00. (Cinco milhões, quatrocentos 
e sessenta e oito mil, oitocentos reais).

João Pessoa, 06 de fevereiro de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

Secretário de Infra Estrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09006/2020

PROCESSO ADM. Nº. 2019/097907
CHAVE Nº 803692

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA-
DOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA MODALIDADE DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 10/02/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
19/02/2020, às 09h30. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 07 de fevereiro de 2020.

João Pessoa, 07 de fevereiro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Nº 3131/18 – 035/19/SEINFRA  Pregão Eletrônico Nº  07.005/2019
Objeto: Sistema de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Meio Fio Pré-Moldado, Tubo 

de Concreto Ca1, Placas de Concreto FCK 20 MPA e Concreto Excêntrica FCK 35 MPA, Materiais 
em Aço, Ferro, PVC e afins destinados aos Serviços de Manutenção de Pavimentação e Drenagem 
Executados pela SEINFRA/PMJP.

A Secretária de Infra Estrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Administrativo 
3131/18 /SEINFRA e do Processo Administrativo 035/2019/SEINFRA referente ao Pregão Eletrônico  
nº 07.005/2019, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei 8.666/93, acolho e 
HOMOLOGO a adjudicação e o parecer da Pregoeira da Comissão Setorial de Licitação da SEINFRA, 
resolve  HOMOLOGAR a presente licitação, cujo resultado foi FRACASSADO. 

João Pessoa, 06 de fevereiro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra Estrutura /PMJP.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
FICAM NOTIFICADOS OS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS PARA PROMOVEREM A 

LIMPEZA DOS IMÓVEIS DENTRO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO, 
CONFORME LEI Nº 6811/91, DISPOSTO NO ARTIGO 70, PARÁGRAFO 2º,   DO REGULAMENTO 
DE LIMPEZA URBANA (EDITADO PELO DECRETO Nº 5.771/06), O NÃO ATENDIMENTO IMPLI-
CARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO Nº 6.149/08 E NO ARTIGO 274,  INCISO VIII DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 07/95.

NOTIFICAÇÕES MÊS  JANEIRO/2020 – A-I EM 05/02/2020/GEAN/CFM
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
FICAM NOTIFICADOS OS PROPRIETÁRIOS DOS TERRENOS PARA PROMOVEREM A 

LIMPEZA DOS IMÓVEIS DENTRO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO, 
CONFORME LEI Nº6811/91, DISPOSTO NO ARTIGO 70, PARÁGRAFO 2º,   DO REGULAMENTO 
DE LIMPEZA URBANA (EDITADO PELO DECRETO Nº 5.771/06), O NÃO ATENDIMENTO IMPLI-
CARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO Nº 6.149/08 E NO ARTIGO 274,  INCISO VIII DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 07/95.

NOTIFICAÇÕES MÊS  JANEIRO/2020 – A-I EM 05/02/2020/GEAN/CFM

Nº.     DAS NOTIFICACÕES. DATA   DA 
NOTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO

Nº DE INSCRI-
ÇÃO

DO TERRENO

0074/19 12/07/2019 FUTURA CONSTRUTORA E INCORPORA-
DORA EIRELI ME 015251-0

0088/19 17/07/2019 FRANCISCO NOBREGA BASTOS 083128-0

0096/19 08/04/2019 CONSTRUTORA VICTOR EIRELI - EPP 104516-4

0105/19 15/07/2019 JOSÉ ARAÚJO DE VASCONCELOS 042965-1

0106/19 15/07/2019 JOSÉ ARAÚJO DE VASCONCELOS 042966-0

0118/19 30/07/2019 NILSON MELO DE MORAES E ESPOSA 117320-1

0132/19 05/07/2019 RUY BEZERRA CAVALCANTI NETO 125109-1

0137/19 26/07/2019 ANTONIO CAROLINO DELGADO NETO 263043-5

0144/19 04/09/2019 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO 
SERVIDOR-IASS 287609-4

0164/19 05/07/2019 JOSÉ MARCONDE FERREIRA DA SILVA 166973-7

0184/19 27/09/2019 NILDEBERTO PEDRO DE ALMEIDA 367724-9

0210/19 19/11/2019 DAILDE MAIA DOS SANTOS 001026-0

0222/19 28/06/2019 MATTHEUS BEZERRA SILVA MARTINS 274276-4

0225/19 15/08/2019 INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA 
PARAIBA LTDA 068436-8

0235/19 16/08/2019 AMORIM CONSTRUÇÃO E INCORPORA-
ÇÃO LTDA 089092-8

0239/19 21/08/2019 DGI INCORPORAÇÕES LTDA 088758-7

0247/19 08/07/2019 INASA DE INCORPORAÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA 120470-0

0268/19 23/07/2019 FRANCISCO RAMOS DE SOUZA 072425-4

0270/19 24/07/2019 M V ADM DE IMÓVEIS LTDA 079480-5

0283/19 08/08/2019 JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS 298604-3

0288/19 08/08/2019 GERCERINA BRITO DA SILVA 298603-5

0296/19 06/08/2019 IMOBILIÁRIA NOVO RUMO LTDA 009675-0

0304/19 15/08/2019 MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS E 
INCORPORAÇÃO LTDA 415886-5

