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do Plano de Inovação 
vai levar tecnologia 
de ponta às escolas
Iniciativa, que prevê a implantação de plataformas digitais nas escolas da Rede Estadual, 
foi apresentada durante solenidade, ontem, pelo governador João Azevêdo. Página 5

Agricultores podem solicitar 
empréstimo junto ao Sicredi

Matheus Cunha: paraibano 
faz história no Pré-Olímpico

Termo de cooperação entre o governo e a cooperativa 
foi assinado ontem e em uma primeira fase, serão 
contemplados 167 municípios do Estado. Página 3

Patos: chuva deixa parte da 
cidade sem energia elétrica

Estado registra maior alta do 
país em doação de órgãos

PBPrev recebe integrantes 
do Ministério da Economia

PB inicia terceira fase da 
vacinação contra o sarampo

Uma forte chuva registrada na tarde de ontem 
ocasionou a queda de três árvores na cidade, atingindo 
a fiação elétrica que abastece o município. Página 5

Central de Transplante do Estado vem registrando 
um doador por semana, um crescimento que 
atinge a casa de 196%. Página 17

Aprender como a autarquia paraibana funciona para 
a implantação da Unidade Gestora Única da União 
foi o objetivo da visita, ontem. Página 4

A nova campanha, que vai até o dia 13 de março, visa 
atender crianças a partir de 5 anos de idade até jovens de 
19. O dia D está marcado para o próximo sábado. Página 7
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Oscar: colunistas analisam a vitória de 
‘Parasita’ e a força de Bong Joon Ho
Em noite histórica, filme sul-coreano bate recorde ao ser o primeiro filme de língua 
não inglesa a faturar os prêmios de Melhor Filme e Melhor Diretor. Páginas 10 e 15

Boas vibrações Reggae domina o Palco Tabajara, 
que recebe, hoje, Reggaear (foto) e PedeCoco. Página 9
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Últimas

Artilheiro marca dois gols contra a Argentina e ajuda o 
Brasil a carimbar o passaporte para Tóquio. Página 24

Cultura
Foto: Divulgação



Uma força-tarefa indispensável 
para o processo de transformação social 
com vistas à edificação de uma socieda-
de onde o desenvolvimento econômico 
não esteja dissociado do acesso demo-
crático ao conhecimento, da repartição 
justa das riquezas, dos bens e dos servi-
ços e da preservação da natureza.

Na Paraíba, essa unidade especial 
de trabalho, tão cara ao futuro, é for-
mada por cerca de 250 mil crianças e 
jovens da Rede Estadual de Ensino, cujo 
ano letivo foi aberto ontem, pelo gover-
nador João Azevêdo, na Sala de Concer-
tos Maestro José Siqueira, no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

Os investimentos para a educação, 
anunciados ontem no Espaço Cultural, 
revelam o nível de disposição do gover-
nador, no sentido de enfrentar e vencer 
o grande desafio de formar adequada-
mente - levando-se em conta os proble-
mas sociais do tempo presente - esse 
quarto de milhão de crianças e jovens.

A teoria, no caso da educação, não 
pode estar desassociada da prática. 
Ou seja, o processo de ensino-apren-
dizagem necessita, mais que nunca, de 
ferramentas materiais, a exemplo das 
bases físicas das plataformas digitais. O 
tempo do livro, lápis, borracha e cader-
no e do giz, louça e apagador, passou. 

As ações apresentadas pelo ges-
tor estadual, na abertura do ano letivo 
2020, além de valorizar o magistério, 
por meio, por exemplo, da capacitação, 
levam em conta a realidade dos estu-

dantes, de modo a harmonizar, da me-
lhor forma possível, o projeto pedagógi-
co com os planos de vida dos colegiais.

A Cultura e a Ciência andam de 
mãos dadas na estrada do futuro con-
figurada pelos editais lançados pelo 
governo estadual, entre os quais o Arte 
em Cena: Festival de Arte e Cultura na 
Escola - que faz homenagem ao Mestre 
Sivuca - e o Concurso de Redação que 
promove a Inteligência Artificial (IA).

Destaque-se, ainda, o lançamento 
do Plano Estadual de Inovação e Tecno-
logia Para Aprendizagem, cuja meta é 
instalar ferramentas de tecnologia em 
todas as escolas da rede estadual da 
Paraíba, no período de quatro anos. O 
projeto envolve a realização de cursos e 
aquisição de equipamentos digitais.

Os incrementos às políticas públi-
cas para a educação, na esfera estadual, 
totalizam investimentos da ordem de 
aproximadamente R$ 160 milhões. A 
expectativa é de que este universo, 
formado por cerca de 250 mil estu-
dantes, 10 mil professores e 655 es-
colas, viva um novo ciclo de expansão 
qualitativa.

O mundo tornou-se extremamen-
te competitivo. Portanto, o poder 
público tem a obrigação de formar 
gerações que tenham oportunidades 
concretas de inclusão no mercado de 
trabalho. Sem educação de qualidade, 
nenhuma sociedade solucionará seus 
problemas sociais, não importa o ní-
vel de gravidade. 
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No início da vida 
adulta, nós mulheres, 
principalmente depois 
que conciliamos o in-
conciliável – casamento, 
maternidade, vida pro-
fissional – o tempo não 
rende. Quando os filhos 
são pequenos, vivemos exaustas, com 
várias jornadas de trabalho, e os finais 
de semana curtíssimos para descanso, 
sono, ir à praia, fazer passeios com as 
crianças, preparar aulas, etc e etc. Eu 
passava os sábados e domingos apro-
veitando os minutos, para dar tempo de 
fazer tudo que precisava, queria e deve-
ria. Nunca dava!

Os filhos crescem, e outras deman-
das surgiam. Maiores responsabilida-
des no trabalho, no meu caso, me capa-
citei (Doutorado) tardiamente, então 
leituras, ensaios, idas à UFPE, mono-
grafias, grupos de estudo e escrita de 
Tese...e, em tempos em que eles ainda 
não dirigiam,  levar filhos aos treinos, 
às festas, ao colégio. Quando tiraram 
a licença pra dirigir, tudo piorava: um 
carro só para dividir; violência no 
trânsito; bebida; festas, e o voar com 
as próprias pernas ao lazer, à respon-
sabilidade etc e tal. 

O tempo nosso de cada dia continua 
curto e milimetricamente racionado. 
Temos sim que fazer ginástica pra um 
tempo todo nosso; um silêncio precioso; 
uma esticada; um cinema; e um sopro 
de independência da domesticidade, do 
marido, dos filhos. Ufa! Haja elaboração. 
E ter que ler Re-engenharia do Tempo, 
de Rosiska Darcy de Oliveira. Ou os tra-
balhos sobre “O Tempo Feminino”, de 
Lourdes Bandeira, que lia e lia nos anos 
80 para me inspirar nessa equação, 
quase sem saída.

Passado tanto tempo, e tantos de-

safios, olho pra trás e me 
orgulho de ter dado con-
ta de tanta coisa; tantas 
encruzilhadas; tanta fal-
ta de tempo e tanta en-
trega e colhida do tempo 
e da vida que me foi dada 
e pela qual batalhei.

Hoje, passado o tempo, os filhos 
voaram. Por circunstâncias dos misté-
rios da vida, fiquei viúva, e sozinha es-
tou em outra re-organização do tempo. 
O tempo que sobra. Tenho esse luxo do 
novo século. E estou apaziguada. Con-
templativa. Não tenho necessidades de 
maiores desafios, nunca os tive tanto!. 
Ando contra a maré. Gosto da vida sem 
muitas aventuras que me causem ansie-
dade e falta de sono. Gosto da quietude 
interna. Da sesta após o almoço. Sem 
grandes solavancos. Claro que, tem  o 
tempo da indignação, da resistência, da 
empatia com o outro, pois aí de nada 
adianta ter tempo e paz.

 Agora, me encontro com a casa, 
o quarto, o tempo, a vida, toda minha. 
Escolho, subverto, desisto, troco, apro-
veito, desfruto, gosto, des-gosto, e me 
esparramo na minha camona king sem 
reis nem rainhas, agradecendo esses 
novos ventos dos tempos que me visi-
tam. Ouvi a sambista Teresa Cristina 
dizer que o tempo tem que gostar da 
gente. Acho que ele gosta de mim!

Ao futuro? Não penso muito. Nunca 
fui precavida, nem planejadora. Um dia 
por vez. Espero muito ter saúde e ale-
gria no viver. E isso é bem simples – um 
sorvete, um livro, a companhia de al-
guns queridos/as, uma visita, um banho 
de mar, uma viagem de quando em vez; 
uma comidinha boa, enfim, um coquei-
ro e uma lua cheia, tudo o que sempre 
me deixou em paz e feliz. E com tempo. 

Eis a graça da vida. Acho!

 Crônica

A vida é uma graça!

Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br

Gosto da vida 
sem muitas aventuras 

que me causem 
ansiedade e falta 

de sono. 

Bruno Farias é cotado para ser o candida-
to do Cidadania a prefeito de João Pes-
soa. Ele, porém, afirma que o tema sobre 
candidatura própria ainda será debatido 
internamente pelo partido, o que deverá 
ocorrer nos próximos meses. E fez uma 
projeção: o Cidadania deverá se tornar o 
maior partido da Paraíba, em termos de 
número de vereadores e prefeitos.  

A Vara da Infância e da Juven-
tude da Comarca de Campina 
Grande, a Prefeitura Municipal 
e o Ministério Público do Tra-
balho se reuniram para ana-
lisar a situação dos imigrantes 
venezuelanos. Na ocasião, foi 
tratada da exposição das crian-
ças venezuelanas à condição 
de mendicância. Participaram 
das discussões representantes 
das Polícias Federal, Civil e 
Militar, autoridades e especia-
listas em ação social.

Presidente do Cidadania em João Pessoa, o 
vereador Bruno Farias reafirmou que o parti-
do terá candidatura própria na capital – des-
de o ano passado, que ele vinha defendendo 
que a legenda fosse “protagonista na eleições 
de 2020”. Agora, com a filiação do governa-
dor João Azevêdo ao Cidadania, ele opina que 
essa tese ganhou ainda mais força.

Tese reforçada

Venezuelanos

GoVernador sobre pedido de VirGulino: “uma excrescência”

decisão manTida em família

JeoVá campos: oposição quer dar um Golpe na paraíba

O colunista indagou se o de-
putado Jeová Campos man-
tém sua decisão de não mais 
ser candidato a cargos eletivos 
na Paraíba, este ano e em 
2022. “Sim, não sou mais can-
didato”, disse, lacônico. “Nem 
a prefeito de Cajazeiras?”, in-
sistiu o colunista. “Está descar-
tada a minha candidatura [em 
Cajazeiras]”, disse, afirmando 
que seu grupo vai discutir um 
nome a ser apoiado nas elei-
ções deste ano.

Perguntei a Jeová Campos se 
o irmão dele, Marcos Cam-
pos, poderia ser o nome a ser 
lançado como pré-candidato 
a prefeito – em outubro do 
ano passado, ele transferiu seu 
domicílio de São José de Pira-
nhas, onde foi vice-prefeito por 
dois mandatos, para Cajazei-
ras. “Marcos vem sendo lem-
brado para concorrer à prefei-
tura, mas também como meu 
sucessor na Assembleia. Isso 
ainda será discutido”, disse.   

Provocado ontem por jornalistas a falar sobre o pedido de afastamento protocolado pelo deputa-
do Wallber Virgulino contra ele e a vice-governadora Lígia Feliciano, o governador João Azevêdo 
disse que “aquilo é uma excrescência”, porque “é desprovido de qualquer fundamento jurídico. 
Para haver impeachment é preciso que haja crime de responsabilidade, o que evidentemente 
não há”, argumentou.

debaTe inTerno

Em entrevista ontem à co-
luna, o deputado estadual 
Jeová Campos (foto), do 
PSB, acusou a oposição 
de tentar dar um golpe 
contra o governador João 
Azevêdo (Cidadania) e 
contra a vice-governado-
ra, Lígia Feliciano (PDT), 
ao se referir ao pedido 
de afastamento dos dois 
gestores protocolado pelo 
deputado Wallber Virgulino (Patriotas) na Assembleia Legislativa da Paraíba. “A oposição 
perdeu a eleição e, agora, quer dar um golpe”, disse, afirmando que “não existe nenhuma 
prática de ilícito” que justifique o pedido. “[O pedido] quebra o princípio de soberania po-
pular, porque João foi eleito no primeiro turno pela maioria do povo paraibano. Isso seria 
uma violência contra o Estado democrático de direito”, argumentou. Para o deputado, “a 
oposição quer gerar o caos, com o objetivo de atrapalhar a governabilidade e ferir o Estado 
democrático de direito”, disse, reafirmando que “não foi cometido nenhum tipo de ilícito 
que possa caracterizar um crime de responsabilidade”.

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Foto: Divulgação
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Primeira fase atenderá 167 municípios, mas a previsão é de que o projeto se estenda para todo o Estado

Parceria entre governo e Sicredi 
garante crédito para agricultores

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Os agricultores paraibanos 
assistidos pela Empresa Parai-
bana de Pesquisa, Extensão Ru-
ral e Regularização Fundiária 
(Empaer) poderão solicitar, a 
partir de agora, financiamen-
to rural para suas atividades 
agropecuárias junto à Coope-
rativa de Crédito, Poupança e 
Investimento Sicredi Evolução. 
Na manhã de ontem (10), foi 
assinado termo de cooperação 
técnico-financeiro que permi-
te o acesso dos produtores ao 
crédito rural.

Nessa primeira fase do 
acordo 167 municípios serão 
atendidos, mas a previsão é se 
estender a todo o Estado, de 
modo que os produtores rurais 
possam contar com mais uma 
fonte de acesso a recursos finan-
ceiros para implantar seus pro-
jetos agrícolas. Caberá à Empaer, 
empresa vinculada à Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca (Se-
dap), prestar assistência técnica 
aos produtores rurais tomado-
res de custeios agropecuários ou 
de investimentos junto à Sicredi. 

A elaboração de planos 
e projetos técnicos, avaliação, 
perícia e mediação de lavoura 

ou pastagem, estudo de viabi-
lidade, vistoria e laudos de fis-
calização de crédito rural são 
alguns dos serviços que a Em-
paer prestará aos produtores 
que obtiverem financiamento 
junto à cooperativa de crédito, 
inclusive os relacionados ao 
Programa de Garantia da Ativi-
dade Agropecuária (Proagro).

Este é mais um serviço que 
está sendo colocado à disposi-
ção dos produtores rurais como 
uma ação de governo, que bus-
ca oferecer oportunidade para 
que estes tenham condições de 
fazer produzir a terra, também 
com a prestação de serviços de 
assistência técnica. 

 O acordo foi assinado 
pelo presidente da Empaer, 
Nivaldo Moreno Magalhães, e 
pelo diretor de Operações da 
Sicredi Evolução, João Alfredo 
Falcão da Cunha Lima. Estavam 
presentes ao ato o diretor ad-
ministrativo da Empaer, Jean 
Queiroga, o gerente executivo 
de Planejamento e Operações 
da Empaer, Cristiano Campelo, 
da Assessoria Jurídica, Edgley 
de Brito, além de Aurélio Piza-
no Timm, gerente de Negócios 
Agro da Sicredi Evolução.

Foto: Secom-PB

O acordo foi assinado pelo presidente da Empaer, Nivaldo Moreno Magalhães, e pelo diretor de Operações da Sicredi Evolução, João Alfredo Falcão da Cunha Lima

O governador  Azevêdo 
confirmou, ontem, durante o 
programa Fala Governador, 
a sua participação no Fórum 
de Governadores do país e 
no Fórum dos Governadores 
do Nordeste que acontecem 
hoje, em Brasília. Entre os 
assuntos que serão discu-
tidos nas reuniões estão a 
reforma tributária e o Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços so-
bre combustíveis. Amanhã, o 
chefe do Executivo estadual 
se reúne com o ministro da 
Economia Paulo Guedes.

O governador João Aze-
vêdo comentou que a agenda 
nos próximos dois dias em 
Brasília será bem movimen-
tada. “Teremos uma agenda 
intensa em Brasília. Pela ma-
nhã, haverá a reunião com to-
dos os governadores do Bra-
sil e à tarde terá o Fórum de 
Governadores do Nordeste. Já 

na quarta-feira (12), vamos 
nos reunir com o ministro 
Paulo Guedes para discutir 
a questão dos empréstimos 
que o Estado tem trabalha-
do. Teremos ainda agenda em 
outros ministérios e na Pro-
curadoria Geral do Trabalho 
em função de algumas ações 
e programas que estão sendo 
implementados”, explicou o 
governador. 

Ele ainda acrescentou: 
“É uma agenda forte para que 
a gente possa continuar bus-
cando investimentos, estabe-
lecendo novas relações. Tive-
mos mudança no Ministério 
de Desenvolvimento Regional 
e precisamos reapresentar a 
Paraíba ao novo ministro, di-
zer o que avançamos e temos 
como pleitos. Enfim, quere-
mos fazer com que a Paraíba 
continue avançando e produ-
zindo uma vida melhor para 
os paraibanos”.

João Azevêdo participa 
de fórum em Brasília

Concessões de crédito

Empreender Paraíba abre prazo 
para inscrições em 13 municípios

O Programa Empre-
ender Paraíba abre, hoje, 
a partir das 8h, inscrições 
para concessões de crédito 
para empreendedores de 
13 municípios que desejam 
iniciar o seu próprio negó-
cio ou fazer a ampliação de 
um já existente. 

As cidades que abri-
rão os cadastros fazem 
parte das 6ª,  8ª e 11ª 
Regiões do Estado. São 
elas: Água Branca, Brejo 

do Cruz, Cacimba de Areia, 
Catolé do Rocha,  Juru, 
Mato Grosso, Passagem, 
Patos, Quixabá, Santa Lu-
zia, São José de Princesa, 
São José do Brejo do Cruz 
e Tavares.

Serão disponibilizadas 
30 vagas por município, 
com exceção de Patos, onde 
serão ofertadas 60 vagas, 
com uma previsão de 450 
cadastros a serem realiza-
dos. O programa está dan-

do prioridade às cidades 
onde não foram abertas 
inscrições em 2019 ou 
que tiveram poucos aten-
dimentos.

As inscrições podem 
ser realizadas por pessoas 
físicas maiores de 18 anos 
e legalmente emancipadas 
que residam na Paraíba há 
mais de seis meses. Os inte-
ressados devem acessar o 
endereço eletrônico www.
empreender.pb.gov.br e re-

alizar o cadastramento a 
partir da data e horário de 
abertura de inscrições no 
seu município.

Os empreendedores 
que forem realizar o cadas-
tro devem estar atentos à 
documentação exigida pelo 
Empreender no ato da ins-
crição. Essas informações 
podem ser encontradas no 
Edital do programa dispo-
nível no site www.empre-
ender.pb.gov.br

Comissão do TJPB para Metas do CNJ 
realiza primeira reunião ordinária

Os membros da Comissão 
das Metas Nacionais do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), 
referentes ao Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba, realizaram a 
1ª reunião ordinária de tra-
balho para discutir as ações a 
serem desenvolvidas ao longo 
do ano. O encontro aconteceu 
na manhã de ontem na sala de 
reuniões do gabinete da presi-
dência do TJPB.

Participaram o gestor 
das Metas, desembargador 
João Benedito da Silva, a juí-
za-corregedora, Silmary Alves 
de Queiroga Vita, o assessor 
da vice-presidência, Rodrigo 
Antônio Nóbrega, o magistra-
do coordenador das Metas 1 e 
2, Jailson Shizue Suassuna, o 
coordenador da Meta 4, juiz 
Antônio Carneiro de Paiva 
Júnior, o juiz coordenador da 
Meta 6, Eduardo José de Car-
valho, a juíza coordenadora da 
Meta 8, Graziela Queiroga de 
Sousa, e a gerente de Pesquisa 

e Estatística, Renata Grigório.
O desembargador João 

Benedito explicou que na 
reunião foram discutidas 
questões administrativas re-
ferentes ao cumprimento das 
metas, os resultados obtidos 
no ano de 2019 e que estão 
com as expectativas otimistas 
para este ano, tendo em vista 
os trabalhos terem iniciado 
mais cedo. O magistrado sa-
lientou que a Gerência de Pes-
quisa e Estatística apresentou 
o resultado final das Metas de 
2019. “No âmbito do Tribunal 
de Justiça, nós cumprimos, de 
um modo geral, todas as me-
tas”, ressaltou.

Ele destacou, ainda, o 
acréscimo das Metas 9 e 12, 
a primeira refere-se à inte-
gração do Judiciário à agenda 
2030, documento das Organi-
zações das Nações Unidas, en-
volvendo os países-membros 
para alcançar os objetivos do 
desenvolvimento sustentável, 

e a segunda trata-se de im-
pulsionar os processos rela-
cionados com obras públicas 
paralisadas.