0320/19 27/08/2019 VALDOMIRO TAVARES LUCENA 113160-5

0325/19 20/08/2019 ANTONIO CAMILO DAS NEVES 194095-3

0364/19 09/09/2019 DANIEL DAVID ADRIANO DOS SANTOS 396146-0

0366/19 09/09/2019 ESPÓLIO DE CICERO HONORATO LEITE 124501-5

0387/19 16/08/2019 PHILIPEIA CONSTRUÇÕES E INCORPORA-
ÇÕES LTDA 089093-6

0401/19 09/09/2019 MARIA DAS NEVES SANTANA DA SILVA 007449-7

0402/19 09/09/2019 HERMITA ALVES PRAZIM 007647-3

0406/19 09/09/2019 SEVERINA DUARTE PIRES 007391-1

0455/19 18/09/2019 OTAVIO SOARES DA SILVA FILHO 028151-4

0475/19 13/12/2019 JULITA COSTA ARANHA 087325-0

0482/19 28/08/2019 GESIEL ATAIDE CANDIDO 283636-0

0485/19 28/08/2019 GESIEL ATAIDE CANDIDO 283637-8

0486/19 28/08/2019 JOSÉ ALBERTO DE SOUZA 283656-4

0517/19 26/09/2019 REGINALDO DOMINGUES B SILVA 112827-2

0524/19 15/10/2019 DANIEL PEIXOTO VANDERLEI 265510-1

0550/19 18/12/2019 PLANALTO EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIÁRIO LTDA 117140-2

0574/19 22/11/2019 MARCOLINO EDIFICAÇÕES LTDA 124978-9

0613/19 20/09/2019 ONALDO DE SOUZA CAMARA 097131-6

0644/19 18/10/2019 GENIVAL MONTEIRO DA FRANCA 088790-1

0653/19 04/10/2019 ROBERTO SIMAS 009711-0

0654/19 07/10/2019 JAIR GUEDES FERREIRA 240285-8

0710/19 18/10/2019 ZULEIDE JUSSELINO DE ALMEIDA 095968-5

0717/19 12/11/2019 JOELMA ALMEIDA OLIVEIRA DE AZEVEDO 234058-5

0729/19 02/12/2019 CIAGRO INCORP,, CONSTRUÇÕES, IMOBI-
LIÁRIA E AGROPECUARI 234658-3

0730/19 02/12/2019 ALEXANDRE CASTRO BOIA DE ALBU-
QUEERQUE 210195-5

0736/19 09/12/2019 TEKTONIKA CONSTRUÇÕES E INCORPO-
RAÇÕES LTDA-ME 233945-5

0760/19 19/11/2019 AGUINALDO CAMELO DE LACERDA 056822-8

0761/19 19/11/2019 AGUINALDO CAMELO DE LACERDA 056823-6

0762/19 19/11/2019 AGUINALDO CAMELO DE LACERDA 056824-4

0863/19 10/12/2019 JOSÉ ADEVALDO DOS ANJOS SOUZA 114821-4

0937/20 06/01/2020 DESCONHECIDO(04.032.0179.0000.0000-
-FACE-1 191442-1

0998/19 30/07/2019 DAILDE MAIA DOS SANTOS 001026-0

2025/19 29/04/2019 LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA 166317-8

2040/19 13/05/2019 MARIA DAS NEVES SANTANA DA SILVA 007449-7

2192/19 24/05/2019 VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORA-
ÇÕES LTDA 296092-3

2291/19 08/09/2019 DANYEL SALUSTYNO GUEDES DA SILVA 292784-5

2342/19 01/08/2019 JOSÉ HARLANO DE MOURA MACHADO 114736-6

2346/19 20/08/2019 LAUDICEIA DIAS BRANDÃO 030417-4

2846/19 12/04/2019 PROJEÇÃO PROJETOS ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 243828-3

2876/19 28/03/2019 PATRICIA MAHCHADO SILVA 093174-8

2887/19 16/04/2019 CLEOMAR TORRES FIGUEIREDO DA SILVA 098315-2

2898/19 28/06/2019 MATHEUS BEZERRA SILVA MARTINS 274275-6

042124/19 02/09/2019 JOSÉ ADAUTO BARBOSA 015605-1

042128/19 02/09/2019 CONCRETIZE CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA-ME 017554-4

042129/19 02/09/2019 MARIA DAS NEVES  PEREIRA 010903-7

042130/19 02/09/2019 RODRIGUES MEDEIROS 052400-0

042131/19 01/10/2019 DINIZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA 019661-4

042132/19 01/10/2019 DINIZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA 019662-2

042133/19 01/10/2019 DINIZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA 019663-1