“A Meta 12 ainda trou-
xe algumas indagações que 
foram objetos de questiona-
mentos do subcomitê Nordes-
te da Rede de Governança Co-
laborativa da Justiça Estadual, 
cujas atividades estão sendo 
coordenadas, atualmente, 
pela Paraíba, por meio da 
doutora Renata Grigório. Este 
órgão congrega os noves esta-
dos nordestinos e cada região 
do país possui um comitê. Eles 
se reúnem, discutem a maté-
ria e levam ao conhecimento 
do comitê Nacional que, por 
sua vez, encaminha para o 
CNJ para dirimir as dúvidas”, 
explicou o gestor das Metas.

O desembargador João 
Benedito informou que foi 
tratado, também, na reunião 
a disponibilização do acervo 
das Metas 2020. Segundo o 

magistrado, é através do acer-
vo que se tem as informações 
de quantos processos existem 
a serem cumpridos em cada 
meta para este ano. Ele dis-
se, ainda, que foi discutida 
a centralização de informa-
ções, com relação a dúvidas 
que os juízes tenham sobre 
determinadas questões, que 
ficará ao encargo da Gerência 
de Pesquisa e Estatística. A 
próxima reunião da comissão 
está prevista para o dia 9 de 
março, na sede do TJPB.

A Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária (Seap), 
por meio da Gerência Execu-
tiva de Ressocialização, abriu 
seleção de reeducandos dos 
regimes aberto, livramento 
condicional e pessoas egre-
sas do sistema prisional, para 
ingressarem nos cursos de 
Eletricista Predial e Residen-
cial, Informática Básica e Em-
preendedorismo. A ação faz 
parte do Projeto Alvorada e 
as aulas terão início em abril. 
Serão cinco meses de formação 
e três meses de estágio. 

Para isso, o Governo do 
Estado, por meio da Seap, 
firmou Termo de Cooperação 
Técnica com o Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB), Campus João 
Pessoa, para capacitar jovens 
- homens e mulheres. A capa-

citação acontecerá no período 
de abril a novembro deste ano. 
Após a seleção, quem for matri-
culado nos cursos terá direito a 
uma bolsa mensal no valor de 
R$ 878,70 e no término da ca-
pacitação outra bolsa no valor 
de R$ 250,00 para aquisição de 
ferramentas de trabalho.

As inscrições são reali-
zadas, preferencialmente às 
segundas e quartas-feiras, na 
Gerência de Ressocialização, 
5º andar da Seap, no Centro 
Administrativo do Estado, 
bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa. O pré-requisito bási-
co para participar do curso é 
saber ler e escrever (Ensino 
Fundamental incompleto). 
Após a inscrição, em março, 
o candidato será submetido 
a uma entrevista e avaliação.

Reeducandos e egressos 
vão fazer cursos no IFPB

Reunião discutiu 
questões 

administrativas 
referentes ao 

cumprimento das metas 
e resultados de 2019
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Representantes da pasta participaram de reunião ontem em João Pessoa para conhecer o funcionamento da autarquia

Representantes do Mi-
nistério da Economia estive-
ram ontem em João Pessoa 
para uma reunião na PBPrev 
– Paraíba Previdência. Na 
pauta, aprender como a au-
tarquia paraibana funciona 
para a implantação da Uni-
dade Gestora Única da União. 
Estiveram presentes no en-
contro Thaís Riether Vizioli 
(Gabinete da Secretaria de 
Previdência), Heriberto Nas-
cimento (Secretaria do Te-
souro Nacional), Leonardo 
da Silva Motta (Subsecreta-
ria de Regimes Próprios de 
Previdência Social da Secre-
taria de Previdência) e Luis 
Guilherme de Souza Peçanha 
(Secretaria de Gestão e De-
sempenho Pessoal), além do 
presidente da PBPrev, José 
Antônio Coêlho, e funcioná-
rios da autarquia. Thaís expli-
cou a vinda da comissão. 

“A emenda constitucio-
nal 103 da Reforma da Previ-
dência, que foi aprovada ago-
ra em novembro, estabeleceu 
um prazo para que todos os 
entes federados, inclusive a 
União, implementem suas 
entidades gestoras únicas. 
Isto a Paraíba já fez desde 
2003 e a União não. Agora, 
dado que a emenda cons-
titucional estabeleceu este 
prazo de dois anos, e para 
nós é interessante porque 
você vai dar transparência, 
vai priorizar os procedimen-
tos, vai permitir de fato uma 

Rammom Monte 
rammom511@hotmail.com

Gestão da PBPrev é modelo 
para Ministério da Economia

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

concessão padronizada, o ser-
vidor, independente do órgão 
em que ele esteja vai ter o mes-
mo mecanismo de concessão e 
de pagamento de benefício. A 
gente acha este processo mui-
to positivo e como a PBPrev 
já tinha este instituto pronto, 
a gente veio aqui para tentar 
buscar isto, para justamente 
aprender com vocês”, explicou.

O presidente da PBPrev, 
José Antônio, comemorou 
a vinda do grupo. “Eles vie-

ram conhecer a realidade 
da gente aqui. O Ministério 
da Economia mandou este 
pessoal para conhecer a PB-
Prev, principalmente no que 
diz respeito à Unidade Ges-
tora independente, ou seja, 
uma autarquia que recebe, 
administra e paga aos apo-
sentados e pensionistas. E é 
isto que a União quer fazer. 
Então para nós da Paraíba é 
uma coisa sem preço, porque 
fomos a unidade escolhida de 

todo o país para que sirva de 
modelo da União”, disse.

Além da Paraíba, que já 
tem um trabalho consolidado 
neste segmento, a comissão 
também visitará o Amazo-
nas, visto que é o Estado mais 
novo a implementar sua pró-
pria unidade gestora. 

Ainda de acordo com 
Thais, a vinda à Paraíba de 
fato tem apenas o propósito 
de realizar uma consulta. “Foi 
uma consulta, nenhum obje-

tivo de auditoria. Foi para a 
gente aprender mesmo com 
o processo, de como que se 
dá concessão, qual o prazo, 
quantos servidores vocês 
precisaram envolver nas ati-
vidades, quando a centrali-
zação aconteceu, precisou 
acontecer uma força-tarefa 
ou não, como se dá a questão 
das vinculações orçamentá-
rias. A gente tem um proble-
ma na União que a gente tem 
teto de gastos e a dotação 

orçamentária de cada órgão, 
é descentralizado este paga-
mento de benefícios e aqui 
não. Foi neste sentido, nossa 
experiência foi bastante pro-
veitosa, acho que a gente vai 
levar algumas lições que vão 
ajudar a gente lá”, resumiu.

Por fim, ela tratou um 
pouco do cronograma de tra-
balho do grupo. “Nós quatro 
aqui compomos um grupo de 
trabalho instituído no âmbito 
do Ministério da Economia 
para tentar operacionalizar e 
implementar a Unidade Ges-
tora Única da União. Então, a 
gente conclui este trabalho do 
grupo em abril, a gente vai ter 
um relatório sugerindo uma 
estrutura, um mecanismo 
para a entidade gestora única 
da União”, finalizou. 

Unidade Gestora Única
A proibição da existên-

cia de mais de um regime 
próprio de previdência social 
e de mais de um órgão ou en-
tidade gestora desse regime 
em cada ente federativo exis-
te desde 2003. A Paraíba é 
um dos primeiros estados do 
Brasil a ter sua própria Uni-
dade Gestora Única, imple-
mentada ainda em 2003.

Em síntese, a proibição 
busca garantir a observância 
do princípio da isonomia e 
impessoalidade na conces-
são de benefícios dos segura-
dos e dependentes do regime 
de previdência, possibilitan-
do uma gestão administrati-
va, gerencial, operacional e 
fiscal mais eficientes.

Foto: Marcos Russo

O presidente da PBPrev, José Antônio, comemorou a vinda do grupo e explicou que eles vieram conhecer a nossa realidade, principalmente à Unidade Gestora Independente

Na sede da Lotep

Ganhadores recebem prêmios e Nota 
Cidadã divulga mais 21 sorteados

Os ganhadores do 1º 
Sorteio da campanha Nota 
Cidadã receberam seus 
prêmios, ontem, na sede da 
Loteria Estadual da Paraí-
ba (Lotep), em João Pessoa. 
Foram entregues os che-
ques no valor de R$ 2 mil e 
o prêmio especial de R$ 20 
mil aos vencedores das ci-
dades de João Pessoa, Cam-
pina Grande e Alhandra. A 
entrega e o sorteio foram 
transmitidos pelo canal do 
YouTube da Sefaz-PB no link 
https://www.youtube.com/
watch?v=QO9pZi9qVkw&-
t=504s com a locução de Lu-
cas Pereira.

No ato da entrega dos 
prêmios, o secretário execu-
tivo da Fazenda (Sefaz-PB), 
Bruno Frade, parabenizou 
os primeiros contemplados 
e destacou o crescimento 
dos participantes na campa-
nha Nota Cidadã. “Tivemos 
um grande salto de parti-
cipantes para o 2º sorteio. 
Para se ter uma ideia, no pri-
meiro sorteio, em janeiro, ti-
vemos pouco mais de 10 mil 
notas fiscais concorrendo. 
Agora, neste 2º sorteio, já ti-
vemos mais de 47 mil notas 
fiscais. Essa campanha tem 
objetivos bem definidos. 
Para o comércio local, re-

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
comunica previamente que 
vai precisar interromper 
o abastecimento de água, 
hoje, das 8h às 22h, em 26 
localidades da Grande João 
Pessoa.

De acordo com a di-
retoria de Operação e 
Manutenção da Cagepa, a 
suspensão no fornecimen-
to de água será necessária 
para que equipes da com-
panhia realizem, em ca-
ráter preventivo, serviços 
de manutenção elétrica na 
estação de tratamento de 
água de Marés.

As áreas atingidas são: 
Centro, Tambiá, Róger, Bai-

xo Róger, Ilha do Bispo, Va-
radouro, Cordão Encarna-
do, Alto do Mateus, Bairro 
dos Novais, Funcionários I, 
Jardim Planalto, Oitizeiro, 
Cruz das Armas, Jaguari-
be, Torre, Expedicionários, 
Tambauzinho, Pedro Gon-
dim, Bairro dos Estados, 
Jardim Treze de Maio, Ipês, 
Mandacaru, Padre Zé e Alto 
do Céu, na capital; toda a 
cidade de Bayeux e Várzea 
Nova, em Santa Rita.

Mais informações 
sobre os serviços execu-
tados pela Cagepa podem 
ser obtidas gratuitamen-
te pelo telefone 115, que 
agora também atende li-
gações de celular.

26 localidades vão
ficar sem água hoje

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica que, por motivos de ordem técnica faz-se o adia-
mento da Tomada de Preços nº 00001/2020, para o dia 18 de Fevereiro de 2020 às 10:00 horas, no 
mesmo local inicialmente divulgado: Praça Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB. Informações: 
no horário das 07:00 Às 13;00 horas dos dias úteis, no referido endereço. E-mail: licitacaoalagoanova@
gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 10 de Fevereiro de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Presidenta da Comissão

Através do 
QR Code acima, 

confira a lista completa 
dos ganhadores

Os cheques no valor de R$ 2 mil e o prêmio especial de R$ 20 mil foram 
entregues aos vencedores de João Pessoa, Campina Grande e Alhandra

presenta mais um fortaleci-
mento de compras nas lojas 
físicas e locais. Por se tratar 
de uma campanha perma-
nente com sorteios men-
sais, desestimula o cidadão 
a comprar na internet ou 
em outros estados vizinhos 
e ativa o exercício da cida-
dania dos cidadãos. Não 
temos dúvida que teremos 
crescimento contínuo nos 
próximos meses, enquanto 

para o cidadão é o exercício 
da cidadania e a possibili-
dade de premiação todos 
os meses”, completou. 

Para o superintenden-
te da Lotep, Beto do Brasil, 
“a entrega dos primeiros 
prêmios aos ganhadores do 
1º Sorteio com transmissão 
ao vivo pela Internet mos-
tra mais uma vez a lisura e 
a transparência da campa-
nha Nota Cidadã”, adiantou.

Foto: Alberi Pontes

SÃO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE
CNPJ nº 19.842.588/0001-59
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE CARÁTER ELETIVO
São Paulo Crystal Futebol Clube, entidade desportiva filiada na Federação Paraibana de Futebol, 
inscrita no CNPJ sob o número 19.842.588/0001-59,com sede na Fazenda Engenho São Paulo, 
S/N, Zona Rural de Cruz do Espirito Santo, CEP 58337-000, através de seu Presidente Mucio Carlos 
Lins Fernandes, vem à presença do público em geral e, especialmente aos seus sócios, com arrimo 
no art. 8º, § primeiro e demais úteis do Estatuto Social, convocar ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA 
a ser realizada no dia 09 de março de 2020 (segunda-feira), na sede do clube, para eleição da 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o período de 04 (quatro) anos a contar da posse a ser 
realizada no mesmo dia e hora, com primeira convocação para 8 (oito) horas e segunda convocação 
às 8h30min, conforme art. 10, fazendo-se mister a apresentação de chapa no local da assembleia.

Cruz do Espírito Santo (PB), 05 de fevereiro de 2020.
Mucio Carlos Lins Fernandes

Presidente do São Paulo Crystal Futebol Clube



Sarampo
A terceira fase da imunização contra o sarampo 
seguirá até o dia 13 de março e tem como público 
alvo crianças de 5 anos a jovens de 19. Página 7

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 11 de fevereiro de 2020 5

Fo
to

: 
A

gê
nc

ia
 B

ra
si

l

Além do incentivo à área digital, Secretaria da Educação também vai investir em editais para vários programas

O governador João Aze-
vêdo anunciou ontem uma 
série de iniciativas voltada 
para a educação na Paraíba. 
Dentre elas, a assinatura de 
editais que vão destinar R$ 
40,1 milhões para qualifi-
cação dos profissionais e 
estudantes, através de pro-
gramas; e um investimento 
de R$119,6 milhões para o 
Plano Estadual de Inovação 
Tecnológica para Aprendi-
zagem. Os anúncios foram 
feitos durante solenidade 
da Abertura do Ano Letivo 
de 2020, ocorrida na manhã 
de ontem no Espaço Cultu-
ral José Lins do Rego, em 
João Pessoa.

De acordo com o go-
vernador, os programas que 
estão na linha da educação 
continuarão sendo amplia-
dos, através dos editais, 
pois têm gerado resultados 
bem positivos e avanços em 
toda a Paraíba. A proposta, 
continuou, é fortalecer cada 
programa, a exemplo do Pa-
raíba TEC, Se Liga no Enem, 
Arte em Sena e a Escola de 
Valor, Prêmio Mestres da 
Educação; Prêmio Escola de 
Valor; Apoio a Egressos de 
Excelência da Rede Pública 
de Ensino do Estado da Pa-
raíba; Processo Seletivo de 
Estudantes da Rede Pública 
Estadual para Cursos Técni-
cos de Nível Médio; Primeira 
Chance; e Ouse Criar, entre 
outros. “São programas que 
se consolidaram e cabe ao 
Governo do Estado aumen-
tar cada vez mais os investi-
mentos”, comentou.

Na solenidade, também 
foi lançado o Plano Estadual 
de Inovação e Tecnologia 
Para Aprendizagem, que 
tem o objetivo de garantir 
e implementar ferramentas 
de tecnologia em todas as 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Governo lança plano para 
inovação tecnológica na PB

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Foto: Roberto Guedes

Mensalmente, cerca 
de 330 crianças de diver-
sos municípios paraiba-
nos recebem atendimento 
no Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley da 
UFPB, para tratar fissura 
labiopalatina, uma mal-
formação que atinge o lá-
bio e o céu da boca e tem 
interferência na alimen-
tação, fala e vida social 
da criança. Esses atendi-
mentos incluem serviço 
de enfermagem, cirurgia, 
fonoaudiólogo, ortodôn-
tico e psicológico. Hoje, o 
Instituto Palate, que tra-
balha em parceria com o 
HU, realizará a 14ª edição 
do Café Solidário, no Cen-
tro Cultural Pavilhão do 
Chá, na capital. 

“O Instituto trabalha 

para cuidar e dar apoio 
às famílias e das crianças 
que apresentam  essa ano-
malia congênita”, afirmou 
Rosa Helena Wanderley, 
da Unidade Labiopalatina 
do HULW. De acordo com 
ela, muitas famílias que 
vêm de outros municí-
pios do Estado para serem 
atendidas são carentes e 
o Instituto Palate busca 
parcerias de outros ór-
gãos em busca de doações. 
Os pacientes precisam de 
itens como fraldas e leite. 

Atendimento
O atendimento é gra-

tuito e ocorre de segun-
da a sexta-feira no HULW 
pela manhã e à tarde, e 
não precisa de encaminha-
mento médico prévio para 
ser realizado. O responsá-
vel pela criança pode ligar 
para o 9 823-6634.

Evento reúne pacientes  
do Hospital Universitário
Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

escolas da rede estadual da 
Paraíba, no período de qua-
tro anos. A ideia é dotar as 
escolas com equipamentos 
digitais. Para isto, o governo 
contará com recursos da or-
dem de R$ 119, 6 milhões.

O secretário de Educa-
ção, Cláudio Furtado, infor-
mou também que o Plano 
Estadual de Inovação para 
Tecnologia vai ditar todas 
as aquisições para a área 
de tecnologia para as esco-

las, ou seja, cada tecnologia 
que for comprada pelo Esta-
do, vai passar pelo crivo de 
quem usa ela na ponta. “É 
um plano para que cada vez 
mais o Governo do Estado 
possa investir melhor cada 
centavo dos cofres públicos, 
fazendo com que o aluno 
da rede estadual seja mais 
competitivo”.

Ano letivo
“Temos atualmente 

mais de 250 mil alunos na 
rede com excelente pontua-
ção no Enem, muitos passa-
ram em primeiro lugar em 
diversos cursos para a Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba, o que significa dizer que 
a escola pública da Paraíba 
está em constante evolução. 
É importante entender que 
a educação é um sistema 
que vem desde a base até a 
universidade, e nós enten-
demos educação como esse 

sistema”, disse o governador 
João Azevêdo, na Abertura 
do Ano Letivo 2020.

A rede pública estadual 
conta atualmente com 229 
escolas cidadãs integrais. O 
número aumentou em ra-
zão da implantação das 76 
novas escolas cidadãs. Com 
o aumento desse sistema, o 
Estado passou a ter 53% de 
escolas cidadãs, formando 
assim a maior rede de esco-
las cidadãs integrais do país, 

oferecendo ensino de quali-
dade baseado em formação 
tecnológica. 

A rede pública estadual 
tem atualmente 250 mil es-
tudantes, 660 escolas e mais 
de 10 mil professores. Os 
professores que passaram 
no concurso do ano passado 
já começam a trabalhar este 
ano. E os que vão participar 
do concurso deste ano, co-
meçarão a trabalhar na rede 
pública em 2021.

A abertuda do Ano Letivo 2020 foi realizada ontem no Espaço Cultural José Lins do Rego. De acordo com a Secretaria de Educação, a rede estadual conta, atualmente, com 250 mil estudantes

Transtornos

Chuva forte causa alagamento e 
deixa parte de Patos sem energia

Uma forte chuva regis-
trada na tarde de ontem cau-
sou transtornos na cidade de 
Patos, no Sertão da Paraíba. 
A chuva, que durou apro-
ximadamente 30 minutos, 
foi suficiente para acumu-
lar 45 milímetros  de água 
e ocasionou a queda de três 
árvores na cidade. Uma na 
Rua Pedro Caetano, outra na 
Rua Floriano Peixoto, ambas 
no Centro, e uma terceira na 
Praça do Fórum Bivar Olyn-
tho, no bairro Brasília. Com 
isto, parte da fiação elétrica 
foi atingida, deixando gran-
de parte do município sem 
energia.

Ao cair, uma das árvo-
res atingiu ainda um carro 

e uma moto que estavam 
estacionados na rua, onde 
fica localizada a Secretaria 
de Educação Municipal. Mo-
radores se abrigaram em 
locais fechados para não se-
rem atingidos pelos fios de 
alta tensão. Apesar do susto, 
não houve feridos. O dono 
do carro atingido lamentou, 
mas agradeceu por não ter 
feridos.

“Na verdade só são da-
nos materiais. Graças a Deus 
ninguém se feriu e agora é 
procurar as melhores medi-
das a serem tomadas. Eu não 
estava presente no momento 
da queda da árvore. O carro 
estava estacionado e eu esta-
va resolvendo umas coisas e 
só tomei conhecimento por-
que familiares me ligaram. 
Quando eu cheguei me depa-

Rammom Monte
rammom511@hotmail.com

Foto: Lusângela Azevêdo

rei com esta cena, mas é coi-
sa que acontece. Não estava 
contando com este prejuízo, 
mas é vida que segue”, rela-
tou o proprietário do veículo 
atingido. 

Mesmo com o pouco 
tempo de chuva, algumas 
ruas do Centro ficaram ala-
gadas, impossibilitando o 

tráfego de veículos. De acor-
do com moradores do local, 
o céu estava aberto e não 
apresentava sinais de que 
iria chover, porém, em pouco 
tempo a situação mudou e 
foram ouvidos trovões e em 
seguida veio a chuva. (Com 
informações de Lusângela 
Azevêdo, de Patos).

Chuvas causaram sérios transtornos na área central do município
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Operação policial supreendeu bandidos no momento em que grupos rivais trocavam tiros no bairro de Jaguaribe

Presos suspeitos de causar 
pânico em comunidade de JP

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Cardoso Filho

Uma operação conjun-
ta das Forças Especiais da 
Polícia Militar da Paraíba 
colocou fim a um confronto 
armado entre grupos rivais 
ligados ao tráfico de dro-
gas, na madrugada desse 
sábado (8), na comunida-
de Paulo Afonso, no bairro 
de Jaguaribe, em João Pes-
soa. Os criminosos estavam 
trocando tiros e amedron-
tando moradores quando 
as equipes do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope) 
e do Grupamento Especiali-
zado de Operações em Área 
de Caatinga (Geosac) cerca-
ram a localidade e surpre-
enderam os bandidos.

A entrada dos policiais 
colocou fim ao confronto. 
Os criminosos ainda che-
garam a atirar contra as 
equipes da PM para fugir. 
Os suspeitos tiveram que 
abandonar um carro e esca-
param pela mata. O veículo 
foi apreendido, era locado 
e dentro dele havia a iden-
tidade de um suspeito de 
envolvimento na morte de 
uma mulher de 29 anos, no 
dia 8 de janeiro, no bairro 
de Jaguaribe.

Na sequência, três dos 
suspeitos que tinham fu-
gido tomaram por assalto 
a moto de um homem, no 
bairro do Rangel, e depois 
foram surpreendidos pelas 
equipes do Regimento de 
Polícia Montada (RPMont), 
na Avenida Souza Rangel. O 
trio começou a atirar contra 
as viaturas e teve início a um 
tiroteio que terminou com 
os três feridos e socorridos 
para o Hospital de Emer-
gência e Trauma da Capital. 
Com eles, foram apreendi-
das quatro armas de fogo.  

 Operação continua
As buscas pelos crimi-

nosos continuam, inclusive 
com Grupamento Especiali-
zado de Operações em Área 
de Caatinga (Geosac) reali-
zando incursões dentro da 
mata para localizar e pren-
der os integrantes do grupo.

Foto: Ascom / PMPB

As armas foram apreendidas dentro de um carro usado pelos bandidos durante tiroteio na comunidade na capital

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba realizou 
perícia no Centro Comer-
cial de Passagem, no Cen-
tro de João Pessoa onde 
ocorreu um incêndio na 
manhã de ontem, 10, onde 
estão instalados vários es-
tabelecimentos comerciais. 
Ainda não se sabe as causas 
do incêndio.

O incêndio ocorreu 
em um box onde funcio-
nava uma tapiocaria da-
quele shopping popular. 

No local, o Corpo 
de Bombeiros verificou 
algumas deficiências es-
truturais, principalmente 
relacionadas a sinaliza-
ção e a falta de suporte 
de combate a focos de in-
cêndio e ainda notificou a 
administração do Centro 
Comercial de Passagem 

Fogo destrói 
tapiocaria 
no Centro de 
Passagem

Ousadia 

Imagens podem identificar 
autores de explosão a posto

Imagens das câma-
ras de monitoramento 
podem ajudar a Polícia 
Civil a identificar o grupo 
que participou da explo-
são de um cofre instalado 
em um posto de combus-
tíveis instalado às mar-
gens da BR-101, na en-
trada de João Pessoa. O 
crime aconteceu na ma-
drugada de ontem, 10.

Várias guarnições da 
Polícia Militar estiveram 
no local, realizaram dili-
gências, no entanto, não 
conseguiram localizar os 
bandidos, no entanto, as 
autoridades solicitam a 
população que se tiver 
alguma informação so-
bre o bando ligar para 
os telefones 190 (Polícia 

Militar) e 197 (Disque 
Denúncia da Polícia Ci-
vil) e também quem tiver 
o aplicativo SOS Cidadão, 
todas as ligações são gra-
tuitas e sigilo do denun-
ciante será mantido.

O posto está localiza-
do próximo às Três Lago-
as, na entrada de acesso 
ao Bairro de Cruz das 
Armas e também para a 
BR-230, sentido Cabede-
lo, além de acessos aos 
bairros Ernani Sátiro, 
Costa e Silva, Bairro das 
Indústrias, Ernesto Gei-
sel e também para a BR-
101 com destino a Recife.

A ação dos marginais 
aconteceu por volta das 
4h. Imagens mostram o 
momento em que dois se 

aproximam do local onde 
ficava o cofre, arrombam 
o equipamento e depois 
colocam explosivos e de-
tonam, depois se aproxi-
mam e recolhem dinhei-
ro entre os destroços 
e entulhos espalhados 
pelo local.

As imagens são ní-
tidas e podem ajudar a 
polícia a identificar os 
criminosos, no entanto, 
também é preciso aju-
da da população, escla-
recem as autoridades 
que estiveram no local. 
Uma equipe do Institu-
to de Polícia Científica 
realizou perícia. Um dos 
bandidos aparece nas 
imagens com uma arma 
pesada.

Alvorada

PM reforça segurança em 
vários pontos do Estado

A Polícia Militar da 
Paraíba realizou a 11ª 
edição da Operação Al-
vorada, nas primeiras 
horas da manhã des-
sa segunda-feira (10), 
com um reforço de 
mais de 860 policiais 
e 298 viaturas atuando 
na prevenção e comba-
te aos roubos, princi-
palmente em pontos de 
ônibus e nos locais de 
maior movimentação 
das pessoas.

A Alvorada retor-
nou às ruas atendendo 
103 cidades, nesta 11ª 
edição. Só na Região 
Metropolitana de João 
Pessoa, o reforço foi de 
219 policiais e 36 viatu-

ras. Em Campina Gran-
de e região, foram mo-
bilizados 172 policiais e 
63 viaturas e, no Sertão, 
a operação contou com 
a atuação de 315 poli-
ciais e 127 viaturas.

O próprio coman-
dante-geral da Polícia 
Militar, coronel Euller 
Chaves, coordenou o 
trabalho da operação. 
“Ano passado, tivemos 
dez edições da Opera-
ção Alvorada, que teve 
um papel importante 
na redução dos Crimes 
Violentos Patrimoniais, 
que são os roubos, num 
patamar de queda de 
31% em João Pessoa e 
de 17% em Campina 

Grande. Agora, retor-
namos com a 11ª edi-
ção, que vem a partir 
de uma solicitação das 
pessoas para voltarmos 
com esse reforço logo 
cedo da manhã e tere-
mos vários momentos 
com a operação Alvora-
da nas ruas”, adiantou o 
coronel.

A operação come-
çou por volta das 5h, 
com policiamento a pé 
em pontos de ônibus, 
viaturas realizando 
pontos-base em vias 
de maior circulação de 
pessoas e abordagens 
sendo feitas a veículos 
suspeitos, principal-
mente a motos.

Foto: Ascom / PMPB

Equipes de policiais militares se posicionaram em locais estratégicos 

Feminicídio

Homem vai a júri na 
comarca de Sousa

A Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça 
da Paraíba deu provi-
mento ao recurso do 
Ministério Público para 
submeter a novo julga-
mento o réu Francisco 
Vieira Lins, acusado de 
matar a ex-companhei-
ra por motivo fútil, uti-
lizando-se de meio que 
impossibilitou a defesa 
da ofendida, meio cruel 
e em razão das condi-
ções do sexo feminino. 
No entanto, o Conselho 
de Sentença da 1ª Vara 
da Comarca de Sou-
sa decidiu condenar o 
acusado pelo crime de 
homicídio privilegia-
do a pena de 12 anos e 
seis meses de reclusão, 
a ser cumprida no re-
gime inicial fechado. A 
Apelação Criminal teve 
relatoria do desembar-
gador Carlos Beltrão.

Constam nos autos 
que a vítima e o réu vi-
viam em união estável, 
mas, à época dos fatos, 
estavam separados. 
Inconformado com a 
separação, o réu amea-
çava, constantemente, a 
ex-companheira. Além 
disso, demonstrou in-
satisfação em relação a 
amizade da mulher com 
o vizinho. No dia do cri-
me, ocorrido em 2017, 
o acusado foi até a casa 
da vítima, forçou a en-
trada no local e, muni-
do com uma faca pei-
xeira, desferiu vários 
golpes na mulher, que, 
sem chance de defesa, 
faleceu.

Perante o Tribunal 
do Júri, o Conselho de 
Sentença acolheu a tese 

da defesa de que o réu 
teria agido sob violen-
ta emoção, após injusta 
provocação da vítima. 
Após a condenação, a 
defesa recorreu, plei-
teando pela exclusão 
das qualificadoras, sub-
sistindo apenas o homi-
cídio privilegiado. Tam-
bém pediu a pena base 
do patamar do homi-
cídio simples, além da 
redução no percentual 
de 1/3 pelo privilégio 
reconhecido pelo Con-
selho de Sentença. 

Já o MP pugnou 
pela nulidade do julga-
mento, diante da deci-
são dos jurados ter sido 
proferida manifesta-
mente contrária à pro-
va dos autos. Aduziu, 
ainda, que a conduta 
do réu não preenche os 
requisitos legais da vio-
lenta emoção seguida 
de injusta provocação 
da vítima (homicídio 
privilegiado). Para o 
desembargador Carlos 
Beltrão, a materialida-
de delitiva restou com-
provada e, além disso, 
o acusado confessou o 
crime. 

Acusado foi 
condenado a pena 
de 12 anos pelo 

crime de homicídio. 
MP recorreu da 
decisão e quer 
homem julgado 
por feminicídio
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Campanha vai atender crianças de 5 anos a jovens de 19 anos e unidades farão cobertura total por região

A Secretaria da Saúde do 
Estado da Paraíba iniciou a 
terceira etapa da vacinação 
contra o sarampo nessa se-
gunda-feira (10). A campa-
nha visa atender crianças a 
partir de 5 anos de idade a 
jovens de até 19 anos e vai 
até o dia 13 de março. A vaci-
nação é para quem, nessa fai-
xa etária, tomou apenas uma 
ou nenhuma dose da vacina 
tríplice viral e também para 
quem não se lembra ou não 
tem como confirmar a imu-
nização. No sábado (15) será 
o Dia D da mobilização pela 
imunização da doença.

Nesta nova etapa, apro-
ximadamente mil salas de 
vacinação estarão abertas 
para atender toda a popu-
lação dentro da faixa etária 
proposta. Vale lembrar que 
todos as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) que possuem 
sala de vacinação estarão ap-
tas para o atendimento. 

A secretaria não divul-
gou o número exato de vaci-
nas, mas informou, através da 
assessoria de imprensa, que o 
montante será suficiente para 
imunizar o público-alvo.

O sarampo é uma doença 
viral aguda que pode levar à 
morte e é transmitido de forma 
direta, ao entrar em contato 
com secreções que sejam expe-
lidas ao tossir, espirrar, falar ou 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Paraíba inicia terceira fase da 
vacinação contra o sarampo

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

respirar através de alguém que 
esteja infectado. Por isso, é im-
portante evitar grandes aglo-
merações ou mesmo o contato 
com pessoas infectadas. 

Dados
Segundo dados da secre-

taria, a Paraíba não possui 

nenhum registro de morte 
por agravamento da doença. 
No entanto, recebeu 326 no-
tificações de casos suspeitos 
de sarampo em 2019. Desses, 
52 casos foram confirmados, 
17 estão sendo investigados 
e 257 descartados.

Apesar de ser extrema-

mente segura, a vacinação 
contra o sarampo pode cau-
sar reações adversas como 
febre, mal-estar, dor no lo-
cal da aplicação e vermelhi-
dão. Ainda assim, é impor-
tante ressaltar que apenas 
a vacina é capaz de evitar a 
doença.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No sábado (15) haverá o Dia D da mobilização pela imunização da doença e o objetivo é garantir a cobertura vacinal exigida pelo Ministério da Saúde

Estão abertas as ins-
crições para o 49° Con-
curso Internacional de 
Redação de Cartas. Com 
prêmios em dinheiro 
para o aluno e a escola 
campeã, a iniciativa é da 
União Postal Universal 
(UPU). No Brasil, a insti-
tuição responsável pela 
competição é os Correios 
em parceria com escolas 
públicas e privadas. 

O tema deste ano é 
“Escreva uma mensagem 
para um adulto sobre o 
mundo em que vivemos” 
e o concurso está aberto 
para estudantes com até 
15 anos. O texto deve ser 
feito em língua portugue-
sa e conter, no máximo, 
800 palavras. As inscri-
ções vão até o dia 20 de 
março de 2020 e é feita 
pela instituição de ensino 
do candidato. O prêmio 
inclui troféu, certifica-
do e valores de até R$ 
10 mil. Em 2019, foram 
mais de 6 mil inscritos.

A primeira, acon-
tece dentro da própria 
escola. De todas as reda-
ções recebidas, são sele-
cionadas apenas 2 para 
representar a instituição 
na segunda fase, a nível 
estadual. Nesta, todas 
as escolas inscritas do 
estado participam e o 
primeiro colocado, bem 
como o colégio, recebem 
prêmios em dinheiro. 
São R$ 2.300,00 para o 
primeiro aluno colocado 
e R$ 2.500,00 para a ins-
tituição. O primeiro co-
locado na fase estadual 
participa da terceira fase 
– a nacional, onde serão 
selecionadas as três me-
lhores redações do país. 
Os prêmios são R$ 10 mil 
para o primeiro lugar e R$ 
10.500,00 para a escola, 
incluindo troféu e certifi-
cado para ambos. A pri-
meira redação colocada 
irá representar o Brasil na 
fase internacional - que é 
regida pela UPU.  

Internacionalmente, 
o Brasil é o segundo país 
melhor colocado, perden-
do apenas para a China. 
O país já ganhou 3 meda-
lhas de ouro, 2 medalhas 
de prata, 2 medalhas de 
bronze. A Paraíba tam-
bém é destaque na com-
petição. Na 46ª edição 
do concurso, em 2017, a 
aluna do 1º ano do Ensino 
Médio na Escola Virgem 
de Lourdes, em Campi-
na Grande, Sabrina Brito 
Lira, representou o Bra-
sil na fase global e rece-
beu menção honrosa na 
competição.

Inscrições 
de concurso
mundial 
de cartas 

Lara Brito
Especial para A União

Carnaval 2020

Bombeiros montam esquema preventivo
O Corpo de Bom-
beiros vai em-
pregar 280 mili-
tares durante a 
Operação Carna-
val 2020, no âm-

bito do 1º Comando Regio-
nal. Eles serão divididos em 
cinco setores distribuídos 
no Litoral paraibano, desde 
a Praia de Barra de Camara-

tuba até a Praia de Acaú. O 
esquema preventivo foi dis-
cutido durante reunião reali-
zada na manhã dessa segun-
da-feira (10), no Auditório 
do Quartel do Comando Ge-
ral do Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB). 

O planejamento visa 
dirimir eventuais necessi-
dades do período, que é co-

nhecido pelo grande fluxo 
de banhistas nas praias do 
Litoral paraibano. Assim, o 
Corpo de Bombeiros pre-
tende cobrir estrategica-
mente as áreas de maior 
concentração de pessoas, 
executando o trabalho de 
prevenção – principalmente 
afogamentos – nestes locais. 

Na ocasião, estiveram 

reunidos o comandante ge-
ral, coronel Marcelo Araújo, 
subcomandante geral, coro-
nel Lucas Severiano, a co-
mandante do 1º Comando 
Regional de Bombeiro Mili-
tar (CRBM), tenente coronel 
Jousilene de Sales, além de 
comandantes de unidades 
pertencentes ao 1º CRBM.

O coronel Marcelo 

Araújo ressaltou a impor-
tância de um planejamento 
para a execução da maior 
operação realizada no Esta-
do. “O CBMPB desempenha 
um intenso trabalho neste 
período de Carnaval, em-
pregando um grande núme-
ro de militares com o obje-
tivo de garantir a segurança 
da sociedade”, comentou.

SES recebeu 326 
notificações de casos 

suspeitos de sarampo em 
2019. Desses, 52 casos 

foram confirmados
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Cerca de 280 mil bombeiros vão 
participar das ações determinadas em 
reunião ocorrida ontem
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Inscrições para nova turma de 2020 têm início hoje e serão feitas através de projeto de extensão da UEPB

A Universidade Aberta 
à Maturidade (Uama) ofere-
ce 110 vagas no projeto de 
extensão criado pela Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) que promove quali-
dade de vida na terceira cida-
de através da educação para 
o envelhecimento saudável. 
Pioneiro no Brasil e na Paraí-
ba, o projeto já formou 800 
idosos ao longo de dez anos 
de existência. As inscrições 
para a turma 2020 começam 
hoje (11), das 8h às 16h, na 
sede da instituição (Campus 
I), em Campina Grande.

Para se inscrever, o ido-
so deve ter a partir de 60 
anos e levar os seguintes 
documentos: comprovante 
de residência, comprovante 
de renda, identidade e CPF. 
De acordo com o coordena-
dor da Uama, Mano Freire, o 
propósito é incluir os idosos 
independente do nível de es-
colaridade. 

“Nosso público é muito 
variado. Acolhemos pessoas 
de comunidade não letradas, 
professores aposentados da 
UEPB, ex-professores, ex-

gerentes de banco. As vagas 
geralmente se esgotam rapi-
damente e, se isso acontecer, 
iremos priorizar aquele ido-
so que tem predisposição à 
depressão, seja menos proa-
tivo”, afirmou.

Ele ressalta ainda que, 
ao longo de dez anos de exis-
tência, a principal contribui-
ção da Uama é na mudança 
de vidas. “Temos relatos ma-
ravilhosos de pessoas que 
mudaram a perspectiva de 
vida. Temos uma responsa-
bilidade muito forte, como 
proposta inovadora que con-
tribui para a transformação 
política social. Agradeço a 
UEPB por ter abraçado nosso 
projeto”, conclui.

O curso
O curso possui dois anos 

de duração, o equivalente a 
1.400 horas de carga horária. 
O curso se destaca pela va-
riedade de disciplinas como: 
francês, nutrição, leitura e 
produção de texto, filosofia, 
línguas, informática, direito 
e cidadania, histórias e me-
mória, entre outros.

 A costureira aposen-
tada, Socorro Coutinho, 72 
anos, nunca gostou de ficar 

parada. Ela conheceu a Uama 
em 2015 e, desde então, sua 
vida tornou-se cada vez mais 
cheia de vida. “Eu entrei no 
curso em 2015, me formei 
em 2017. Lá eu fiz amiza-
des que permanecem até 
hoje. Desenvolvi habilidades, 
aprendi um pouco de fran-
cês, fiz teatro, dancei bastan-
te”, elencou.

O curso encerrou em 
2017, com direito a baile de 
formatura, colação de grau e 
outras festividades. “Nossa fes-
ta foi um ‘arraso’, aproveitamos 
bastante. Gastamos 35 mil e foi 
lá no clube campestre”, disse. 
Mas a aposentada não parou 
por aí, todos os idosos forma-
dos podem continuar frequen-
tando o espaço de convivência, 
às sextas-feiras mas ela realiza 
também outras atividades. “Na 
quinta-feira frequento o grupo 
do Sesc, às sextas venho para 
aqui. Outros dias faço dança 
e , assim, vou aproveitando a 
vida”, enfatizou.

Atualmente, a Uama, com 
o curso de Educação para o 
Envelhecimento Humano, fun-
ciona nos Campi I (Campina 
Grande), II (Lagoa seca) e III 
(Guarabira) da Universidade 
Estadual da Paraíba – UEPB.

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com 

Universidade da maturidade 
oferece vagas em Campina

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Foto: Divulgação

Uma das turmas do curso direcionado 
para educação e envelhecimento 
de forma saudável



Capoeira em foco
Paraibano lança biografia de Mestre Bimba, 
capoeirista baiano cuja influência continua perceptível 
em milhares de praticantes nos dias de hoje. Página  12
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Nesta terça-feira, em JP, temporada de verão segue com os shows de Reggaear e Pedecoco

Com a proposta de res-
saltar a música autoral da Pa-
raíba, o Palco Tabajara segue 
em sua temporada de verão. 
Agora, o programa segue di-
vidido por temas, e na edição 
de hoje o reggae dominará o 
palco da Sala Vladimir Carva-
lho, na Usina Cultural Ener-
gisa. A partir das 20h e com 
duas horas de duração, esta 
temporada, bem como a ante-
rior, será transmitida ao vivo 
pela sintonia 105.5 FM da Rá-
dio Tabajara e em vídeo pelos 
perfis oficiais da emissora no 
YouTube, Facebook e Insta-
gram. As bandas da vez serão 
a Reggaear e a Pedecoco. 