043136/19 02/11/2019 CONSTRUTORA E INCORPORADORA JHA 
EIRELI 137014-6

043137/19 08/10/2019 JOSEFA FIRMINO DA SILVA 134329-7

047879/19 04/10/2019 LJL CONSTRUÇÕES INCORP. LOCAÇÕES E 
CONSULTORIA LTDA ME 300877-1

DATA: 05/02/2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de quadras 
esportivas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 06 de Fevereiro de 2020
IZAEL DOS SANTOS - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 
MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E DEMANDAS JUDICIAIS. 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 005/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 06 de Fevereiro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 10:30 horas do dia 20 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GAS DE 
COZINHA GLP 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNI-
CIPALIDADE. 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 005/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 06 de Fevereiro de 2020
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino e para o desenvolvimento das 
Ações, Atividades e Programas de todas as Secretarias da Prefeitura do Município de Marcação - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 36251111. 
E-mail: licitacaogovma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 06 de Fevereiro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos 
de limpeza para diversas secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 36251111. E-mail: 
licitacaogovma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 06 de Fevereiro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Construção de uma lavanderia na Unidade de Saúde da Sede do Município. LICI-
TANTE HABILITADO: SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 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 14/02/2020, às 10:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. 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, 05 de Fevereiro de 2020
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

A Fundação Cultural de Patos, estado da Paraíba, por intermédio da sua Pregoeira, Torna Público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na Modalidade Pregão Presencial.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na exploração de espaços públicos da área 
denominada “Terreiro do Forró” para realização do evento “São João de Patos 2020”, através de 
captação de recursos por meio de comercialização de cotas de patrocínio e apoio financeiro, e com 
montagem e desmontagem da estrutura das estruturas do evento, garantindo o acesso gratuito a 
população em geral nos espaços comuns, a ser realizado no Município de Patos, a cargo Fundação 
Cultural de Patos - FUNDAP.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 20 de fevereiro de 2020 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal Nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar Nº 

123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela Lei Nº 8.666/93 e demais legislações, Decreto Municipal 
nº 046/2005, sob as condições estabelecidas neste ato convocatório e anexos.

Informações: Informações na sala da CPL, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins de 
Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, 
no horário de 8h00 as 12h00, pelo E-mail: licitacao@patos.pb.gov.br.

Patos-PB, 05 de fevereiro de 2020.
JOELMA PALMEIRA PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS – 00002/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, através do Presidente da Comissão Perma-

nente de Licitações-CPL, vem por intermédio deste AVISO, comunicar aos interessados o resultado 
de julgamento deimpugnação tempestivamente, tendo em lista eletrônica via e-mail institucional 
“cplsaojosedepiranhas@gmail.com”, pelas 19:42 horas do dia 04 de fevereiro de 2020, que a empresa 
EKS Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.750.635/0001-31 interpôs contra subitem 
“6.1.4. Quanto a Qualificação Técnica” no ponto “6.1.4.3.” do Item “6.0 – DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO” do edital do instrumento convocatório.Baseado em análises referentes a impugnação 
solicitada pela empresa citada anteriormente, essa comissão estabelece o seguinte: Obedecendo as 
normas legais, os princípios norteadores das licitações e respeitando os pensamentos doutrinários, 
ante a sua tempestividade, conhecer a impugnação ao Edital Tomada de Preços 00002/2020apre-
sentada pela empresa EKS Construções e Serviços Ltda, para no mérito negar-lhe provimento, nos 
termos da legislação pertinente.

São José de Piranhas-PB, 05 de Fevereiro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:30 horas do dia 20 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de patrulha mecanizada para o 
Município de Solânea/PB- PROPOSTA Nº 002622/2019/MIN.AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTE-
CIMENTO. 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. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: 
www.solanea.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 05 de Fevereiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISODE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00005/2020, em favor do fornecedor: JOSÉ GONÇALVES SOBRINHO, 
CPF: 033.541.228-97 tendo como objeto:Locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Costa 
Ferreira, s/n, Bairro: Alto Belo Horizonte, CEP: 58765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao 
funcionamento do Conselho Tutelar deste município, com o valor global de R$ VALOR GLOBAL: R$ 
7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais), em consequência fica a mesma convocada a assinar o 
termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais. 

Piancó-PB, 06 deFevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº. 00003/2020

A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada Pública 
n. 00003/2020 a partir do dia 06 de fevereiro de 2020, das 08:00 horas, com o objeto contratação dos 
serviços especializados para emissão de laudo de exames, atendendo as necessidades do Município 
de Piancó-PB. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 06 de fevereiro de 2020.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00019/2020, - CPL, 
de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de En-
cerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa MED CENTER SERVICOS MEDICOS 
LTDA - ME - CNPJ nº 24.424.312/0001-90, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 7.000,00 
(sete mil reais)e o Valor Global Anual Máximo Estipulado de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), 
com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-
dimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de MASTOLOGISTA, referente a 
Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 06 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADEN° 00019/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ nº 24.424.312/0001-90.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-

dimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de MASTOLOGISTA, referente a 
Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).

Piancó-PB, 06defevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADEN° 00020/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO - ME - CNPJ nº 08.690.667/0001-75.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-

dimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de ORTOPEDISTA, referente a 
Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro 

mil reais).
Piancó-PB, 06defevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira - Prefeito 
Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00021/2020, - CPL, 

de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de En-
cerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa GESSICA JAMILLI DE ANDRADE 
SOUZA EIRELI - ME - CNPJ nº 31.549.779/0001-22, com o valor mensal de R$ 3.450,00 (três mil e 
quatrocentos e cinquenta reais), e Valor Global R$ 37.950,00 (trinta e sete mil e novecentos e cin-
quenta reais), com objeto aContratação de empresa para prestação dos serviços de ODONTÓLOGA 
para atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
referente a chamada pública 00001/2020.

Piancó-PB, 06 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADEN° 00021/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME - CNPJ nº 31.549.779/0001-

22.
OBJETIVO:Contratação de empresa para prestação dos serviços de ODONTÓLOGA para aten-

dimento no Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), referente 
a chamada pública 00001/2020.

VALOR MENSAL: R$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais).
VALOR GLOBAL: R$ 37.950,00 (trinta e sete mil e novecentos e cinquenta reais).

Piancó-PB, 06 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00020/2020, - CPL, 
de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de En-
cerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa GAUDENCIO MENDES DE SOUSA 
FILHO - ME - CNPJ nº 08.690.667/0001-75, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 14.000,00 
(quatorze mil reais)e o Valor Global Anual Máximo Estipulado de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e 
quatro mil reais), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de 
saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de ORTOPEDISTA, 
referente a Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 06 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
OBJETO: Aquisição de combustível (Gasolina Comum) destinado aos veículos desta Câmara 

Municipal. Data e Local, às 10h00min do dia 27/02/2020, na sala de Reuniões da CPL, na Rua Cel. 
José Avelino, 416, Centro, Pombal – PB. 

Pombal - PB, 06 de Fevereiro de 2020. 
Rozeângela Oliveira Alves

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU 
SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em conformidade com as 
Resoluções nº 26/2013 e n° 4/2015 e em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 11.947/2009. Os in-
teressados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 
09:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2020, na sala da referida comissão, sediada na Rua Antônio 
Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB. Neste mesmo local, data e horário 
será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, legislação 
e normas pertinentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 06 de Fevereiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
 Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
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: Aquisições parceladas 
de Combustíveis, Lubrificantes e Filtro de Óleo, destinados ao atendimento da frota de Veículos e 
Máquinas, pertencentes e/ou locados a Edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTÔNIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON-
ÇA - EPP - R$ 44.125,00; MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 605.450,00.

Pirpirituba - PB, 22 de Janeiro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2019
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão eletrônico nº 00001/2019, que objetiva: Aquisições de 
materiais de informáticas/equipamentos diversos (notebook, impressora multifuncional, projetor e 
microcomputador) destinados aos alunos da rede municipal de ensino e atender as necessidades 
da secretaria municipal de educação deste município, de acordo com as informações constantes no 
anexo I – termo de referência; ADJUDICO o seu objeto a: M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA 
DANTAS, CNPJ: 21.062.777/0001-50 Valor: R$ 516.318,00; GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME, 
CNPJ: 18.995.457/0001-49 Valor: R$ 26.960,00.

Pirpirituba - PB, 22 de janeiro de 2020.
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
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: Aquisições Parceladas de 

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 7 de fevereiro de 2020 27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba -  SEXTA-FEIRA, 7 de fevereiro de 2020  28
Publicidade

Leite In Natura (não industrializado), que tem como objetivo atender as necessidades das Crianças 
Carentes de 0 a 02 anos de idade e ao Café da Manhã dos Garis deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE SILVA RAMOS - R$ 120.000,00.

Pirpirituba - PB, 22 de Janeiro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2019, que objetiva: Aquisições de materiais de 
informáticas/equipamentos diversos (notebook, impressora multifuncional, projetor e microcomputador) 
destinados aos alunos da rede municipal de ensino e atender as necessidades da secretaria munici-
pal de educação deste município, de acordo com as informações constantes no anexo I – termo de 
referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: M. K. DE AZEVEDO 
ARAUJO DUTRA DANTAS, CNPJ: 21.062.777/0001-50 Valor: R$ 516.318,00; GERALDO VIDAL DA 
NOBREGA-ME, CNPJ: 18.995.457/0001-49 Valor: R$ 26.960,00.

Ficar desde já convocados os(as) representantes legais das empresas vencedoras para assina-
tura do contrato objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação 
desta, em conformidade com o subitem 15.1 do edital da presente licitação, após a publicação desta.

Pirpirituba - PB, 22 de janeiro de 2020.
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições Parceladas de Leite In Natura (não industrializado), que tem como objetivo 
atender as necessidades das Crianças Carentes de 0 a 02 anos de idade e ao Café da Manhã dos 
Garis deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 08.00 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV SO-
CIAL 08.244.2002.2022 PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES 3.3.90.32.01 
- Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00002/2020 - 03.02.20 - ALEXANDRE 
SILVA RAMOS - R$ 120.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis, Lubrificantes e Filtro de Óleo, destinados ao 
atendimento da frota de Veículos e Máquinas, pertencentes e/ou locados a Edilidade e ao Fundo 
Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recur-
sos FPM,ICMS,TRIBUTOS,FEP, PNATE, MDE,FUNDEB, FMS,PAB FIXO,QSE, FNDE e OUTROS: 
01.00 - GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT 
Nº 00003/2020 - 23.01.20 - ANTÔNIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA - EPP - R$ 44.125,00; 
CT Nº 00004/2020 - 23.01.20 - MORAIS COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 605.450,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 003/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial 
para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais 
normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor 
preço por item, no dia 19 de FEVEREIRO de 2020 as 8:00 horas, tendo como objetivo: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE TRIOS E MINI TRIOS ELÉTRICOS, PARA APRESENTAÇÕES 
ARTÍSTICAS NAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE PITIMBU.  A reunião ocorrerá na sala da 
CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de PITIMBU na rua Padre José João, 31, centro, Pitimbu. 
Maiores informações no horário de expediente normal de 13h00min as 16h00min Horas.