O programa continua 
com a intenção de resgatar a 
dinâmica dos programas de 
auditório de meados do século 
20, que pode também partici-
par das entrevistas e conferir 
as apresentações pessoalmen-
te com entrada gratuita. Esta 
temporada é composta por 
seis programas, com término 
no dia 31 de março.

A rádio que já é uma das 
principais referências em 
incluir músicas de artistas 
paraibanos, foca nesta tem-
porada em realizar uma tem-
porada mais colorida e festi-
va, representando a estação 
mais quente do ano. 

A Reggaear se apre-
sentará pela primeira vez 
no Palco Tabajara e Wagner 
Oliveira, um dos integran-
tes, não poderia estar mais 
animado. “Queremos apro-
veitar o momento. Estamos 
batalhando por um espaço 
e poder conseguir através 
do reggae é muito relevante 
no momento que estamos vi-
vendo em sociedade. A ideo-
logia da banda é realmente 
levar a nossa mensagem e 
amanhã poderemos expres-
sar isso para o público”.

O grupo está bastante 
entrosado e está em um mo-
mento de realização intensa 
de shows. “Estamos amadu-
recendo a ideia para gravar 
algumas músicas. Temos vá-
rias prontas e pretendemos 
selecionar algumas para um 
EP ou CD”, conta Wagner. “A 
nossa batalha é por espaços 
como o Palco Tabajara e po-
der espalhar a nossa men-
sagem e a nossa filosofia, de 
poder levar diversão com res-
ponsabilidade nas letras para 
o público que vem, de alguma 
forma, massificado pela gran-
de indústria”, desabafa.

A l é m  d e  W a g n e r,  a 
Reggaear é composta por Bre-
no Mendes (bateria), Marcelo 
(Contrabaixo),  Kaio (percus-
são), Yuri Duarte (guitarra), 
Letícia Costa (backing vocal), 
Bel (saxofone) e Saymmon 
(trompete). 

Poder participar do Pal-
co Tabajara traz uma alegria 
para a banda em espalhar a 
mensagem de positividade. 
“Poder falar de uma cultura 
que agrega tanto na vida das 
pessoas e trazer positividade 
e bons caminhos, é uma ma-
ravilha”, completa Wagner.

A banda Pedecoco teve 
origem em 2007 e integra 
a programação de hoje do 
Palco Tabajara. O grupo, que 
acumula experiência nesses 
anos de formado, já se apre-
sentou em grandes eventos 
do gênero, ao lado de gran-

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Reggae domina Palco Tabajara

Cultura
Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Através do QR Code acima, 
acesse a música ‘Fruto da 
Terra’, da banda Reggaear

Através do QR Code acima, 
acesse o videoclipe ‘Eu 

quero Paz’, da Pedecoco

Para a banda Reggaear, a 
batalha é por espaços como 
o Palco Tabajara para poder 
espalhar a mensagem musical

Pedecoco já se apresentou 
em eventos ao lado de 
bandas internacionais como 
Groundation e o Steel Pulse
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des nomes do reggae inter-
nacional, como a americana 
Groundation e a britânica 
Steel Pulse.

A banda lançou, em 2019, 
o clipe: “Eu Quero Paz”, diri-

gido por Braycon de Paula e 
Marcos Vinícius. O grupo tem 
a intenção de realizar um tra-
balho coerente que valoriza 
as raízes do reggae na Paraí-
ba, mesclando elementos de 

ritmos do gênero juntamente 
com os regionais, resultando 
em um som moderno.

É possível encontrar 
alguns trabalhos do grupo, 
como os EPs Paraíba Reggae 

(2011) e Manifesto do Pen-
sar (2012), e o single Obser-
var (2017) na plataforma de 
streaming Spotify. Atualmente 
o grupo é formado por Thiago 
Almeida (vocalista) Francisco 

Vasconcelos (bateria) Marcos 
Vinícius (Guitarra) Alysson 
Jorge (guitarra) Everton Gu-
gui (contrabaixo) Sandro Ro-
drigo (trombone) e Alysson 
Ramalho (trompete).

Reestreia do Palco Tabajara bateu recorde de público
A reestreia do Palco Tabajara, 

ocorrida no dia 28 de janeiro,  
bateu recorde de público e foi 
tão bem recebida que permeou 
o tumulto, brinca uma das apre-
sentadoras, Val Donato. “Foi 
muito bom poder ver o público 
realmente abraçando a proposta 
e abraçando o Palco. As duas 
atrações foram excelentes e estava 
todo mundo na mesma energia e 
na mesma vibração de fazer acon-
tecer um programa muito bonito 
e especial”, analisa. 

Pela internet, o Palco também 
foi um sucesso, com grande núme-
ro de engajamento. “Recebemos 
muitos comentários de pessoas 
de vários lugares diferentes, até 
de fora da Paraíba. É uma prova 
de como o trabalho está se con-

cretizando em um resultado que 
a gente almeja”, explica Donato. 

O Palco Tabajara já trouxe 
outras bandas de reggae ante-
riormente e pretende ressaltar a 
importância da complexidade de 
gêneros que a música paraibana 
abraça. “O reggae é uma das 
facetas da nossa música. Além 
disso, a Rádio Tabajara já tem uma 
familiaridade com o gênero com o 
Transa Reggae. É uma celebração 
não apenas da própria rádio, mas 
com a nação reggaeira e com as 
bandas”, completa. “As bandas 
estão muito animadas com o es-
paço, a divulgação, de poder estar 
ao vivo na rádio e na internet, elas 
estão muito engajadas e realmen-
te focando numa apresentação 
especial, com muito zelo”. 

Cíntia Peromnia, que também 
apresenta o Palco Tabajara, revela 
que o sucesso da reestreia foi uma 
surpresa. “Isso significa um mo-
mento de afirmação do programa. 

O público realmente está apoian-
do esse cenário e a Rádio Tabajara 
está trazendo a música paraibana 
como carro-chefe da programação 
com esse tipo de iniciativa”.
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Seja na internet, na rádio ou na audiência local, a temporada ganha o apoio do público 



Que noite histórica, hein?! 
Se a indicação de um filme sul-
coreano ao Oscar já era um fei-
to e tanto, imagine levar para 
casa quatro dos principais prê-
mios da festa. Parasita, um bem 
realizado drama com toques de 
humor negro e suspense, to-
talmente falado em coreano, 
fechou a noite de domingo des-
bancando a forte concorrência 
em Melhor Filme, Melhor Di-
retor, Melhor Roteiro Original 
e Melhor Filme Internacional. 
Aliás, além de ser a estreia do 
país no Oscar, Parasita foi o pri-
meiro filme da história a levar 
Melhor Filme Internacional e Melhor Filme ao mesmo tempo, 
algo que se esperava de Roma no ano passado.

A surpresa do diretor Bong Joon-ho, toda vez que ele subia 
ao palco, me pareceu bastante autêntica. Na primeira chamada, 
para receber o prêmio de Melhor Roteiro Original, não esperou 
voltar para a cadeira para contemplar a estatueta, e o fez ali 
mesmo, no palco, enquanto seu colega discursava. 

Ao agradecer o prêmio de melhor diretor, disse que gostaria 
de pegar uma serra elétrica e repartir o troféu entre os demais 
indicados. Mas ele fez melhor do que isso: saudou os diretores 
que competiam com ele com muita deferência e carinho. De Ta-
rantino, por exemplo, lembrou que o diretor de Era Uma Vez... 
em Hollywood costumava incluir os filmes do colega sul-coreano 
em suas prestigiadas listas. 

Mas foi a referência que fez ao diretor de O Irlandês (filme 
que saiu sem nada) que fez o público se levantar da cadeira e 
aplaudir o vencedor calorosamente: “Quando eu era estudan-
te de cinema, havia um ditado que marcou meu coração: o que 
é mais pessoal, é mais criativo. Esta frase é do diretor Martin 
Scorsese”, disse.

Bong Joon-ho fez afagos aos outros dois concorrentes (Sam 
Mendes, de 1917, e Todd Phillips, de Coringa) em uma das dis-
putas mais acirradas da categoria dos últimos tempos. Mas o 
afago não foi gratuito: há muito dos quatro no cinema que Bong 
Joon-ho fez até aqui (Parasita é seu sétimo longa).

Esperava-se que Parasita ganhasse apenas Filme Interna-
cional. Dividia com Dois Papas o favoritismo de Roteiro Original. 
Mas Diretor, desbancando Scorsese, Tarantino, Mendes e Phil-
lips? Eu mesmo achava que Tarantino levaria o prêmio, em um 
reconhecimento tardio pelo lugar que ele ocupa no cinema, e 
por Era Uma Vez... em Hollywood ter qualidades para tanto.

Melhor Filme, vá lá, era mais plausível. Vejamos: de largada, 
descartei logo Ford vs Ferrari (nem sei porque ele foi indicado), 
Jojo Rabbit e Adoráveis Mulheres (duas pérolas em briga de ca-
chorro grande). O Irlandês e História de Um Casamento são da 
Netflix e, por mais um ano, a Academia mostrou que não reco-
nhece o serviço de streaming como cinema. Também não apos-
taria minhas fichas em Coringa, afinal muita gente ainda o vê 
como “filme de super-herói”.

Sobraram, portanto, o épico de guerra 1917, que surgiu 
como favorito; Era Uma Vez... em Hollywood, que poderia se tor-
nar a consagração do cinema de Tarantino, e Parasita, que só 
precisava desbancar esses outros dois. Foi o que aconteceu.

Alguns podem dizer que 
o resultado era esperado. Afi-
nal, a Academia tem tentado 
se abrir à diversidade, procu-
rando mudar a percepção de 
que a promotora do Oscar é 
um clube fechado do qual só 
participam os velhos magna-
tas da indústria. Ano passado, 
convidou 928 pessoas de 59 
países para integrar seus qua-
dros de votantes. Destes, seis 
eram mulheres, e brasileiras, 
incluindo Petra Costa, que aca-
bou por concorrer com Demo-
cracia em Vertigem (perdeu 
para Indústria Americana, mas 

deu seu recado no tapete vermelho ao protestar contra as quei-
madas da Amazônia).

A vitória arrebatadora de Parasita teve muitos significados. 
Um deles é ampliar os horizontes do Oscar, alargando a visão 
de quem acha que só é cinema o que vem dos Estados Unidos. 
Parasita nem é o primeiro grande filme sul-coreano. Há muitos 
antes dele. Há, por exemplo, toda uma história que remete aos 
anos 1950, 1960, quando o cinema de lá era feito sob leis e cos-
tumes bem rígidos.

Mais recentemente, essa produção tem escoado para o res-
to do mundo, e deixado o público internacional de queixo no 
chão. O Hospedeiro, Okja e O Expresso do Amanhã, os três do pró-
prio Bong Joon-ho; Invasão Zumbi, de Yeon Sang-ho, e A Criada, 
de Chan-wook Park (diretor do celebrado Oldboy) são algumas 
dessa produção recente do país asiático e que podem ser encon-
tradas com facilidade nos serviços de streaming aqui no Brasil.  

Escrevo estas linhas no calor da premiação. Do sofá, vibrei 
e aplaudi a edição mais justa dos últimos anos. Cada prêmio ali 
foi dado segundo a qualidade de seus filmes. Foi justo Jojo Ra-
bbit levar Roteiro Adaptado, desbancando O Irlandês, Coringa, 
Adoráveis Mulheres e Dois Papas? Justíssimo! O roteiro não é só 
o ponto forte do filme, mas uma aula de como criar uma história 
bem amarradinha, com piadas e sequências nos lugares certos, 
sem sobrar ou faltar nada.

Não foi uma disputa fácil. Muitos grandes filmes concor-
riam entre si. Coringa, além da aposta certa em Melhor Ator 
para Joaquim Phoenix, acabou levando também Melhor Trilha 
Sonora, tambem com justiça. Era Uma Vez... em Hollywood ficou 
com Coadjuvante (Brad Pitt) e Design de Produção (eu jurava 
que esse prêmio iria para 1917). 

O filme de Sam Mendes, como eu havia previsto na coluna 
Cena de Cinema que faço na Rádio Tabajara, ficou com prêmios 
técnicos: Efeitos Visuais, Edição de Som e Fotografia (um traba-
lho primoroso do veterano Roger Deakins, que em 2018 levou 
seu primeiro Oscar por Blade Runner 2049).

Dentro do esperado, a premiação consagrou os trabalhos 
de Renée Zellweger e Laura Dern como Atriz e Atriz Coadju-
vante, respectivamente, assim como deu “(I’m gonna) love me 
again”, do filme Rocketman, para Elton John e Bernie Taupin. 
Mas na minha humilde opinião, se derrapou, foi em Melhor 
Animação. Afinal, em categoria que há Klaus e Perdi Meu Corpo, 
Toy Story 4 não merece ganhar. A não ser que os concorrentes 
sejam da… Netflix!

Os índios brasileiros deveriam estar 
recebendo royaltres pelo espaço ocupado 
desde a colonização pelo invasor peró. 
Não só pelo espaço, mas ainda por todas 
as riquezas que esse espaço continha e 
conteve: as terras férteis, os minerais, 
as hidrelétricas, o sol que banha os oito 
milhões e quinhentos mil quilômetros 
quadrados, redondos.

Acrescente-se a isso os danos morais 
que essa gente sofreu e sofre com a ocu-
pação arrogante e prepotente do coloni-
zador branco. E, ainda por cima, muitas 
vezes ilegal, quando impetradas por 
grileiros violentos. Uma vez os capangas 
do cara-pálida invadiram outra vez o 
espaço sagrado dos índios, tocaram fogo 
na sua oca, capturaram uma cunhantã 
e amarraram a menina de ponta cabe-
ça num caibro, nua. Logo um facão foi 
brandido para cortar a menina em duas 
bandas, diante do apelo de um invasor 
menos bárbaro, de que a menina podia 
ter serventia pelo menos para buscar 
água, no rio que corria ali perto e que 
ainda não fora represado.

Pior que represado é o rio poluído, 
com suas águas outrora livres e puras 
hoje contaminadas pelo mercúrio da am-
bição, lavrado, lavado e levado na bateia 
da ambição. O mercúrio descerá até o 
lençol freático, poluindo não só a super-
fície, mas as águas subterrâneas. Não há 
onde se esconder da fúria depredadora 

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

No mês de fevereiro de 2019, quando participei de 
minha última banca de Mestrado, resolvi me aposentar 
em definitivo das salas de aula. Foram 40 e sete anos 
ininterruptos de atividades no magistério, inclusive 
orientando mestrandos e doutorandos que, hoje, são 
professores e juristas renomados. Maurílio Casas Maia, 
do Amazonas, foi um deles. E, ao apagar das luzes, fui 
convidado por ele, em parceria com Gustavo Borges, 
para prefaciar mais uma obra. E, agora, vem a lume esta 
obra de fôlego, NOVOS DANOS NA PÓS-MODERNIDADE, 
sob a coordenação dos dois e participação de um verda-
deiro timing de experts na área jurídica.

O livro é composto de dezenove capítulos, todos 
densos, atuais e bem elaborados, tratando de consumi-
dor, da era digital, da responsabilidade civil, da publici-
dade abusiva, da perda de uma chance, do dano tempo-
ral, dano afetivo e do dano existencial. E, ainda, sobre a 
casuística do “Choque Nervoso”, sobre o dano sexual, o 
dano médico e o dano hospitalar.

Estuda-se, ainda, o Diagnóstico Genético Embrio-
nário e o Nascimento Indesejado, o Dano Moral Coletivo 
e a “Hidra de Lerna”, o Dano Moral Coletivo, a Respon-
sabilidade pelos danos causados por Resíduos Sólidos 
Pós-Consumo, o Dano Ambiental Laboral e suas Conse-
quências, o Dano Decorrente de Intervenção Estatal e, 
também, o Dano no Jogo do Processo e Suas Múltiplas 
Manifestações.

Como se observa, faz-se uma análise de fenômenos 
e problemas do mundo pós-moderno, do direito que 
convive com a era digital, com perspectivas jurídicas 
totalmente impensáveis na época da Constituição de 
1988. Já no Capítulo 1, Fernanda Nunes Barbosa abor-
da “o dano informativo do consumidor na era digital”, 
fazendo uma abordagem a partir do reconhecimento 
do direito do consumidor como direito humano.

No capítulo seguinte, Lúcia Souza d’Aquino disser-
ta sobre “A Responsabilidade Decorrente da Publicida-
de Abusiva”, indagando se há aí um novo tipo de dano. 
E analisa quais os danos que a publicidade dirigida ao 
público infantil pode causar. O capítulo 3, de autoria de 
Rafael Peteffi da Silva volta à antiga “teoria da perda de 
uma chance”, tendo como objetivo principal apresentar 
a teoria da perda de uma chance como uma abordagem 
para uma nova possibilidade de danos indenizáveis no 
direito brasileiro. 

Gustavo Borges e Maurilio Casas Maia buscam, no 
capítulo intitulado “Ainda sobre a emancipação do dano 
temporal – pela valorização jurídica do tempo humano”, 
adaptar o tema à Sociedade de consumo, com ênfase na 
necessidade de emancipá-lo do dano moral em sentido 
estrito, tal como realizado com o dano estético. 

Os capítulos 5, 11 e 12 (assinados por Bruno Au-
gusto Sampaio Fuga, Felipe Cunha de Almeida e Mauri-
lio Casas Maia) procuram novas interpretações para o 
fenômeno da Responsabilidade Civil, abordando inte-
ressantíssimos temas como: dano por privação de uso; 
dano sexual e seu contexto dentro da responsabilidade 
civil; dano médico e dano hospitalar: a responsabilida-
de objetiva mitigada dos hospitais por dano médico. Já 
os capítulos 6, 7 e 8 tratam, de formas diferentes do 
“dano existencial”. Um, abordando o Dano Existencial 
no Direito Italiano e no Direito Brasileiro (Flaviana 
Rampazzo Soares), outro, o Dano Existencial sob a 
Perspectiva da Reparação Integral (Andrea Cristina 
Zanettie e Fernanda Tartuce) e uma terceira aborda-
gem sobre “Dano Existencial Por Violação ao Direito à 
Desconexão” (Karen Rosendo de Almeida Leite).

Em conclusão, os autores buscaram, de maneira 
didática e ao mesmo tempo profunda, relacionar o di-
reito com a abertura desse viés tecnológico que vem 
revolucionando os mercados. Observa-se que os auto-
res não estão atrelados ao vetusto Direito Romano ou a 
regras ultrapassadas do conteúdo jurídico entre 1916 
e 2002. Não! Essa juventude estudiosa vai muito das 
regras, dos rótulos e dos brocardos repetitivos. Bus-
cam as novas tecnologias para explicar os fenômenos 
atuais, aprofundando-se nos recônditos sentimentos 
da personalidade dos indivíduos. O mundo jurídico es-
tava necessitando de uma obra desse porte!

Novos Danos

A gramática perdida

do homem branco, dito civilizado.
Ainda anteontem, o cara-pálida 

cacique das tribos brancas que fazem 
esta Pindorama assinou um expedien-
te que legaliza a invasão contínua do 
território indígena, legalizando a ex-
ploração mineral nas terras dos índios. 
E agora, José? Razão tinha o cacique 
Janduhy, do povo tarairiú, quando 
inaugurou a Guerra dos Bárbaros 
no Nordeste Ocidental Brasileiro. O 
conflito durou cem anos, e só acabou 
quando tombou o último tarairiú. Pena 
que mais não tenha.

Um antropólogo disse-me que eu 
era um deles, sobrevivente da sanha as-
sassina. A começar dos pés, sempre de 
sandálias, como aqueles bravos guerrei-
ros, celebrantes da antropofagia ritual, 
mais exatamente do endocanibalismo 
– para guardar, dentro de si, o espírito 
do ente querido como desejaria aquele 
pai que esbravejou, no Rio de Janeiro, 
denunciando o fuzilamento da filha de 

onze anos pela puliça do Rio de Janeiro, 
ainda anteontem.

Quem foi o antropólogo? Foi Barbo-
sa Borges, irmão de Celene. Borges é a 
maior autoridade no mundo em antro-
pologia dos tarairiú. É dele a única gra-
mática tarairiú, ainda inédita. E póstuma. 
Eu sei onde os originais devem estar, no 
meio da desordem da sua biblioteca que 
vi crescer, desde menino. Ela está escrita 
nas duas línguas envolvidas: tarairiú e 
português (língua de peró).