PITIMBU-PB, 06 de FEVEREIRO de 2020.
GUSTAVO HENRIQUE SANTGOS MENEZES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
Edital de Credenciamento nº 002/2020

O MUNICÍPIO DE PITIMBU, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que está instaurando processo de CHAMAMENTO PÚBLICO, 
para o credenciamento de artistas, bandas e grupos musicais para o evento Carnaval 2020. Maiores 
informações e aquisição do edital completo no http://www.pitimbu.pb.gov.br/licitacoes ou no departa-
mento de licitações situada localizado na CPL na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. 
Maiores informações no horário de expediente normal de 13h00min as 12h00min Horas.

Pitimbu-PB, 05 de Fevereiro de 2020.
Gustavo Henrique Santos Menezes

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO; AD-
JUDICO o seu objeto a: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES - ME - R$ 67.086,00; J.T.A. COMERCIO 
DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 17.690,00; JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO 
- R$ 22.832,00; NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 74.550,00; OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS 
DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 58.972,50.

Remigio - PB, 05 de Fevereiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 
HOMOLOGAÇÃO

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES - ME - R$ 
67.086,00; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 17.690,00; JOELISSON 
CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 22.832,00; NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 74.550,00; 
OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 58.972,50.

Remigio - PB, 06 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00005/2020. OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza 
para as Diversas Secretarias e Órgãos Deste Município. 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: Alexsandra Diniz Fernandes - ME - CNPJ 01.686.814/0001-94. J.t.a. 
Comercio de Artigos Descartaveis Ltda - CNPJ 21.318.384/0001-65. Joelisson Cavalcante do Nasci-
mento - CNPJ 24.747.519/0001-04. Nevalto de Sousa Pereira - CNPJ 21.187.875/0001-14. Oliveira 
& Eulalio Produtos de Limpeza Ltda - ME - CNPJ 07.324.070/0001-44. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remigio - PB, 06 de Fevereiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 139 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 - SMS
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas 

atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, de acordo com anexo único, para os 
cargos de CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM, BIOMÉDICO, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FARMACÊUTICO-
-BIOQUÍMICO,  MÉDICO, para UPA AUGUSTO ALMEIDA FILHO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, MÉDICO, e MÉDICO ORTO-
TRAUMATOLOGISTA para UPA BANCARIOS  e MÉDICO para o SAMU, selecionados por ordem 
de classificação no Concurso Publico Edital nº 01 de 30 de janeiro de 2018, homologado através da 
portaria nº 932 de 16 de julho de 2018, para posse dos referidos cargos, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico 
do Município)  com o que segue:

1 -  Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
Na Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas,  

dentro do prazo dos 30 (trinta) dias acima referido, mediante agendamento, através do fone 3214-3710 
ou “in loco”, para realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional munido dos resultados 
dos exames abaixo relacionados, os quais poderão ser realizados em serviços públicos ou privados: 

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG, acompanhado de laudo médico;
d) Avaliação Cardiologica, realizado por médico cardiologista;
e) Raio X do Torax PA, acompanhado de laudo médico;
f) Audiometria;
g) Exame oftomológico, realizado por médico oftomologista;
h) Sanidade Fisíca, realizado por medico de qualquer especialidade;
i) Sanidade Mental, realizado por médico psiquiatra.
2 -  De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Profis-

sional da Saúde deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração 
- SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal 
– CAM, telefone (83) 98645-8717, das 8:00 às 12:00 e 13:00 as 17:00 horas,  para investidura no 
cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia): 

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Registro no Conselho da Classe
j) Certificado da Especialização 
k) Certidão de Casamento;
l) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
m) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
n) Conta bancária – BANCO BRADECO ;
o) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
p) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há seis 
(6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

q) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

r)  As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assinadas 
no ato da posse;

s) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

3- Após a posse o servidor tem 8 (oito) dias para entrar em exercício (Lei 2.380, art. 40, item II)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 139/2020  - ANEXO ÚNICO 

UPA AUGUSTO ALMEIDA FILHO

Nº de 
ordem

porta-
ria Nome Inscrição Classif Cargo

1 67
WILLIAMS BARBOSA DA SILVA 

JUNIOR 08347228 6
CONDUTOR DE AMBU-

LANCIA 

1 68
VAGNER HENRIQUE FERREIRA 

MARQUES DE BARROS 08629439 17
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

DE ANÁLISES CLÍNICAS

2 69 EMANUELLA FÉLIX DA SILVA 08645170 18
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