O chefe Janduhy, rei inconteste de 
dezenas de nações semeadas Nordeste 
adentro, foi quem primeiro teve a antevi-
são desastrosa do que seria a invasão do 
Brasil pelo peró. E conclamou seu povo 
para a luta encarniçada e desigual, com 
os índios lutando com frechas contra o 
conquistador equipado com arcabuzes. 
Mesmo assim, foram precisos cem anos 
para a sorte da Guerra do Sertão se defi-
nir pelo invasor-colonizador.

Os índios estão se suicidando, 
matando a pessoa errada. Quem deveria 
tomar lugar na igaçaba era o colonizador 
hoje minerador cara-pálida que, depois 
de empalmar com mão-de-gato o chão 
da superfície, revolve as margens dos 
rios em busca de metais e de pedras 
preciosas. Até quando a invasão perma-
necerá e continuará?

(Terça, quinta e sábado)

Foram precisos cem 
anos para a sorte da 
Guerra do Sertão se 
definir pelo invasor

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br
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O Oscar antes e depois 
de ‘Parasita’

André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Livro trata 
dos danos 
temporal, 
afetivo e 
existencial, 
dentre 
outros temas

Joon-ho: ‘Parasita’ levou quatro prêmios, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor

Foto: Divulgação
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a lista completa 
dos vencedores



‘Cearte Aberto’

Evento proporciona 1o 
contato com as artes

Assentando os tijolinhos, 
Misturando o cimento
O pedreiro azul marinho
Entoa seu triste lamento. 
( Quadrinha infantil polonesa)

Guilherme Purvin é Presidente da Associação 
de Professores de Direito Ambiental (Aprodab).  
Tem dupla formação – Direito e Letras e transita  
com desenvoltura nas duas áreas. Escreveu peças 
de teatro, contos para jovens e romances.  Sambas e 
Polonaises  ( Ed. Tribo da Ilha, 2019) é seu mais novo 
livro de contos. São dezesseis contos que apresen-
tam histórias que vão do fantástico ao melancólico, 
do surreal ao realismo crítico. A capa e alguns con-
tos receberam ilustrações do autor que demonstra 
ser versátil na arte da xilogravura. A apresentação 
do livro é da professora Adriana Iozzi Klein. Para a 
ensaísta , o conto que abre a coletânea é uma espé-
cie de prelúdio do livro. 

“Por um prato de Barszcz”, o primeiro conto, 
está bem próximo do título. Tudo se passa em um 
restaurante árabe, situado no bairro Paraíso, em 
São Paulo. O protagonista é um homem frágil, sen-
sível e neurótico.  O encontro inesperado  com a 
mãe que não via há algum tempo, um pedido de 
um prato desconhecido ao garçon, eis os ingre-
dientes dessa trama de sabor surrealista. Barszcz 
ou broscht foi o pedido feito pelo personagem ao 
garçon, um prato incomum  em um restauran-
te árabe. O garçon estava acostumado a servir 
tabule, babaganuche, kafta. A  música Ronda, de 
Vanzolini, tocada no restaurante  e a execução ao 
piano da “Polonaise, Opus 40, n.1 em lá maior”, de 
Chopin pelo protagonista, complementam o enre-
do do conto. 

 O centro histórico de Varsóvia foi destruído 
durante a Segunda Guerra Mundial. Para reerguê
-lo, surgiram os “rats”, pedreiros restauradores 
de etnia não identificada. Seriam judeus? Ciganos? 
Fica a dúvida.  Os “rats”, como eram denominados 
os restauradores,   realizavam trabalhos  nas ca-
sas e nos prédios atingidos pelos bombardeios. 
O conto “O último restaurador”  relata, de forma 
realista, a vida de um dos últimos “rats”. Ele mora-
va em Varsóvia  no “Córrego da Ratazana” e levava 
uma vida miserável como os seus companheiros. 
A presença desses restauradores foi muito impor-
tante em Varsóvia, eles realizaram um trabalho  
que não pode ser esquecido. 

“Vestidinhos com fita de seda” também pode 
ser considerado um conto surrealista. A história 
se passa em um continente não identificado onde 
havia um presidente que gostava de dar presen-
tes às meninas. Quando completavam três anos, 
as menininhas recebiam pelo correio vestidos de 
renda com laços de fita: aos sete, ganhavam sapa-
tinhos;  aos quinze;  um maço de cigarros e aos de-
zoito visitavam à Casa Presidencial, o que era con-
siderado uma grande honra. A família aguardava 
com ansiedade esses ritos de passagem. Nelson, o 
guarda-noturno, esperava que a filha conseguisse 
atravessar todas essas fases e receber os presen-
tes doados pelo presidente.  Mas apareciam vân-
dalos e muitos sonhos eram desfeitos.

Esse conto apresenta uma crítica ao machis-
mo e ao “desempoderamento” feminino, como 
bem frisou Adriana Klein.  As meninas do conto 
usam vestidos de renda, com laços de fita, símbolo 
de um passado  que não mais existe. As meninas / 
moças do conto  são passivas, bem diferentes das 
meninas / moças da modernidade.  

Há vários contos em Sambas e Polonaises que 
apresentam cenários e ações que se passam na Po-
lônia. O título do livro é uma alusão à música bra-
sileira (sambas) e à música polonesa (polonaises).  
Ainda restam treze contos à espera do leitor. 

Tributo a Rubem Alves  
Rubem Alves foi professor, escritor e filósofo. 

Morreu em 2014 e deixou muitos livros que conti-
nuam sendo lidos e admirados por leitores brasi-
leiros e de outros países, pois muitos de seus livros 
foram traduzidos para diversos idiomas.  Escreveu 
sobre a arte de ensinar e de ser professor e muitos 
livros de literatura infantil. Os livros destinados às 
crianças e jovens podem ser encontrados na Biblio-
teca para a Juventude de Munique, Alemanha, e na 
Feira Internacional de livros Infantis, na Bolonha, 
Itália. Tenho vários livros de Rubem Alves  e consi-
dero que toda biblioteca pública ou escolar  que se 
preze deve ter em suas estantes livros desse autor. 
A literatura de Rubem Alves tem sabor e saber. É 
leitura que recomendamos.

Contos com
matizes surreais 

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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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 criminoso Máscara Negra em Go-
tham City. MAG 3 Atmos (leg.): 19h, 21h30. MAG 3 Atmos (dub.): 14h, 16h30. Ma-
naíra 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. Manaíra 9 MacroXE (dub.): 14h30, 19h30. Manaíra 
10 (leg.): 13h30, 16h, 18h30, 21h. Mangabeira 1 (dub.): 14h30, 17h, 19h30, 22h. Man-
gabeira 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 garoto alemão soli-
tário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajudado ape-
nas por seu amigo imaginário, Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego en-
quanto 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 traba-
lho 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 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 e Gwada, dois homens de métodos pouco con-
vencionais, ele logo se vê envolvido na tensão entre as diferentes gangues do local. MAG 
2 (leg.): ter. (11/2) 21h. 
 
CONTINUAÇÃO

1917 (1917. EUA/Reino Unido. Dir.: Sam Mendes. Guerra. 14 anos). Em um dos momentos 
críticos da Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos recebem uma missão aparen-
temente impossível. Em uma corrida contra o tempo, eles devem cruzar o território inimigo 
e entregar uma mensagem que cessará o brutal ataque a milhares de combatentes. 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. Par-
tage 5 (dub.): 21h.

Adoráveis Mulheres (Little Women. EUA. Dir.: Greta Gerwig. Drama. 10 anos). A hi-
tória sobre a vida de quatro irmãs - Meg, Jo, Beth e Amy March - detalhando a passagem 
delas, da infância para a vida adulta. 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 presente na qual passado 
e futuro são ambos ameaçadores. Cine Bangüe: 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, Faroeste, 
Suspense. 16 anos). Num futuro recente, Bacurau, um povoado do sertão de Pernambuco, 
some misteriosamente do mapa. Quando uma série de assassinatos inexplicáveis começam a 
acontecer, os moradores da cidade tentam reagir. Cine Bangüe: ter. (18/2) 19h.

Bad Boys para Sempre (Bad Boys For Life. EUA. Dir.: Adil El Arbi, Bilall Fallah. Ação. 
16 anos). Os policiais Mike Lowery e Marcus Burnett se juntam para derrubar o líder de um 

cartel de drogas em Miami. A recém-criada equipe de elite do departamento de polícia de 
Miami, ao lado de Mike e Marcus, enfrenta o implacável Armando Armas. 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. Bélgica, 
Croácia, Eslovénia, França, Macedónia. Dir.: Teona Strugar Mitevska. Drama. 14 anos). Em 
Stip, uma pequena cidade da Macedônia, sempre no mês de janeiro o padre local joga uma 
cruz de madeira no rio e centenas de homens mergulham atrás dela. Quem recuperar o 
objeto tem garantia de boa sorte e prosperidade. Desta vez, Petúnia mergulha na água por 
um capricho e consegue agarrar a cruz antes dos outros, deixando os concorrentes furiosos: 
‘Como usa uma mulher participar do ritual’?  Cine Bangüe: 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: 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 man-
são mal-assombrada do Maine, nos Estados Unidos. Manaíra 1 (leg.): 21h10. Manga-
beira 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 pode-
res 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. Aventura. 
12 anos). Enquanto retornam à Jumanji para resgatar um de seus amigos, os jogadores 
descobrem que nada é como eles esperavam que seria. 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 
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. 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 escânda-
lo norte-americano “Bombshell”. Um olhar revelador dentro do mais poderoso e controverso im-
pério de mídia norte-americano, com a história pulsante das mulheres que afrontaram o 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 família de 
Ki-taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma obra do acaso faz 
com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida 
luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na família 
burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro 
a todos. MAG 2 (leg.): Manaíra 8 (leg.): 22h15.

Uma Mulher Alta (Dylda. Rússia. Dir.: Kantemir Balagov. Drama. 16 anos). Leninegrado, 
1945. A segunda guerra mundial devastou a cidade, deixando um rasto de destruição manifesta 
em edifícios demolidos e gentes arrasadas, tanto física como psicologicamente. Um dos cercos mais 
destrutivos da história moderna acaba de terminar, e os vivos devem reaprender a viver. Mana-
íra 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.  Manaíra 8 (dub.): 14h15 (exceto 
sáb. e dom.). Tambiá 5 (dub.): 14h. Partage 1 (dub.): 14h.

Representante francês no Oscar, ‘Os Miseráveis’ será exibido excepcionalmente nesta terça, em João Pessoa

Foto: Divulgação

Em João Pessoa, o Centro Estadual 
de Arte (Cearte) promove a partir de 
amanhã o evento Cearte Aberto, que visa 
proporcionar aos visitantes interação 
com as áreas de ensino ofertadas: dança, 
música, teatro, audiovisual, literatura, 
artes visuais e musicalização infantil.

 A intenção é possibilitar um primei-
ro contato com as artes. Todos poderão 
também esclarecer dúvidas diretamente 
com os professores e perceber onde me-
lhor se encaixam.

 Amanhã e quarta-feira, o centro 
funcionará das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30. Cada área terá um es-
paço específico, onde professores darão 
explicações básicas sobre a abrangência 
da arte e que tipos de cursos são ofere-
cidos no Cearte. Após isso, os visitantes 
poderão ter uma rápida experiência com 
a linguagem artística escolhida.

O Cearte fica localizado no Gru-
po Escolar Thomas Mindello (na Praça 
Aristides Lobo, 129), no centro.

 
Experiências
Em audiovisual  serão exibidos 

cinco curtas-metragens, com a oportu-
nidade de discutir sobre como eles fo-
ram produzidos, gravar depoimentos e 
conferir a exposição de figurino criados 
pelos alunos.

 Com a dança, os visitantes terão 
acesso a uma vivência com vários estilos: 
dança de salão, contemporânea, popular, 
educação somática e canguru – esta últi-
ma voltada para pais e bebês. 

 Em Literatura, haverá uma conver-

A partir de amanhã, centro oferecerá interação em dança, música, teatro, audiovisual, literatura e artes visuais

Foto: Divulgação

sa sobre os gêneros poesia e prosa, com 
contação de história, análise de poesia 
e um exercício prático.

 Já na área da música a ideia é que 
os visitantes sejam recebidos com im-
provisação conjunta – de instrumentis-
tas e canto.

No teatro, os professores farão 
uma roda de conversa e serão propos-
tos jogos teatrais curtos, de cinco a dez 
minutos com os presentes. A ideia é 
comtemplar todas as faixas etárias.

Artes visuais pretende fazer uma 
prática em conjunta de modelagem, 
pintura e cerâmica, apresentar relatos 
de ex-alunos. Está prevista a explicação 
do processo fotográfico e a prática. 

A musicalização infantil fará exposi-

ção de vídeos, livros, CDs e fantoches usa-
dos nas aulas. A atividade deve acontecer 
de acordo com a chegada do público, com 
uma canção de entrada, música com per-
cussão corporal e prática instrumental 
com os instrumentos que estarão expos-
tos durante toda a vivência.

 Para fazer os cursos livres, os alu-
nos devem realizar uma contribuição 
única de R$ 130. Alunos da rede públi-
ca e o servidor público que recebe uma 
remuneração bruta de até dois salários 
mínimos, mediante apresentação de 
comprovante de renda, contribui com 
R$ 60. Já para o projeto Canguru, a con-
tribuição, também única, é de R$ 150. 
Há cota de quatro vagas para beneficiá-
rios de Bolsa Família.



Escrito por um paraibano, livro mostra a vida do baiano Mestre Bimba, cuja influência continua até hoje

Uma obra de cunho 
historiográfico, pois ofe-
rece ampla visão sobre o 
baiano Manoel dos Reis 
Machado (1900-1974), 
que ficou conhecido como 
Mestre Bimba, capoeirista 
do século passado cuja in-
fluência continua percep-
tível em milhares de pra-
ticantes de capoeira até os 
dias de hoje. Eis o conteúdo 
do livro Mestre Bimba - O 
Sonho de Salomão, escrito 
pelo paraibano João Paulo 
de Araújo, mais conhecido 
por João Pitoco.

A biografia com mais 
de 520 páginas, publicada 
pela também paraibana Ar-
ribaçã Editora, será lançada 
em âmbito nacional nesta 
terça-feira, na Associação 
de Capoeira Mestre Bimba, 
no Pelourinho, na cidade de 
Salvador (BA).

O autor esclareceu a 
razão de incluir no título o 
nome bíblico de Salomão: 
“Tudo começou depois que 
descobri, no final de 2018, 
na Universidade de India-
na, nos Estados Unidos, seis 
arquivos inéditos do Mes-
tre Bimba tocando berim-
bau”, relembrou. “Desses 
arquivos, um era de um to-
que desconhecido, chama-
do de ‘Sonho de Salomão’, 
e os outros já conhecidos, 
como a ‘Cavalaria’. A gente 
não sabe se Mestre Bimba 
foi quem criou esse toque, 
cujo nome ele mesmo fala 
no arquivo. Por isso, resol-
vi usar no título do livro”, 
contou João Pitoco, para 
quem “Salomão pode ser, 
teoricamente, uma alusão 
ao rei bíblico, mas também 
se referir à população ne-
gra, que o trouxe para a sua 
realidade, dentro do sincre-
tismo religioso”.

O biógrafo paraibano 
também explicou o motivo 
do livro ter exatas 526 pá-
ginas. “É de cunho historio-
gráfico, pois abordo casos 
e feitos da trajetória do 
Mestre Bimba década por 
década da sua vida. Inclui 
uma grande quantidade de 
fontes, como arquivos, fo-
tos, depoimentos e obras 
dos próprios discípulos 
dele, além de reportagens 
publicadas pela imprensa 
nacional e internacional, 
algumas delas inéditas”, re-
velou o paraibano. “Bimba 
foi um mestre de capoeira 
bastante gravado e fotogra-
fado também por diversos 
estrangeiros passando pelo 
Brasil, que ficaram fascina-
dos pelo seu empenho, ca-
risma e capacidade”.

Para João Pitoco, o ob-
jetivo da obra é comparti-
lhar essa quantidade de in-
formações, principalmente 
com a comunidade da ca-
poeira. Embora resida na 
cidade de João Pessoa, ele 
decidiu escrever sobre a 
trajetória do Mestre Bimba 
por ser uma figura impor-
tante e por se considerar 
“um admirador e seguidor 
da sua filosofia”. A reverên-
cia do autor é tamanha que, 
por exemplo, o lançamento 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Biografia narra a trajetória 
de mestre de capoeira da BA
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da obra em Salvador será na 
própria Academia onde o 
mestre ensinava os alunos. 
Quanto a lançar a obra na 
Paraíba, ele disse não ter 
nada definido ainda.

O prefácio da publica-
ção é assinado pelo Jeroen 
Verheul, mais conhecido 
como contramestre Rou-
xinol. “O livro oferece uma 

viagem cronológica, atra-
vés de dezenas de fontes, 
mostrando Mestre Bimba 
e os seus alunos criando 
história e serve como uma 
valiosa adição no panteão 
de conhecimento sobre a 
capoeiragem”, registrou em 
certo trecho do texto. O li-
vro Mestre Bimba - O Sonho 
de Salomão custa R$ 50.

João Paulo de Araújo 
Pereira, o João Pitoco, nas-
ceu no dia 31 de dezembro 
de 1984, na cidade de João 
Pessoa. O contato inicial 
com a capoeira ocorreu já 
na infância, no bairro de 
Mangabeira, onde passa-
va os finais de semana e 
as férias com o pai. Ele ob-
servava as rodas da Escola 

de Capoeira Afro-Nagô nas 
praças e, depois, ia jogar a 
capoeira com os amigos.

A primeira vez que teve 
uma aula foi em sua escola 
Ipei, onde era bolsista. Mais 
tarde, começou a treinar 
com o Mestre Guiné (Mar-
celo Sousa) e, logo em se-
guida, treinou com o Mestre 
Zunga, de 2002 até 2018.

Seu aprendizado do João 
Pitoco também se deu com o 
Mestre Maromba e Lucinal-
do Lampião, ambos do Afro-
Nagô. A primeira graduação 
foi em 2005 e, uma década 
depois, se formou profes-
sor de Capoeira pelo Mestre 
Zunga. Atualmente tem um 
trabalho comunitário com 
as crianças de Paratibe.

“A capoeira era vista como coisa de vagabundo”
Algumas ações tomadas 

pelo Mestre Bimba, ao longo de 
sua vida, contribuíram para que 
se tornasse em um importante 
nome na área da capoeira, na 
opinião de João Paulo de Araú-
jo, o João Pitoco.

“A capoeira era vista como 
coisa de vagabundo e para 
quem não tinha o que fazer”, 
explicou. “Tanto que, pelo Có-
digo Penal, chegou a ser proi-
bida no Brasil de 1890 a 1940. 
Mestre Bimba foi o primeiro que 
conseguiu implantar uma meto-
dologia de ensino da capoeira 
regional, que foi o estilo luta 
regional baiana”, disse.

Pitoco acrescenta que o 
Mestre Bimba também lançou, 
em 1962, um curso de capoeira 
regional e, dois anos depois, um 
disco em que um lado reunia 
sambas de roda e, no outro, 
cantos de candomblé de Olga 
do Alaketu.

Mestre Bimba - O Sonho de 
Salomão é a primeira obra de 
João Pitoco. Por enquanto, disse 
que pretende divulgar a biogra-
fia pelo país, mas antecipou que 
já definiu o seu próximo projeto 
literário: “Quero escrever um 
livro sobre a história do negro 
e da capoeira no Brasil, mas a 
partir da África”, revelou ele. Livro inclui arquivos, fotos, depoimentos e reportagens da imprensa nacional e internacional

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Admirador e um seguidor 
da filosofia de Mestre Bimba 
(foto maior), João Pitoco 
(abaixo) pesquisou, inclusive, 
material de fora: o capoeirista 
era gravado e fotografado por 
muitos estrangeiros



Dados da internet
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio 
Moro, defendeu o acordo firmado entre Brasil e 
EUA sobre controle de dados da internet. Página 14
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Pedido da oposição em tramitação na Assembleia Legislativa não tem embasamento legal, diz procurador-geral

Presidentes de doze 
partidos na Paraíba divulga-
ram em conjunto, no último 
sábado, uma nota de solida-
riedade ao governador João 
Azevêdo (Cidadania) e à vi-
ce-governadora Ligia Felicia-
no (PDT) “pelas acusações 
infundadas e desrespeitosas 
contidas em um processo de 
impeachment dado entrada 
na Assembleia Legislativa da 
Paraíba” pelo deputado esta-
dual de oposição Walber Vir-
gulino (Patriota).