DE ANÁLISES CLÍNICAS

1 70
CRISTIANE DOS SANTOS 

QUEIROZ 08808730 101 TECNICO EM ENFERMAGEM

2 71 ARLINGTON HUGO PESSOA ASSIS 08823505 102 TECNICO EM ENFERMAGEM

3 72
ANA MARCELA BEZERRA 

SOARES 08822515 103 TECNICO EM ENFERMAGEM

4 73
JONAS SILVESTRE CÂNDIDO DE 

ARAUJO 08805679 104 TECNICO EM ENFERMAGEM

5 74 MARIA DENIZ CAVALCANTE 08826222 105 TECNICO EM ENFERMAGEM

6 75 VALKIRIA GOMES DA SILVA 08832407 106 TECNICO EM ENFERMAGEM

7 76 IVONETE MARIA DOS SANTOS 08807026 107 TECNICO EM ENFERMAGEM

1 77
FRANCISCO ALEXANDRE 

SARAIVA JUNIOR 09434430 6 BIOMEDICO

1 78 ADIMA KELLE VERAS DE LIMA 09629947 85 ENFERMEIRO 

2 79 RENAN RIBEIRO BARBOSA ALVES 09624825 86 ENFERMEIRO 

3 80
ALINE KATARINE MARQUES 

DELGADO FREITAS 09618070 87 ENFERMEIRO 

4 81 EDMILSON HELENO DE LIMA 09625077 88 ENFERMEIRO 

5 121 LIDIANE OLIVEIRA TEIXEIRA 09622505 89 ENFERMEIRO

6 122
BARBARA REGINA RAIMUNDO 

DE SOUZA 09634178 90 ENFERMEIRO 

7 82
LEONARDO WANDERLEY 

CAVALCANTE 09607633
6 - 

PCD ENFERMEIRO 

8 83 ANA CLAUDIA DE SOUZA 09632550
7- 

PCD ENFERMEIRO 

1 84
WALESKA PEREIRA VIANA 

IMPERIANO 09826599 14 FARMACEUTICO

1 85
IGOR RAFAEL PRAXEDES DE 

SALES 10043998 6
FARMACEUTICO/BIOQUI-

MICO 

2 86
GEOCIVAN SILVESTRE 

FERNANDES 10038696 7
FARMACEUTICO/BIOQUI-

MICO 

1 87
MICHELLY MELLINNY QUEIROGA 

GOMES 10244489 59 MEDICO 

2 88 DAISY MAIA DINIZ 10225135 60 MEDICO 

3 89 RAONE PEDRO DA SILVA 10214690 61 MEDICO 

4 90 LUIZ OTÁVIO BARBOZA LEITE 10201871 62 MEDICO 

5 91
DAVISON NOELY SALVINO DE 

OLIVEIRA 10246958 63 MEDICO 

6 92
TAYNNARA YONE AMORIM DE 

ANDRADE 10246055 64 MEDICO 

7 93 THIAGO GOMES DINIZ E SILVA 10220889 65 MEDICO 

8 94
GALILEU RICARTE MACHADO 

DANTAS 10227860 66 MEDICO 

9 95 JAQUES LAFITT MORAES 10247322 67 MEDICO 

10 96
FRANCILINO RODRIGUES LEITE 

RANGEL 10234278 68 MEDICO 

11 97 NILTON DA SILVA ALVES FILHO 10238876 69 MEDICO 

12 98 THAIS WINKELER BELTRÃO 10222769 70 MEDICO 

13 99
GABRIEL NUNES DE FIGUEIREDO 

CAVALCANTI 10238554 71 MEDICO 

14 100 JULIANA DA SILVA FERREIRA 10217959 72 MEDICO 

15 123
PRISCILLA ELIZABETH VIEIRA 

FERNANDES TEOTONIO 10246326 74  MÉDICO 

TOTAL 37

UPA BANCÁRIOS 

1 101
ANGELA SOARES DOS SANTOS 

RODRIGUES 08933992 109 TECNICO EM ENFERMAGEM

2 102
JACQUELINE KENNEDY DE 

SOUSA SILVA 08921435 110 TECNICO EM ENFERMAGEM

3 103 ANDRÉA MARIA DA SILVA 08939401 111 TECNICO EM ENFERMAGEM

4 104
RAFAELLA DE LOURDES DOS 

SANTOS RAMOS 08919118 112 TECNICO EM ENFERMAGEM

5 117
MARIA BETANIA PEREIRA DE 

MORAIS MIGUEL 08905617 113 TÉCNICO EM ENFERMAGEM

6 118 JANECLEIDE PEREIRA DE LIMA 08923084 114 TÉCNICO EM ENFERMAGEM

7 119
ISMAEL HONÓRIO FERREIRA 

DE SOUZA 08930629 115 TÉCNICO EM ENFERMAGEM

1 120
KAYO ROMERO COSTA DE 

ARAUJO 09114904 10 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

1 105
NAJA ELIZANGELA QUEIROZ 

CUNHA 09718905 85 ENFERMEIRO 

2 106
MARIA DO SOCORRO DA SILVA 

MORAIS 09744150 86 ENFERMEIRO 

3 107
NIEDJA KAROLINE DE SOUZA 

ANDRADE 09737070 87 ENFERMEIRO 

4 108
SAMARA SHIRLEY GABRIEL DA 

FONSÊCA 09729044 88 ENFERMEIRO 

5 109
SUÊNIA GONÇALVES DE MEDEI-

ROS DINIZ 09737060 89 ENFERMEIRO 

6 110
THAYSA THATYANA ARAGÃO 

GUERRA MOTA 09749974 90 ENFERMEIRO 

1 111
ADOLFO PLIEGO FERREIRA 

SARAIVA 09904350 14 FARMACEUTICO

1 112
BEATRIZ DUTRA GOMES 

PINHEIRO 10349120 81 MEDICO

2 113
NATHALIA JESSIKA MELO 

GONÇALVES 10343978 82 MEDICO

3 116
LUCAS BARBOSA SOUSA DE 

LUCENA 10343712 83  MÉDICO

1 114
LAURI FERREIRA DA COSTA 

JUNIOR 10512976 28
 MÉDICO ORTOTRAUMATO-

LOGISTA 

2 115
DIOGO CÉSAR DE SOUZA 

BEZERRA 10507611 29
 MÉDICO ORTOTRAUMATO-

LOGISTA 

TOTAL 20

SAMU

1 124 TIAGO BERNARDO NERY 10441220 7 MÉDICO

2 125 ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO 10416344 8 MÉDICO

TOTAL 2

TOTAL GERAL  59

João Pessoa, 03 de fevereiro de 2020.
LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ

Secretário da Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de alimentos especiais para suprir as necessidades das pessoas carentes do Município, 
conforme Determinação Judicial. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 185. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.
gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 06 de Fevereiro de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

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 Gon-
çalo 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Santa 
Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DES-
TINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 185. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 06 de Fevereiro de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:30 horas do dia 02 de Março 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NAS 
SAÍDAS DE CAJAZEIRAS E BREJO DAS FREIRAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO 
PEIXE-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 06 de Fevereiro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2019

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e 
serviços remanescentes de construção de um Edifício em Alvenaria de Unidade Básica de Saúde 
- Projeto Padronizado Padrão TIPO 1, Conforme Proposta Aprovada pelo Ministério da Saúde de 
Nº.11143891000113001. LICITANTE HABILITADO: B2 CONSTRUCOES EIRELI. LICITANTE INABI-
LITADO: ANTONIO GOMES EIRELI (itens 8.2.2.1 e 8.2.14) 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 17/02/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da 
primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de Fevereiro de 2020
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

O pregoeiro, equipe de apoio juntamente com a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça, comunica aos licitantes e demais interessados no presente processo 
administrativo Pregão Presencial 0001/2020 que tem como objeto:Contratação de empresa para 
prestação de serviços de confecção de estrutura metálicas e confecção de abrigos de passageiros 
de ônibus, que ANTE AO EXPOSTO, somos pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso em comento, 
de modo que seja INDEFERIDO os pedidos formulados pela Recorrente, devendo ser mantida a 
decisão que declarou inabilitada a empresa PARAÍBA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI 

         - ME, respeitando o prazo recursal amparado na Legislação. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@
lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de Fevereiro de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2019
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para construção de polo da academia da 

saúde com área de 516,12m² (Itens Remanescentes). LICITANTE HABILITADO: OLIVEIRA CUNHA 
SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI.LICITANTE INABILITADO: ANTONIO GOMES EIRELI. (ITENS 
8.2.7 E 8.2.8) 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 
19/02/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de Fevereiro de 2020
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA. LICITANTE HABI-
LITADO: VERSATTA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 20/02/2019, às 09:00 horas, no mesmo local da 
primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 22 de Janeiro de 2020
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

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

OBJETO: Aquisição de 05 (cinco) veículos para a Rede Municipal de Educação. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2020. DOTAÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA Contrato 20-80032-0; Convenio 0456/2019; 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 DESEN-
VOLVIMENTO DO ENSINO; 12.361.2006.2116 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. 
E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%; Elemento de despesa: 4490.52.01 - Equi-
pamentos e material permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00035/2020 - 06.02.20 - J 
CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$ 358.900,00.

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

OBJETO: Aquisição de Água Mineral, sem gás. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00009/2020. DOTAÇÃO: Vigente em Contrato. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00033/2020 - 
06.02.20 - JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO 09269422470 - R$ 29.250,00; CT Nº 00034/2020 
- 06.02.20 - JOSE VIEIRA DE MENESES - R$ 25.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

CONTRATO Nº 018/2019
  PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA E JR CONTABILIDADE 

E CONSULTORIA
 OBJETO: Estender o prazo de vigência do contrato nº 018/2019 para vigorar até o dia 18 de 

Janeiro de 2021.
DA JUSTIFICATIVA: Dar-se-á prorrogação do prazo contratual, nos termos do Art. 57, II, da Lei 

8.666/93, por se tratar de serviços contínuos de Consultoria e Assessoria Técnica em planejamento e 
gestão pública relativa às áreas contábeis, bem como, com vistas à obtenção de preços e condições 
mais vantajosas para a administração.