O documento é assina-
do pelos representantes do 
Avante, PT, PTB, Republi-
canos, Rede, PL, Podemos, 
PMN, PDT, PCdoB, Cidadania 
e DEM. Para os presidentes 
desses partidos, o pedido de 
impeachment é “uma peça 
jurídica nula de direito, que 
não aponta um único crime 
de responsabilidade aos dois 
gestores e muito menos qual-
quer ato irregular cometido 
no exercício do atual man-
dato do governador e da vi-
ce-governadora, como prevê, 
para estes casos, as Constitui-
ções Estadual e Nacional”.

Assinam a nota Gregória 
Benário (PCdoB), Ronaldo 
Guerra (Cidadania), Efraim 
Morais (DEM), Renato Felicia-
no (PDT), Lídia Moura (PMN), 
Genival Matias (Avante), Jo-
seildo Alves dos Santos (Pode-
mos), Wilson Santiago (PTB), 
Hugo Motta (Republicanos), 
Jackson Macedo (PT), Wellin-
gton Roberto (PL) e Gérson 
Batista de Vasconcelos (Rede).

Conforme entendimento 
desses líderes, o pedido de 
impeachment é, na verda-
de, uma “tentativa clara em 
procurar desestabilizar o Go-
verno do Estado, justamente 

Doze partidos assinam nota em 
solidariedade ao governador

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Jorge Rezende

O candidato ficha limpa não tem nenhum pro-
cesso em andamento e muito menos teve algum 
tipo de condenação. Não basta, no entanto, ter ne-
nhum processo, o candidato ficha limpa é aquele 
que não possui nada contra sua linha de conduta 
ao longo de sua vida.

Muitos candidatos se declaram ficha limpa sem 
contudo provar esta afirmação. Cabe, portanto, as 
pessoas fazerem suas conclusões, como também 
pesquisar na internet e nos sites dos tribunais. A 
população pessoense tem que fazer também uma 
pesquisa mais rigorosa junto aos diversos segui-
mentos da sociedade civil para descobrir se real-
mente o candidato é ficha limpa.

Nas próximas eleições municipais, para que 
haja uma renovação salutar e que se elejam muitos 
candidatos ficha limpa, é necessário que a popula-
ção esteja de olhos naqueles candidatos que irão 
mentir não só através de panfletagem, mas tam-
bém através dos meios de comunicação.

A sociedade tem que identificar quem real-
mente é candidato ficha limpa, e, consequentemen-
te, se empenhar para eleger esses candidatos. Caso 
isso ocorra estaremos dando o primeiro passo para 
o combate à corrupção.

Que esse meu artigo sirva de alerta à popula-
ção da capital João Pessoa. Vamos, portanto, unir 
todas as pessoas do bem nessa cruzada cívica em 
prol da nossa democracia.

A corrupção decorrente da eleição de candida-
tos não ficha limpa se constitui numa das maiores 
ameaças à democracia, à liberdade de pensamento, 
à liberdade de imprensa e aos princípios básicos 
dos direitos humanos.

Ficha limpa

Arruda
Marcos

quando a Paraíba vive um dos 
seus melhores momentos ad-
ministrativos, com uma ges-
tão fiscal rigorosa, equilíbrio 
absoluto nas contas públicas 
reconhecido pelo Tesouro 
Nacional, pagamento em dia 
de seus funcionários e forne-
cedores e, ainda, permitindo 
que, ao contrário da grande 
maioria dos estados brasi-
leiros e do próprio Governo 
Federal, conceda aumento sa-
larial aos servidores públicos 
acima da inflação”.

O atual cenário vivido 
pela Paraíba, de acordo com 
a nota, tem proporcionado a 
atração de novos investimen-
tos privados, além do próprio 
governo realizando centenas 
de obras no Estado que ge-
ram desenvolvimento com in-
clusão social distribuído por 
todas as regiões do território 
paraibano.

Ainda destaca a nota: 
“Diante disso, cabe questionar 
o seguinte: a quem interessa 
e porque interromper a nor-
malidade democrática e gerar 
um clima de profunda instabi-

lidade política e social no Es-
tado da Paraíba?”.

Sem causa efetiva
“Não há causa efetiva 

para o pedido de afastamento 
do governador João Azevêdo, 
pois sequer ele é réu em todo 
processo em curso”. Sintetiza 
o procurador-geral do Esta-
do, Fábio Andrade. “Por vários 
motivos, ele [o governador] 
está tranquilo quanto ao sta-
tus de não envolvimento com 
os problemas conhecidos do 
processo em tramitação”.

O procurador considera 
a iniciativa dos opositores de 
pedir o afastamento do gover-
nador do cargo como parte 
do processo democrático jus-
tamente para fazer barulho 
sem embasamento legal. De 
acordo com ele, há uma con-
testação muito forte na pró-
pria Assembleia e, por isso, o 
governo acredita no arquiva-
mento do pedido.

Ainda na última sexta-fei-
ra, o deputado federal Damião 
Feliciano, presidente estadual 
do PDT, apontou “como golpe” 

o pedido de impeachment 
que tramita na Assembleia 
Legislativa. Para ele, para que 
haja impeachment, o gover-
nador teria que ter cometido 
um crime de responsabilida-
de e o pedido da oposição não 
tem fundamento algum.

“Não existe crime de res-
ponsabilidade no processo 
que foi colocado contra João 
Azevêdo e a vice-governado-
ra. “Ora, se o governador não 
cometeu crime algum, muito 
menos a vice. E eles dizem 
que Lígia precisa ser ‘intima-
da’ porque ela é corresponsá-
vel. Isso não existe na legisla-
ção e nunca aconteceu neste 
país”, apontou.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
Adriano Galdino (PSB), em 
nota à imprensa, afastou a 
possibilidade do Legislativo 
estar envolvido num suposto 
golpe, por conta de reque-
rimento protocolado pelo 
deputado estadual Wallber 
Virgolino e outros onze par-
lamentares, pedindo o im-
peachment do governador e 
da vice-governadora.

Segundo Adriano Gal-
dino, é prerrogativa de qual-
quer parlamentar apresentar 
requerimentos e projetos 
de lei, desde que observado 
todos os pré-requisitos regi-
mentais, não podendo essa 
prerrogativa ser tolhida em 
qualquer hipótese. E por se 
tratar de matéria inédita na 
Casa e que envolve preceitos 
jurídicos, decidiu encaminhar 
o requerimento da oposição 
para a Procuradoria Jurídica 
da Assembleia, para que to-
dos os requisitos jurídicos e 
legislativos fossem verifica-
dos pelo setor competente.

Governador endossa observação de deputado
O governador João Azevêdo 

(Cidadania) endossou, ontem, 
as palavras do deputado federal 
pedetista Damião Feliciano e dis-
se que, nos termos em que está 
colocado, o pedido de impeach-
ment que tramita na Asssembleia 
Legislativa “é um golpe”.

“Aquilo é uma excrescência e 
depende das atitudes, do prosse-
guimento e dos passos que serão 
dados na Assembleia Legislativa”, 

afirmou o governador, ao comple-
tar que, somente depois disso, é 
que poderá se saber se a coisa é 
pontual ou se realmente há um 
grupo de deputados ou alguém 
interessado no seu afastamento.

Para o governador João 
Azevêdo, a leitura do deputado 
Damião Feliciano sobre o as-
sunto está mais do que correta. 
“Aquilo não existe juridicamen-
te, e nós vamos avançar na 

certeza de que será arquivado”, 
previu ele.

Na opinião do governador, 
o presidente da Assembleia, 
Adriano Galdino (PSB), tem a ver-
dadeira noção do que a peça é e 
representa para a democracia. “O 
pedido é desprovido de qualquer 
substância jurídica que possa ga-
rantir o prosseguimento de sua 
análise na Casa”, completou o 
governador.

Ademilson José
Ademilson2019jose@gmail.com

O prefeito de Bayeux, 
Berg Lima (sem partido), 
poderá ser novamente afas-
tado do cargo caso, hoje, em 
julgamento que está mar-
cado para acontecer no pe-
ríodo da manhã, a Terceira 
Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça confirme decisão 
tomada no ano passado em 
primeira instância pela Co-
marca da cidade. O relator 
do processo é o desembar-

gador Marcos Cavalcante.
O julgamento está rela-

cionado ao mérito do caso 
do vídeo em que Berg Lima 
foi flagrado, supostamente 
recebendo propina de um 
comerciante local em troca 
da liberação de pagamentos 
atrasados da prefeitura. No 
processo, que tramita em 
segredo de Justiça, Berg é 
acusado de improbidade ad-
ministrativa e, sendo afasta-
do, ele também se tornará 
inelegível, mas pode ficar 
respondendo em liberdade.

Berg Lima pode ser 
afastado novamente

As sessões plenárias na 
Câmara Municipal de João 
Pessoa serão retomadas hoje 
com a presença do prefeito 
Luciano Cartaxo (PV) levando 
a mensagem do Poder Execu-
tivo ao Legislativo pessoense. 
A Casa inicia os debates do 
ano em meio às expectativas 
para as eleições de 2020, que 
ainda apresentam um cená-
rio aberto em relação às can-
didaturas a prefeito.

Entre as novidades para 
este semestre está o retorno 
do vereador Zezinho Botafo-
go (PSB) no lugar do verea-
dor Tibério Limeira (PSB), 
atual secretário estadual do 
Desenvolvimento Humano. 
A alteração não chega a in-
terferir na estrutura da ban-
cada socialista – que deve 
ser desfeita nos próximos 
meses com a mudança de le-
genda de seus integrantes –, 
tampouco afeta a postura de 
oposição do grupo a Luciano 
Cartaxo.

Câmara de JP reinicia 
atividades no plenário
Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Justiça & Adjacências

‘Defensoria Itinerante’
A Defensoria Pública do Estado da Paraíba, DPE-PB, levou as-
sistência e serviços jurídicos gratuitos aos moradores da Co-
munidade São Rafael, no bairro Castelo Branco, em João Pes-
soa, no último sábado. Foi a primeira edição da ‘Defensoria 
Itinerante’ em 2020. A maior procura durante as ações itine-
rantes é por pensão alimentícia, investigação de paternidade, 
retificação de documentos, divórcio e alvará.

Nova denúncia do MPF
Após a juíza substituta da 16ª Vara Federal Cristiane Lage re-
jeitar a primeira denúncia do ‘Caso Lagoa’, o Ministério Pú-
blico Federal, MPF, se manifestou pedindo vistas para ofere-
cimento de uma nova denúncia na ação penal. Essa denúncia 
especificamente investiga desvios de recursos públicos na 
construção de um muro de contenção na reforma do Parque 
Solon de Lucena (Lagoa), realizada durante a gestão do pre-
feito Luciano de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV). O docu-
mento é do último dia 6 de fevereiro.

Estágio para estudantes
O Ministério Público da Paraíba, MPPB, publicou edital para sele-
ção de estudantes para estágio curricular não obrigatório. São 14 
vagas destinadas a matriculados em cursos superiores de Infor-
mática, Jornalismo, Relações Públicas e Comunicação em Mídias 
Digitais. As inscrições começam hoje e vão até o dia 21 de feve-
reiro. Informações pelos telefones (83) 2107-6015 e 99128-2898.

Resolutividade de processos
O índice que mede a resolutividade de processos, denomi-
nado Índice de Atendimento à Demanda, IAD, subiu 16% no 
Judiciário estadual paraibano no ano de 2019, alcançando o 
percentual de 121,29%, o que significa que para cada 100 
processos que entraram, 121 foram solucionados, reduzindo, 
assim, o estoque do acervo existente. Em 2018, o percentual 
do mesmo índice foi de 104,70%. Os dados foram contabili-
zados pela Gerência de Pesquisas Estatísticas do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, TJPB, e se referem ao número de feitos re-
solvidos e, portanto, arquivados.

Procurador-geral do Estado, Fábio Andrade: “Não há causa efetiva”

Foto: Secom-PB
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Decreto que trata do acordo entre Brasil e EUA se tornou alvo de uma ação ajuizada pela Assespro Nacional

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, saiu ontem em defesa 
do Acordo de Assistência Ju-
diciário-Penal firmado entre 
os governos brasileiro e nor-
te-americano, que gira em 
torno do controle de dados 
de usuários por provedores 
de internet no exterior.

O decreto se tornou alvo 
de uma ação ajuizada pela 
Federação das Associações 
das Empresas de Tecnologia 
da Informação (Assespro Na-
cional) que tramita no Supre-
mo Tribunal Federal (STF). O 
relator do caso é o ministro 
Gilmar Mendes, que decidiu 
convocar uma audiência pú-
blica sobre o tema.

“A territorialidade dos 
dados representa um impor-
tante desafio à efetividade 
da aplicação da lei em uma 
perspectiva transnacional, 
que tem dado ensejo a ba-
talhas judiciais entre prove-
dores de acesso à internet e 
o Poder Judiciário nacional”, 
disse Gilmar na abertura da 
audiência.

A audiência pública pôs 
lado a lado Moro e Gilmar, 
que tem sido uma das vo-
zes mais críticas ao ex-juiz 
federal da Lava Jato dentro 
do tribunal. O ministro da 
Justiça é um dos principais 
nomes cotados para as-
sumir uma das vagas que 
serão abertas no Supremo 
durante o mandato do pre-
sidente Jair Bolsonaro. A 
primeira cadeira fica vaga 
em novembro, com a apo-
sentadoria compulsória do 
decano do STF, ministro 

Celso de Mello. A segunda 
se abre em julho do ano que 
vem, com a saída de Marco 
Aurélio Mello.

A Assespro acionou 
o Supremo com uma ação 
para confirmar a validade 
dos dispositivos do acordo. 
Uma das preocupações do 
setor é com decisões judi-
ciais no Brasil que obrigam 
representantes brasileiros 
de plataformas estrangeiras 
a enviarem informações de 
usuários, o que violaria as 
regras firmadas entre Brasí-
lia e Washington.

“Não estão em ques-
tão aqui pontos relativos à 
privacidade, pois tanto a le-
gislação brasileira quanto a 
norte-americana protegem 
a privacidade, os dados e as 
comunicações dos usuários 
dos serviços de internet, de 
comunicação ou de outra na-
tureza. A questão é alusiva 
unicamente à soberania e ju-
risdição”, disse Moro.

“Brasil e Estados Uni-
dos são países amigos, têm 
interesses mútuos e impor-
tantes. Me encontrei com 
representantes do governo 
dos EUA. Não existe nos 
registros do Ministério da 
Justiça - e não é do meu co-
nhecimento - qualquer re-
clamação por parte dos EUA 
quanto a um suposto des-
cumprimento do tratado de 
cooperação mútua. Não há 
disputa quanta à constitu-
cionalidade do decreto”, fri-
sou Moro.

O ministro observou que 
o acordo está longe de ser 
“um instrumento perfeito de 
colaboração”, mas avaliou que 
a cooperação tem funcionado 
“relativamente bem”.

Rafael Moraes Moura
Da Agência Estado

Moro defende acordo sobre o 
controle de dados na internet

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Pauta da Câmara

Rodrigo Maia quer aprovar reforma
administrativa no primeiro semestre

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), disse  ontem 
que espera aprovar a refor-
ma administrativa ainda no 
primeiro semestre deste ano. 
Ele ressaltou, no entanto, 
que as disputas em torno da 
reforma tributária, já em tra-
mitação na Casa, devem ser 
maiores do que as da admi-
nistrativa, mesmo admitindo 
que pode haver conflito com 
os servidores públicos.

“Claro que todos os 
sistemas onde a gente tem 
distorções eles estão be-
neficiando alguém e pre-
judicando milhões. Não é 
diferente nem no adminis-
trativo nem no tributário. 

Então, enfrentamentos nós 
teremos, mais no tributário 
do que no administrativo, já 
que o governo decidiu que 
é melhor uma reforma para 
os novos servidores”.

Em palestra para em-
presários, em café da manhã 
na Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan), 
Maia destacou que os ser-
vidores públicos devem 
ser tratados com respeito e 
que o uso de termos pejo-
rativos atrapalha o debate. 
“Todos devem ser tratados 
com muito respeito. Eu acho 
que o enfrentamento fei-
to com termos pejorativos, 
que gera muito conflito, nos 
atrapalha no nosso debate, 
de mostrar a alguns setores 
que a sociedade não acei-
ta mais concentrar riqueza 

para muito poucos”, disse, 
se referindo à declaração, na 
sexta-feira (7), do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
que classificou os funcioná-
rios públicos como “parasi-
tas”, em palestra na Funda-
ção Getulio Vargas.

Para Maia, o fato de a 
proposta de reforma admi-
nistrativa tratar apenas dos 
novos servidores vai ajudar 
a diminuir os conflitos e aju-
da na tramitação, “para que 
a gente possa concentrar 
nossos esforços na reforma 
tributária”.

“Você muda o conceito 
de estabilidade, de promo-
ção. Promoção no serviço pú-
blico não faz muito sentido. 
Promoção por mérito, por 
produtividade. Claro, você 
vai ter dois sistemas funcio-

nando um contra o outro, 
mas com os anos o antigo vai 
acabar. Mas nós temos que 
respeitar, querendo ou não, 
gostando ou não, os direitos 
que foram adquiridos. Mas 
não inventar novos direitos 
adquiridos”.

O deputado disse aos 
empresários que a base da 
discussão da reforma tri-
butária será a Proposta 
de Emenda à Constituição 
45/2019, do deputado Ba-
leia Rossi (MDB-SP). Maia 
alertou que, se a reforma tri-
butária não for aprovada, o 
Brasil não vai crescer.

O presidente da Câma-
ra dos Deputados disse que 
o debate não pode ser feito 
com soluções que benefi-
ciem apenas uma parcela da 
população. 

Akemi Nitahara
Da Agência Brasil 

Moro afirmou que o acordo está longe de ser “um instrumento perfeito de colaboração”, mas avaliou que a cooperação tem funcionado “relativamente bem”

Ministério da Cidadania contrata firmas 
na área de tecnologia sem fazer licitação 

Alvo de uma reestrutu-
ração interna por causa de 
suspeitas de irregularida-
des em contratos na área de 
Tecnologia da Informação, 
o Ministério da Cidadania 
firmou negócios em série e 
sem licitação, em 2019, para 
contratação de serviços e 
soluções na área de compu-
tação, destaca o jornal O Es-
tado de S. Paulo.

Como mostrou o Estado 
no sábado (8), o Ministério 
da Cidadania, comandado 
por Osmar Terra, contratou 
uma empresa de informática 
que, segundo a Polícia Fede-
ral, foi usada para desviar R$ 

50 milhões dos cofres públi-
cos entre 2016 e 2018.

A Business to Technolo-
gy (B2T) foi alvo na semana 
passada da Operação Gave-
teiro. O foco são contratos 
da gestão Michel Temer, 
mas a empresa conseguiu 
fechar negócio no governo 
de Jair Bolsonaro. A B2T não 
foi localizada no endereço 
que consta do contrato com 
a pasta.

Em um intervalo de pou-
co mais de seis meses, entre 
junho de 2019 e janeiro de 
2020, a pasta comandada 
pelo ministro Osmar Terra 
contratou pelo menos oito 
empresas da área de TI, a um 
custo total de R$ 36 milhões. 
Pelo menos cinco contratos 

foram fechados sem licitação, 
por R$ 25 milhões. Por meio 
de assessoria, a pasta infor-
mou que “está sendo feita 
uma avaliação dos contratos 
de TI deste ministério”.

No mês passado, toda a 
equipe que chefiava o setor 
de TI do ministério foi exo-
nerada, depois que começa-
ram a surgir suspeitas sobre 
os contratos firmados na 
atual gestão. Um dos demiti-
dos foi o subsecretário de TI 
da pasta Júlio César Lyra.

O primeiro contrato de 
TI fechado na gestão Os-
mar Terra foi com a TRDT 
Brasil, pelo valor de R$ 8,7 
milhões, para prestação de 
serviços de suporte técnico 
e atualização de versões de 

sistemas Foi assinado pelo 
subsecretário de Assuntos 
Administrativos da pasta, 
Paulo Roberto de Mendon-
ça e Paula, em 7 de junho de 
2019. A negociação, assim 
como no caso da B2T, foi fei-
ta sem licitação

Outro contrato assinado 
sem licitação pelo subsecre-
tário - aliado de Terra - foi 
com a Niva Tecnologia. O que 
chamou atenção, neste caso, 
é que o ministério foi atrás de 
uma ata do Serviço Florestal 
Brasileiro para conseguir 
contratar o trabalho sem a 
necessidade de um pregão. 
Órgãos públicos costumam 
“reaproveitar” atas de outras 
instituições para encurtar o 
caminho das contratações.

Patrik Camporez
Da Agência Estado

A decisão do governo 
e do Congresso Nacional de 
transformar os incentivos 
da Lei de Informática em 
créditos financeiros, que 
podem ser usados pelas em-
presas para abater o valor 
devido em tributos federais, 
acendeu a luz amarela na 
área econômica e em órgãos 
de controle, destaca o jornal 
O Estado de S. Paulo.. 

O maior problema é a 
incógnita sobre o custo fu-
turo do programa, que tem 
validade até 2029, uma vez 
que o volume de investi-
mentos em tecnologia de 
informação e comunicação 
nessas áreas pode crescer 
nos próximos anos e am-
pliar o valor dos créditos, 
afetando a arrecadação.

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) pediu explica-
ções ao Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), que 
negociou a proposta com 
os parlamentares. O órgão 
quer saber se o benefício 
configura uma “renúncia 
disfarçada” e uma engenha-
ria para driblar a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF).

Quando o governo con-
cede uma renúncia tributá-

ria, a LRF exige a indicação 
de uma fonte de compensa-
ção para a arrecadação, que 
pode ser criação ou aumen-
to de tributo, ampliação da 
base de cálculo de algum 
imposto ou reversão de al-
gum outro incentivo. Além 
disso, a lei exige estimativas 
de impacto durante a vigên-
cia da política.

A compensação e as es-
timativas não foram feitas na 
mudança da Lei de Informá-
tica porque o benefício virou 
um crédito financeiro. Na 
prática, porém, ele continua-
rá impactando a arrecadação 
nos próximos anos, uma vez 
que as empresas poderão 
usar os créditos financeiros 
para abater qualquer tipo de 
tributo, inclusive previden-
ciário, no momento que de-
sejarem. Tudo isso dificulta 
as projeções da Receita sobre 
quanto será a arrecadação.

O secretário de Em-
preendedorismo e Inovação 
do MCTIC, Paulo Alvim, admi-
te ao Estadão/Broadcast que 
será preciso “monitoramento 
e ajuste” no futuro. Para este 
ano, os créditos serão conce-
didos até um “teto” de R$ 6,56 
bilhões, que corresponde ao 
valor inicialmente previsto 
no Orçamento para a renún-
cia da Lei de Informática nos 
moldes originais.

Lei de Informática
entra na mira do TCU

Idiana Tomazelli
Da Agência Estado

Foto: Agência Brasil
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Ataque aconteceu em um centro comercial, quando um militar entrou no interior atirando indiscriminadamente

Trinta pessoas morre-
ram na Tailândia na sequên-
cia do ataque de um militar 
que disparou indiscriminada-
mente no interior de um cen-
tro comercial, onde ficou com 
vários reféns durante mais de 
15 horas, disse a agência EFE.

Entre os mortos cons-
tam 23 civis, três policiais e 
três militares, além do pró-
prio agressor, um sargento 
identificado como Jakrapanth 
Thomma, 32 anos.

O ato causou ainda 52 fe-

ridos, dos quais 32 estão ain-
da hospitalizados, oito deles 
em estado grave, indica o últi-
mo relatório das autoridades 
sobre o ocorrido.

“Não há precedentes na 
Tailândia e quero que esta 
isto nunca mais aconteça”, 
disse o primeiro-ministro da 
Tailândia, Prayut Chan-ocha, 
pedindo desculpas públicas 
à cidade de Nakhon Ratchasi-
ma, onde ocorreu a tragédia.

Entretanto, o ministro da 
Justiça, Somsak Thepsuthin, 
esclareceu que foi instalada 
uma sala nas instalações ju-

diciárias da província, para 
criar um centro operacional 
para ajudar as pessoas afeta-
das pelo incidente.

“A nossa prioridade era 
salvar as pessoas presas no 
centro comercial”, disse Prayut, 
que agradeceu a intervenção 
da polícia e do Exército.

O autor dos disparos, Ja-
krapanth Thomma, foi morto 
depois de se ter barricado 
naquela superfície comercial, 
que tinha apenas uma zona 
de acesso.

Mesmo após a morte do 
agressor, a polícia está a vas-

culhar o prédio em busca de 
possíveis explosivos escon-
didos no edifício. As forças 
especiais tailandesas levaram 
cerca de seis horas para en-
trar e controlar todo o edifício 
de forma a retirar as mais de 
100 pessoas que estavam re-
tidas no interior.

O militar retransmitiu o 
ataque com fotografias e ví-
deos colocados no seu perfil 
do Facebook, que foi poste-
riormente desativado e que 
mais uma vez revela o impac-
to que as redes sociais têm 
nesse tipo de situações.

Da Agência Brasil

Atentado na Tailândia deixa
30 mortos e mais de 50 feridos

Ódio de classe e 
parasitas do Oscar

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

O Oscar de melhor filme concedido na noite do 
último domingo pela Academia de Artes e Ciências 
Cinematográficas ao longa sul-coreano “Parasita” 
quebrou o paradigma das fronteiras no cinema, 
pois jamais um filme que não fosse falado em lín-
gua inglesa conquistou tantos prêmios - o filme 
também levou as estatuetas por melhor diretor, 
roteiro original e filme estrangeiro. Mas “Parasita”, 
além de ser uma obra-prima em caráter artístico, é, 
acima disto, um filme essencialmente político. Mais 
do que discutir riqueza e pobreza, aborda com pro-
fundidade as relações entre classes sociais.

Antes de avançar a conversa sobre o vencedor 
do Oscar, é preciso destacar que “Parasita” nada 
tem a ver com o ministro da Economia, Paulo Gue-
des; com sua declaração polêmica que chamou 
todo servidor público no Brasil de “parasita”; ou 
sequer tem relação alguma com os parasitas do go-
verno Bolsonaro.

Parasitas estes que pouco fazem de efetivo 
para melhorar a economia do país, melhorar a si-
tuação de vida do brasileiro, ou mesmo reduzir as 
desigualdades sociais. Nas semanas que antece-
deram a premiação do Oscar, os bolsonaristas do 
Palácio do Planalto estavam ocupados demais em 
mobilizar suas redes sociais digitais para atacar a 
obra da diretora Petra Costa, que concorria na ca-
tegoria Melhor Documentário com “Democracia 
em Vertigem”. Nosso representante nacional conta 
a história do golpe midiático-político-institucional 
contra a presidente Dilma Rousseff, concluído em 
agosto de 2016. 

O filme da diretora brasileira é cheio de pro-
blemas, porém, problema maior foi a torcida bol-
sonarista tentar questionar o aspecto documental, 
em vez do artístico. Chegaram a chamar Petra de 
mentirosa, inclusive em uma campanha interna-
cional, quando mobiliaram seguidores e robôs em 
torno da tag #PetraLiar (liar, traduzido do inglês, 
quer dizer mentirosa). 

“Democracia em Vertigem” não tem nenhuma 
mentira. Há diversos questionamentos cabíveis so-
bre parcialidade. O que enlouqueceu as redes bol-
sonaristas foi o fato de o documentário registrar o 
pesado jogo político praticado no Brasil para tirar 
o PT do poder. Por isso, os seguidores do presiden-
te da República consideram o filme uma ode ao PT. 
Mas o filme também aponta falhas do PT. O que o 
filme não fala é da origem familiar da diretora e de 
sua relação política. Tentaram desconstruir a obra 
por isso. Uma falha, sim. Mas Petra ser herdeira da 
Andrade Gutierrez não torna o filme mentiroso em 
nenhum aspecto. Tudo o que está ali é verdade.

Se os bolsonaristas não conseguem apagar a 
história, ao menos mobilizam a torcida. O que se 
viu desde a indicação até a noite da premiação foi 
uma multidão de brasileiros e robôs que se diziam 
brasileiros torcendo contra o único filme brasilei-
ro na disputa pelo Oscar. Não foi dessa vez que ga-
nhamos o Oscar. Por mais problemático que seja o 
filme, torci para que tivesse saído com o prêmio. 

Agora, sem mais arrodeios, voltemos ao gran-
de vencedor da noite. 

“Parasita” toca na ferida da diferença entre 
classes de forma tão sutil, bela, sensível e precisa, 
como jamais havia visto numa obra cinematográfi-
ca. O filme retrata a maneira como famílias de di-
ferentes classes sociais se veem, os problemas que 
enfrentam, suas relações, impressões acerca de si e 
dos outros, humores, afetos, cheiros. 

E sentimentos, como admiração, e ódio. 
Longe do filme sul-coreano, o que nossa histó-

ria recente nos conta é que o ódio de classe foi o 
maior motivador do golpe, e de tudo o que o su-
cedeu. Pobre na universidade, pobre cursando Me-
dicina, pobre viajando de avião, pobre comprando 
carro 0km. Eram eventos fortes demais para a elite 
brasileira suportar.

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Carlos Vieira

Conflito no Oriente

Proposta de paz de Trump é alvo 
de protesto nas ruas do Marrocos

Milhares de pessoas 
protestaram neste domin-
go, em Rabat, capital do 
Marrocos, contra o plano 
de paz do presidente ame-
ricano, Donald Trump, para 
tentar colocar fim ao o con-
flito entre Israel e Palestina, 
destaca o jornal O Estado 
de S. Paulo..

Com bandeiras palesti-
nas, os manifestantes mar-
charam pelo centro da ca-
pital do Marrocos gritando 
“Viva a Palestina!”, segundo 
a agência de notícias AFP. A 
marcha contou com a pre-
sença de simpatizantes isla-
mistas, sindicalistas e polí-
ticos locais, que pediram o 
“boicote aos produtos dos 
Estados Unidos”, país que foi 
classificado pelos manifes-
tantes de “inimigos da paz”. 

Outro protesto contra 
o plano do republicano foi 
registraddo em Sfax, no les-
te da Tunísia. O ato foi con-
vocado pela central sindical 
UGTT, que disse que a pro-
posta americana é um “acor-
do da vergonha”.

Marrocos, país aliado 
dos Estados Unidos, “aprecia 
os esforços de paz constru-
tivos feitos pelo atual gover-
no americano para alcançar 
uma solução justa, duradou-
ra e igual no Oriente Médio”, 
reagiu o ministro das Rela-
ções Exteriores do Marrocos, 
Nasser Bourita, no dia se-
guinte ao anúncio do plano.

Da Agência Estado

O Japão colocou em ór-
bita outro satélite de coleta 
de informações. O lança-
mento ocorreu no Centro 
Espacial de Tanegashima 
em Kagoshima, no sul do 
país, às 10h34 da manhã de 
domingo (9).

O H2A (foguete que 
transportou o satélite) des-

cartou um foguete auxiliar e 
um dos propulsores à medi-
da que ascendia, e colocou 
com sucesso o satélite com 
tecnologia óptica em órbita 
da Terra cerca de 20 minu-
tos depois.

Os satélites de coleta de 
informações do governo po-
dem tirar fotos da Terra que 
são usadas, principalmente, 
para monitorar locais de 

lançamento de mísseis na 
Coreia do Norte e para ava-
liar os danos após desastres 
naturais.

Segundo o centro do 
governo envolvendo saté-
lites, já estão em operação 
7 equipamentos de coleta 
de informações. Dois deles 
são satélites com tecnologia 
óptica e tiram fotos de alvo 
em terra durante o dia. Os 

outros cinco são satélites 
que usam radar para tirar 
fotos mesmo à noite ou em 
condições meteorológicas 
precárias.

Até agora, o governo ja-
ponês gastou mais de 12,7 
bilhões de dólares para ope-
rar os satélites e um montan-
te adicional de 318 milhões 
de dólares para desenvolver 
este último satélite.

Japão coloca em órbita mais um 
satélite de coleta de informações
Da Agência Brasil

No sábado, Bourita se 
reuniu em Amã com o pre-
sidente palestino Mahmoud 
Abbas e reafirmou a posição 
de Marrocos na questão pa-
lestina, segundo Rabat.

Durante a manifestação, 
que foi autorizada e ocorreu 
sem qualquer tipo de con-
fronto, alguns dos partici-
pantes queimaram bandei-
ras de Israel.

“Querem legalizar a ocu-
pação, acabar com os direitos 
dos palestinos e tirar de nós 
os locais cristãos e islâmicos 
sagrados na Palestina”, afir-
mou texto lido por um dos or-
ganizadores do protesto.

Mapas
Também no sábado, o 

premiê israelense, Benja-
min Netanyahu, afirmou que 

Israel começou a elaborar 
mapas para anexar terras na 
Cisjordânia, como prevê o 
plano de Trump.

No entanto, ele foi aler-
tado ontem pelo embaixa-
dor dos EUA em Israel, Da-
vid Friedman, que qualquer 
medida unilateral dos is-
raelenses colocaria em ris-
co o apoio dos americanos 
à proposta

“A visão para a paz do 
presidente Trump é resulta-
do de mais de três anos de 
coordenação estreita entre o 
presidente, o primeiro-minis-
tro Netanyahu e altos repre-
sentantes de suas respectivas 
equipes”, escreveu Friedman, 
em sua conta no Twitter

Conforme o embaixa-
dor, “Israel deve finalizar o 
processo de mapeamento no 

comitê conjunto entre Israel 
e Estados Unidos. Qualquer 
ação unilateral tomada antes 
da finalização do processo 
pelo comitê coloca em risco 
o plano e o reconhecimento 
americano”, disse o embaixa-
dor dos EUA.

Israel busca há tempos, 
sem sucesso, que os Esta-
dos Unidos reconheçam a 
soberania israelense na-
quela região. 

Concorrendo à reelei-
ção em uma votação marca-
da para 2 de março, Netan-
yahu tem sido pressionado 
por líderes de colonos e por 
membros de extrema direita 
de seu gabinete para avan-
çar com anexações antes da 
eleição, apesar da pressão da 
Casa Branca para que haja ne-
gociação com os palestinos. 

Foto: Agência Brasil

Netanyahu afirmou que Israel começou a elaborar mapas para anexar terras na Cisjordânia, como prevê o plano de Trump
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Povos em risco
Câmara de Populações Indígenas e Comunidades 
Tradicionais do Ministério Público Federal faz alerta contra 
regulamentação da mineração em terras indígenas. Página 18
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Central de Transplante do Estado vem registrando um doador por semana e recusa de familiares caiu 30%

Paraíba tem maior alta do 
país em doação de órgãos

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Renata Ferreira

A Paraíba é o primeiro 
lugar do Brasil em termos de 
aumento percentual de doa-
ção de órgãos, registrando 
crescimento de 196,1%. Os 
estados do Sergipe (74,5%) e 
Rio Grande do Norte (60,2%) 
ocupam, respectivamente, a 
segunda e a terceira posição 
nacional no crescimento per-
centual de doação de órgãos. 
Os dados foram apresentados 
pelo governador  João Azevê-
do, ontem (10), durante o pro-
grama Fala Governador, trans-
mitido pela Rádio Tabajara em 
cadeia estadual e pelas redes 
sociais do governo.

Na ocasião, o governador 
comentou que esse era um 
setor que praticamente estava 
paralisado no Estado. “A Paraí-
ba voltou a fazer transplante 
de coração depois de 10 anos. 
Esse número é extraordinário 
e isso é fruto do esforço de toda 
equipe da saúde no sentido de 
recriar essa coordenadoria 
de doação de órgãos, que deu 
esses resultados e que levou a 
Paraíba ao primeiro lugar no 
Brasil em aumento percentual 
de doação de órgãos”.

João Azevêdo ainda apro-
veitou a oportunidade para 
agradecer aos familiares que 
autorizam a doação dos órgãos 
de seus parentes. “Eu sempre 
agradeço àqueles que no mo-
mento de dor têm, juntamen-
te com seus familiares, dado a 
autorização para que seja pos-
sível salvar outras vidas. Te-
nho certeza que cada um que 
faz isso está tendo um ato de 
extrema dignidade e respeito 
para com os outros”, ressaltou. 

Em 2020, a Central de 
Transplante da Paraíba tem re-
gistrado um doador por sema-
na. Entre os meses de janeiro e 
fevereiro, foram seis doadores, 
sendo cinco de João Pessoa e 
um de Campina Grande. Neste 
mesmo período, a negativa fa-
miliar para doação de órgãos 
teve redução de 30% em rela-
ção a 2019. A negativa familiar 
é o principal motivo para que 
um órgão não seja doado em 
todo o país. A lista de espera do 
mês de fevereiro de 2020 regis-
tra 390 pessoas que aguardam 
córneas; 239 rins; 11 fígados e 
um coração.

Procedimento estético de bronzeamento natural é muito procurado e João Pessoa já tem 50 locais que oferecem o serviço, mas médicos alertam que a prática é danosa à saúde da pele

Foto: Hans Braxmeier/Pixabay

Perigo à saúde

Dermatologistas condenam bronzeamento

Na  busca por conse-
guir a cor perfeita do corpo, 
as pessoas estão cada vez 
mais optando pelo bronzea-
mento natural, já que o arti-
ficial foi proibido pela Agên-
cia de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Em João Pessoa, 
existem mais de 50 locais 
que fazem o processo para 
deixar as marquinhas pelo 
corpo. A maioria dos clien-
tes são mulheres, das mais 
diversas faixas etárias, que 
se interessam pelo bronzea-
mento que dura, em média, 
duas horas para ser feito. 

Os preços são variados, 
a partir de R$ 60 a pessoa 
pode conseguir o objetivo. 
A vaidade também pesa na 
hora de realizar o processo 
e cada pessoa decide como 
deseja ficar com o bron-
zeamento. É o caso da cor-

retora de imóveis Andrea 
Maria, que optou pela segu-
rança da sua pele na hora 
de escolher um local para 
realizar o procedimen-
to. “Eu sou super vaidosa, 
adoro sol. Tenho bastante 
cuidado em procurar pro-
fissionais que são qualifica-
dos e tenham esse cuidado 
tanto quanto eu tenho. Hoje 
tenho um resultado mara-
vilhoso. Aonde eu vou tem 
esse cuidado com a pele, de 
ter um protetor, bom pro-
duto, um bom profissional, 
o horário que se expõe ao 
sol geralmente é bem cedo. 
A gente protege a face, o 
rosto, sempre com o máxi-
mo de proteção que se pos-
sa ter”.

A esteticista Ana Le-
mos, que tem um espaço 
de bronzeamento na capi-
tal há mais de cinco anos, 
comentou que a procura 
maior é de mulheres com 

faixa etária que varia de 17 
a 40 anos. “É mais o público 
feminino que procura esse 
bronzeamento natural, que 
é o que a gente expõe ao sol. 
O público que procura mais 
varia. Esse público é o que 
a gente está tendo mais no 
espaço. É justamente para 
ativar a melanina e dar uma 
melhorada na sua cor.”

Apesar da beleza esté-
tica do bronzeamento natu-
ral, ele não é recomendado 
pelos médicos. A dermato-
logista Luciana Trindade 
explicou os riscos que as 
pessoas correm quando 
realizam o procedimento 
estético. “O bronzeamen-
to, mesmo quando natural, 
é uma prática condenável 
pela sociedade de derma-
tologia. Qualquer forma 
de radiação, salva as que a 
gente utiliza de forma tera-
pêutica, que são com radia-
ções dosadas, ela é maléfi-

ca à saúde. No futuro, pode 
estimular o câncer de pele 
relacionado à exposição e 
também estimular o que a 
gente chama de fotodano e 
fotoenvelhecimento.”

O problema se agrava 
ainda mais em pessoas de 
pele clara e sensível. A mé-
dica explicou que esse tipo 
de pele não consegue se 
bronzear e está mais sujei-
ta aos riscos. “Aquelas pes-
soas brancas não vão con-
seguir se bronzear. Elas só 
vão conseguir se queimar, 
mesmo que queiram. En-
tão devem procurar mes-
mo evitar. Existem muitas 
doenças relacionadas à ra-
diação, às vezes elas têm 
a doença e não sabem, ou 
têm a doença e ela está 
controlada, mas pode vir 
a entrar em alguma crise 
decorrente dessa forma de 
exposição.”

Luciana ressaltou que 

quem gosta do hábito do 
bronzeamento pode reali-
zá-lo, mas de maneira cor-
reta, alternada e diferente 
das praticadas nos espaços 
de bronzeamento natural. 
“Elas deveriam evitar esse 
hábito de se bronzear. Mas 
de fato têm pessoas que 
gostam, acham que ficam 
bonitas, o que as pessoas 
podem fazer? Se elas não 
tiverem nenhuma doença 
relacionada à exposição, 
tem que ser uma exposição 
gradual, com fator de pro-
teção solar baixo. É como se 
a pessoa fosse diariamente 
tomar de 20 a 30 minu-
tos de sol, naquele horário 
mais saudável. Isso daí vai 
fazer com que a pessoa te-
nha um bronzeamento um 
pouco mais saudável, mas 
de uma forma geral, o que a 
gente orienta é que as pes-
soas percam essa prática 
de bronzeamento.”

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

O Governo do 
Estado, por 
meio da Secre-
taria de Saúde 
(SES), come-
çou ontem 
(10) a opera-
ção ‘Carnaval 
sem Mosquito’, 

ação que tem por objetivo 
eliminar mosquitos Aedes ae-
gypti adultos, por meio da uti-
lização do carro fumacê em 
todo Litoral paraibano e em 
Campina Grande.  A atividade 
será realizada antes e depois 
do Carnaval em oito municí-
pios, conforme preconizado 
pelo Ministério da Saúde para 
locais de eventos de massa e 
que recebem muitos turistas 
nesse período.