DATA DE ASSINATURA: 16 de Janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial SRP Nº 007/2020
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 20de 

fevereirode 2020, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada 
à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em:Sistema de registro de preço para a 
Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de vidros,para atender as neces-
sidades do Município de Sousa/PB,Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência 
em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 
horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução 
impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente 
empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 06 de fevereirode 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom 

Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com objetivo para:CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DO 
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO, SOLUÇÃO FIREWALL UTM, INTERNET BANDA LARGA 
E LOCAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NECESSÁRIOS A INTERCONEXÃO DIGITAL PARA ATENDER 
ESTA EDILIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02e Decreto Municipal nº. 004/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33994081. E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br. 
Edital: www.serraredonda.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br

Serra Redonda. - PB, 06 de Fevereirode 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.029/2020

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020
OBJETIVO: Contratação dos Serviços de Obra para Construção de Uma Unidade Básica de Saúde 

(Porte I) Padrão no Município de Vista Serrana/PB conforme planilha anexo ao edital e lei 8666/93.
A reunião será no dia 08:30hs do dia 27 de fevereiro de 2020
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Vereador Raimundo Garcia de 

Araújo, 25 – Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de segunda a sexta, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs de segunda a sexta. 

Vista Serrana - PB,06 de fevereiro de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

PRESIDENTE DA CPL

Assembléia Geral Ordinária 
Edital de Convocação

O Presidente da Uniodonto de João Pessoa – Cooperativa Odontológica, no uso das atribuições que 
lhe confere os artigos 33 – I; 35; 44 , todos do Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data 
são em número de 267 ( duzentos e sessenta sete ), para reunir-se em Assembleia Geral Ordinária, a 
realizar-se no auditório da OCB/PB  - Organização das Cooperativas do Estado da Paraíba, situada 
na Av. Coremas, 498 – Centro, nesta Capital – PB, no dia 20 de Fevereiro de 2020, às 16:00 h., em 
primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados, às 17:00 h., em segunda convocação, 
com a presença de metade mais um dos cooperados, e às 18:00 h. em terceira e última convocação 
com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
I. Prestação de Contas do Conselho de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal 
que inclui:
a)Relatório de Gestão;
b)Demonstrações Contábeis – Exercício 2019;
c) Sobras ou Perdas com a respectiva destinação; 
d)Parecer da Auditoria Independente; 
II. Apresentação e apreciação do Plano de Ações para 2020;
III. Eleições dos Membros do Conselho de Administração ( segundo  RN. nº 311 de 1º de Novembro 
de 2012  da ANS), e também do Conselho Fiscal;
IV. Fixação do valor do Pró-labore dos membros  da Diretoria Executiva, bem como o valor das 
Cédulas de Presença dos demais membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
Obs – A AGO não será realizada na sede da UNIODONTO, devido não ter espaço físico suficiente 
para a realização da mesma.

João Pessoa – PB, 07 de fevereiro de 2020

Tertuliano Brito Neto
Presidente

O SR. LUIS FELIPE AMORIM PAIVA, INSCRITO NO CPF Nº 050.952.194-09, VEM POR MEIO DESTA 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E 
AGRICULTURA DE CABEDELO) A LICENÇA DE PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
DE UM IMÓVEL MULTIFAMILIAR VERTICAL, LOCALIZADA NA RUA MARX ZANGEL, S/Nº, LT. 06A; 
QD. 02; CAMBOINHA, CABEDELO-PB.

A3C ENGENHARIA LTDA-ME, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente 
a RENOVAÇÃO da L.O.(LICENÇA DE OPERAÇÃO) para fabricação de asfalto a frio em betoneira, 
situado na Rua Maria Leopoldina do Egito – Mangabeira – João Pessoa

HOTEIS VELA E MAR S.A.
CNPJ 09.602.970/0001-31

JUCEP/NIRE 2530000800-8
ANÚNCIO

A Companhia HOTEIS VELA E MAR S.A. comunica aos seus Acionistas que se encontram à dispo-
sição de todos, no Departamento Jurídico da Empresa, situada na Rua Professora Alice Azevedo, 
76, sala 7, Centro, CEP 58013-480, João Pessoa, no horário de 8:00 as 12:00hs e de 14:00 as 
18:00hs, dias úteis,  os  documentos relativos as Demonstrações  dos exercícios sociais findos em 
31 de dezembro de cada ano, no período de 1995 ate 2019.  João Pessoa (PB), 05/02/2020. LUIZ 
SÁLVIO GALVÃO DANTAS. (Presidente)

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, pública, 
para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede 
deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Central de Compras- Centro Administrativo Estadual - 
Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 20/02/2020, às 13:30h (treze horas e trinta minutos) para:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS, destinado à JUNTA COMERCIAL 
DO ESTADO DA PARAÍBA - JUCEP, 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 19-01311-9
                                                                                                          João Pessoa, 06 de Fevereiro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a 
Licença de Operação Nº 268/2020, em João Pessoa, 04 de Fevereiro de 2020 - Prazo 730 dias, 
para SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: ITABAIANA - UF: PB. Processo: 
2019-005338/TEC/LI-6942.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a 
Licença de Operação Nº 268/2020, em João Pessoa, 04 de Fevereiro de 2020 - Prazo 730 dias, 
para SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: ITABAIANA - UF: PB. Processo: 
2019-005338/TEC/LI-6942.
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