O calendário das ações 
do ‘Carnaval sem Mosquito’ 
é o seguinte: dia 10 de feve-
reiro em Pitimbu e Matara-
ca; 11 de fevereiro na Baía 
da Traição, Lucena, Jacumã 
e Cabedelo; 12 e 13 em João 
Pessoa, nos bairros do Bes-
sa, Aeroclube, Jardim Ocea-
nia, Manaíra, Tambaú, Cabo 
Branco, Seixas e Penha. Já 
em Campina Grande, a ação 
acontece nos dias 10 e 11 
de fevereiro no Centro e 12 
e 14 de fevereiro no bairro 
do Catolé. No período pós-
carnavalesco, a operação se 
repete seguindo o mesmo 
roteiro a partir do dia 2 de 
março.

A operação de Ultra 
Baixo Volume (UBV), po-

pularmente conhecida por 
“fumacê”, consiste na apli-
cação espacial de soluções 
concentradas de inseticida, 
formando uma nuvem de 
aerosol, que vai impactar 
as diversas partes do mos-
quito por contato. O obje-
tivo é bloquear a atividade 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor de dengue, 
chikungunya e zika.

O gerente operacional 
de Vigilância Ambiental 
da SES, Emanoel Lira, ob-
servou que no período de 
carnaval aumenta o risco 
da contaminação por ar-
boviroses. “No período de 
carnaval, em geral, há um 
aglomerado de pessoas que 
viajam para as áreas litorâ-

neas ou para o interior do 
Estado. Essas pessoas ge-
ralmente usam roupas mais 
leves, ficando, assim, mais 
vulneráveis às picadas do 
mosquito. Com a possibi-
lidade de chuvas e a maior 
quantidade de lixo nas ruas, 
aumentam as chances de 
potenciais criadouros do 
mosquito”, explicou.

Recomendações
A SES orienta que os 

Agentes Comunitários de 
Endemias (ACE) entrem 
nos domicílios com a per-
missão dos moradores para 
verificar a situação inter-
na e externa, observando a 
destinação do lixo, presença 
de materiais descartáveis e 

existência de entulhos. Caso 
encontre água parada em 
recipientes, esvaziar e subs-
tituir por areia.

“Caso o ACE não tenha 
a permissão para entrar na 
residência, havendo resis-
tência do morador, deve-se 
comunicar ao supervisor de 
endemias do município para 
que sejam tomadas as provi-
dências devidas”, informou 
Emanoel Lira.

O gerente operacio-
nal alertou, ainda, que é 
importante que, durante a 
circulação do fumacê, “os 
moradores estejam aten-
tos às medidas específicas, 
como cobrir as gaiolas de 
pássaros, trocar a água dos 
animais de estimação após 

a ação, atentar para que 
crianças não acompanhem 
ou fiquem expostas ao car-
ro fumacê e abrir as portas 
e janelas para que ocorra a 
circulação do inseticida”.

Dados
De acordo com o segun-

do Boletim Epidemiológico 
das arboviroses, divulgado 
em janeiro de 2020, foram 
registrados 111 casos pro-
váveis de dengue; 10 de 
chikungunya e nenhum de 
zika. Fazendo um compa-
rativo com o mesmo perío-
do do ano passado, houve 
uma redução de 12%, 52%, 
45%, respectivamente, para 
dengue e chikungunya e ne-
nhum caso de zika. 

Governo inicia operação Carnaval sem Mosquito
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Projeto federal pode levar à destruição de importantes áreas ambientais protegidas e à extinção de nossos povos nativos

A Câmara de Popula-
ções Indígenas e Comu-
nidades Tradicionais do 
Ministério Público Federal 
afirmou que o projeto de 
lei assinado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro para 
regulamentar a mineração, 
produção de petróleo, gás 
e geração de energia elé-
trica em terras indígenas 
pode levar à destruição 
de importantes áreas am-
bientalmente protegidas e 
desaparecimento físico de 
diversos povos indígenas, 
em especial aqueles loca-
lizados na região amazô-
nica.

A posição foi defen-
dida em nota que ressalta 
o “contexto de alta trans-
gressão dos direitos indí-
genas no Brasil” e indica 
que “há risco de legitimar 
ações presentes de vio-
lações desses direitos”  
“Mais da metade da popu-
lação Yanomami está con-
taminada por mercúrio 
oriundo do garimpo ilegal 
de ouro”, diz a 6ª Câmara 
de Coordenação e Revisão 
do MPF.

Segundo o órgão, a 
apresentação da proposta 

já ofendeu o direito dos 
povos indígenas a serem 
consultados “cada vez que 
sejam previstas medidas 
legislativas ou administra-
tivas suscetíveis de afetá
-los diretamente”, tendo 
em vista “a ausência de 
diálogo do Poder Executivo 
com os legítimos represen-
tantes das comunidades 
indígenas”.

Pelo projeto, o presi-
dente encaminha ao Con-
gresso Nacional pedidos 
de exploração de terra in-
dígena. As comunidades 
indígenas serão consul-
tadas, mas não têm poder 
de vetar a exploração de 
recursos naturais ou hídri-
cos de seus territórios

O ministro da Casa Ci-
vil, Onyx Lorenzoni, che-
gou a afirmar que o pro-
jeto é a “Lei Áurea” para 
os indígenas, frisando que 
as terras já são explora-
das, mas de forma ilegal, e 
que a proposta do governo 
apenas regulamenta a ex-
ploração prevista na Cons-
tituição Federal.

No entanto, a Procura-
doria destaca que não se 
pode legitimar as invasões 
legais: “A incapacidade de 
fiscalização do Estado não 
pode ser legitimada pelo 

Pepita Ortega
Agência Estado

MPF alerta para mineração 
em terras indígenas no país

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Cecília Noronha

Contagem regressiva

Fies oferece até amanhã mais de 70 mil vagas 
em instituições privadas de ensino superior

As inscrições para o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) terminam 
amanhã. Para se candidatar, 
os estudantes devem aces-
sar a conta única do Governo 
Federal, por meio do portal.

A medida faz parte do 
plano de transformação 
digital do governo. O obje-
tivo é simplificar a vida do 
cidadão, com um login, que 
é o número do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF), e uma 
senha para todos os servi-
ços da administração pú-
blica. O candidato também 
pode acessar o portal do 
Fies, onde será redireciona-
do para o site do Governo 
Federal e, após o login ou 
a criação da senha, voltará 
para o site do programa de 
financiamento estudantil.

Neste semestre, o pro-
grama vai ofertar 70 mil 
vagas em instituições pri-
vadas de ensino superior. O 
resultado sai no dia 26 de 
fevereiro.

O programa está dividi-
do em duas modalidades: o 
Fies a juros zero para quem 
tem renda familiar de até 
três salários mínimos por 
pessoa e o Programa de 
Financiamento Estudantil 
(P-Fies) para aqueles com 
renda familiar per capita de 
até cinco salários mínimos.

Mudanças
Em dezembro de 2019, 

o comitê gestor do Fies re-

Agência Brasil

discurso do Governo Fe-
deral de legalização dessa 
atividade e a de outras ati-
vidades econômicas”

A Câmara de Popula-
ções Indígenas e Comuni-
dades Tradicionais também 
diz que é “no mínimo teme-
rário” que a autorização da 
mineração em terras indíge-

nas seja discutida “sem que 
as estruturas de fiscalização 
do Estado estejam em pleno 
funcionamento”. “É públi-
co e notório o processo de 
desestruturação da Funai e 
dos órgãos de fiscalização 
ambiental”, diz o MPF.

A nota lembra ainda 
que o presidente da Câma-

ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), já criticou 
a ideia do governo de li-
berar o garimpo em terra 
indígena. “A argumentação 
que eu vi do ministro (Ben-
to Albuquerque, de Minas 
e Energia) não está ade-
quada. Não é porque tem 
garimpo ilegal que a gente 

vai tratar de legalizar o ga-
rimpo. Temos que, primei-
ro, combater o que é ilegal 
e fazer um amplo debate 
sobre esse tema. O tema do 
garimpo não é simples e o 
tema do garimpo em terra 
indígena é mais complexo 
ainda”, afirmou Maia, em 
novembro.

alizou algumas mudanças 
no programa. O Ministério 
da Educação (MEC) desta-
ca, entretanto, que elas só 
valerão a partir do segun-
do semestre deste ano.

Uma das mudanças é 
a possibilidade de cobran-
ça judicial dos contratos 
firmados até o segundo 
semestre de 2017 com 
dívida mínima de R$ 10 
mil. O ajuizamento deverá 
ser feito após 360 dias de 
inadimplência na fase de 
amortização, ou seja, do 
pagamento em parcelas 
dos débitos.

Hoje a cobrança de 
quaisquer valores é feita no 
âmbito administrativo. Pela 
resolução aprovada pelo 
comitê, só continua a se en-
quadrar nesse campo quem 
dever menos de R$ 10 mil. 
O devedor e os fiadores po-
derão ser acionados.

Para o P-Fies, o comi-
tê definiu independência 
em relação ao Fies, para 
“dinamizar a concessão 
do financiamento nessa 
modalidade”. Não haverá 
exigência do Enem como 
pré-requisito (hoje, é idên-
tico ao do Fies) e nem será 

imposto limite máximo de 
renda (atualmente, é para 
alunos com renda per ca-
pita mensal familiar de até 
cinco salários mínimos). 
Também será possível 
contratar o P-Fies durante 
todo o ano.

As mudanças tam-
bém atingiram o uso da 
nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
como forma de ingresso 
ao Fies. Hoje é preciso ter 
nota média mínima de 450 
pontos e apenas não zerar 
a redação para pleitear o 
financiamento. O comitê 

estabeleceu uma nota de 
corte também para a parte 
discursiva, 400 pontos, que 
está abaixo da nota média 
nacional, de 522,8. Essas 
mudanças valem a partir 
de 2021.

A nota do Enem tam-
bém servirá para limitar 
transferências de cursos 
em instituições de ensino 
superior para alunos que 
possuem financiamento do 
Fies. Será necessário ter 
obtido, no Enem, resultado 
igual ou superior à nota de 
corte do curso de destino 
desejado. 

Uma das modalidades do programa é a de juros zero, voltada àquele estudante com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
A Autarquia de Pro-

teção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-PB) 
inicia hoje (11) o 19º 
Mutirão de Renegociação 
de Dívidas na cidade de 
Soledade, no Curimataú 
Ocidental paraibano. Na 
oportunidade, os consu-
midores farão as negocia-
ções de suas dívidas com 
as empresas de serviços 
essenciais como a Cage-
pa, a Energisa e serviços 
de telefonia. Também es-
tão incluídas no mutirão 
consultas ao SPC, Serasa, 
e demais instituições fi-
nanceiras relacionadas 
à segurança de crédito. 
Os atendimentos, que 
se prolongam até quin-
ta-feira (13), acontecem 
das 8h às 16h30, com 
senhas limitadas até as 
14h, no Clube Recreativo 
da cidade.

O consumidor que ti-
ver algum débito com es-
ses serviços deverá com-
parecer no local munido 
de xerox e original do RG, 
comprovante de residên-
cia e a documentação refe-
rente a sua demanda para 
a devida negociação. A 
superintendente do Pro-
con-PB, Késsia Cavalcanti, 
destacou a importância 
desse mutirão, que tem 
como objetivo oferecer 
aos moradores de Soleda-
de e de cidades vizinhas 
a oportunidade de tomar 
conhecimento e negociar 
suas dívidas, gerando, por 
consequência, a reinser-
ção desses consumidores 
no mercado. 

Procon-PB 
promove
Mutirão em 
Soledade

Ministério Público Federal, em nota, afirmou que a regulamentação do governo “representa uma alta transgressão dos direitos indígenas no Brasil”

Foto: Portal Iphan/ Agência Brasil
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Montante é superior a todo investimento realizado pelo Governo Federal em 2019, que foi de R$ 56,6 bilhões

Na esteira da queda 
dos juros básicos nos últi-
mos anos, o custo da dívida 
pública brasileira terminou 
2019 no menor nível da 
história. Dados do Banco 
Central mostram que a taxa 
de juros implícita da dívida 
bruta do país no acumulado 
de 12 meses fechou o ano 
passado em 7,8%. Um ano 
antes, estava em 8,3%. 

Cálculos do Ministério 
da Economia indicam que 
a redução da Selic gerou, 
apenas no ano passado, 
uma economia de R$ 68,9 
bilhões no serviço da dívi-
da. O montante é superior 
a todo o investimento feito 
pelo Governo Federal em 
2019, de R$ 56,6 bilhões. 
Em quatro anos, até 2022, 
sem mudanças nas condi-
ções, essa economia seria 
de R$ 417,6 bilhões, sendo 
R$ 120 bilhões só neste ano.

A dívida pública é emi-
tida pelo Tesouro Nacional 
para financiar o déficit orça-
mentário do Governo Federal. 
Ou seja, para pagar despesas 
que ficam acima da arrecada-
ção com impostos e tributos.

Já a taxa implícita refle-
te o custo da dívida bruta do 
governo geral, que abrange 

o Governo Federal, os gover-
nos estaduais e municipais, 
excluindo o Banco Central e 
as empresas estatais. Nor-
malmente, a dívida bruta 
é expressa em sua relação 
com o Produto Interno Bru-
to (PIB), sendo que no fim de 
2019 ela estava em 75,8%. 

A dívida é um indicador 
acompanhado atentamente 
pelas agências de classifica-
ção de risco - que conferem 
notas aos países (o que fun-
ciona como uma recomen-
dação, ou não, para inves-
timentos). Uma tendência 
crescente da dívida, em um 
cenário de ausência de re-
formas, poderia gerar a pio-
ra na nota brasileira, com 
recomendação para que in-
vestidores estrangeiros re-
tirem recursos do país.

O porcentual atual da dí-
vida bruta é bem maior que 
os 51,5% do PIB vistos em 
dezembro de 2013, no me-
lhor momento da série his-
tórica, quando a crise no País 
ainda não havia se materiali-
zado depois do descontrole 
fiscal no governo Dilma Rou-
sseff. Mas, apesar de ter hoje 
uma dívida bruta mais alta, o 
país está pagando juros mais 
baixos por ela.

Evolução
Por trás desses dados, 

está a queda consistente da 

Fabrício de Castro e 
Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Cortes da Selic economizam
R$ 68,9 bi da dívida pública

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Cecília Noronha

Selic após agosto de 2016. 
Naquela época, a taxa bá-
sica estava em 14,25% ao 
ano. No fim de 2018, caiu 
para 6,5% e, no fim de 
2019, ficou em 4,5% ao ano. 
Como boa parte do custo da 
dívida brasileira está ligada 
à Selic, quando a taxa bási-
ca cai, o juro pago pelo país 
também recua.

“A participação dos tí-
tulos prefixados (papéis 
que têm a correção deter-
minada no momento do 

leilão) vem caindo, e os 
títulos indexados à Selic 
têm maior participação no 
endividamento”, explica a 
economista Vilma Pinto, 
pesquisadora do Institu-
to Brasileiro de Economia 
(Ibre), da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). “Como a Selic 
caiu, o custo da dívida caiu 
também “ Vilma afirma que 
outros fatores também con-
tribuíram para a redução 
do custo da dívida pública, 
mas que a queda da Selic foi 

o mais relevante.
Para o diretor executivo 

da Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI) do Senado, 
Felipe Salto, a queda da Selic 
abriu uma janela de oportu-
nidade para que o governo 
consiga estabilizar a dívida 
bruta com um esforço fiscal 
menor. O economista alerta, 
porém, que a Selic não deve 
permanecer para sempre no 
atual patamar.

“Da mesma forma que o 
juro caiu, ele pode aumen-

tar, a depender da evolução 
da atividade econômica à 
frente. Como a demanda 
está controlada, a taxa de 
juros poderá ficar sem su-
bir por um ano e meio ou 
dois anos”, pondera. Ele es-
tima que, em 2022, a Selic 
pode voltar a subir para 
algo entre 7% e 7,5%.

Na semana passada, 
o Comitê de Política Mo-
netária do Banco Central 
(Copom) voltou a redu-
zir a taxa básica - de 4,5% 
para 4,25% -, mas indicou 
o fim do ciclo de redução 
de juros. A expectativa do 
mercado financeiro é que a 
taxa básica volte a subir em 
algum momento, a partir 
de 2021. Mas as projeções 
indicam que ela voltaria 
aos 6,5% apenas em 2022.

Para Salto, o governo 
precisa aproveitar essa 
condição temporária para 
avançar em reformas es-
truturais, que garantirão 
o esforço necessário para 
reduzir a dívida pública 
mesmo em um cenário de 
uma Selic um pouco maior. 
Ele defende, por exemplo, 
a aprovação da PEC emer-
gencial, que aciona gati-
lhos de redução de despe-
sas, principalmente com 
pessoal. As informações 
são do jornal O Estado de 
S. Paulo.

Nova queda na Selic foi anunciada na semana passada, após reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central

Foto: Agência Brasil

O setor de previdência 
privada aberta conseguiu 
mudar de rota em 2019, an-
corado no debate e na apro-
vação da reforma nas regras 
da aposentadoria e também 
no aumento da concorrên-
cia, que pressionou as taxas 
de administração para bai-
xo. Além de adicionar cerca 
de 400 mil novos partici-
pantes, o segmento inver-
teu a trajetória da captação 
de recursos, que cresceu 
tanto no comparativo bruto 
quanto no líquido - conside-
rando resgates, o que em-
purrou as reservas para o 
patamar histórico de quase 
R$ 1 trilhão.

“O desempenho do se-
tor em 2018 já apontava 
para uma recuperação, que 
se confirmou no ano pas-
sado. O mercado retomou 
seu ponto de equilíbrio de 
crescimento pela procura 
de planos de previdência. 
Em 2020, esperamos um 
resultado ainda melhor”, diz 
o presidente da Federação 
Nacional de Previdência 
Privada e Vida (FenaPrevi), 
Jorge Nasser.

No ano passado, os no-
vos depósitos em planos de 
previdência privada aberta 
somaram R$ 126,4 bilhões, 
expansão de 16,9% frente 
a 2018. A captação líquida, 
que considera os resgates 
realizados no período, foi 
de R$ 55,5 bilhões, conso-
lidando uma expansão de 

40,4% - ante uma queda 
anual de mais de 30% em 
2018, na mesma base de 
comparação.

O crescimento das 
contribuições levou as re-
servas acumuladas pelos 
participantes do sistema 
para o patamar de R$ 946,8 
bilhões. “A indústria ruma 
para superar a marca de R$ 
1 trilhão em reservas, o que 
mostra o vigor do setor nes-
te momento de recuperação 
da economia”, avalia Nasser.

Ele chama atenção para 
o aumento de participantes 
no sistema, que nos últimos 
anos teve de diversificar seu 
portfólio e baixar o custo da 
gestão para reter sua base 
frente à propagação de ca-
sas que ofereciam fundos e 
planos sem taxa de carrega-
mento e um pedágio menor 
pela gestão dos ativos. 

Depois de perder 200 
mil clientes em 2018, as 
seguradoras conseguiram 
atrair 400 mil novos usuários 
para o setor de previdência 
privada aberta, fechando o 
ano passado com um total de 
13,5 milhões de indivíduos 
com planos nas mãos.

“A aprovação da reforma 
da Previdência foi fundamen-
tal para atrair novos partici-
pantes e ajudar a mudar um 
pouco o comportamento do 
mercado. Até por falta da in-
formação, existia uma visão 
de que o governo operaria 
um milagre, o que começou a 
mudar”, explica Nasser.

De acordo com ele, não 
é possível traçar um perfil 

dos novos participantes, 
uma vez que as segurado-
ras não abrem esses deta-
lhes. Há, porém, conforme 
o presidente da FenaPrevi, 
o ingresso de novos parti-
cipantes com perfil básico e 
que estão investindo em um 
plano de previdência priva-
da aberta pela primeira vez 
na vida. Além do debate da 
reforma, contribuiu para 
atrair esse público a diver-
sificação de produtos do 
setor, que passou a investir 
em planos de tíquete menor 
- há planos que aceitam a 
aplicação a partir de R$ 50 
por mês.

Queda nos juros
A queda dos juros bá-

sicos (a Selic) no País, que 
agora está em 4,25% ao ano, 
também ajudou nesse movi-
mento. Em busca de melhor 
remuneração, os participan-
tes seguem se deslocando 
para fundos multimercado, 
que combinam diferentes 
estratégias. A modalidade 
fechou o ano respondendo 
por 13% das aplicações. O 
índice, segundo a FenaPrevi, 
era de 9,8%, em 2018, e de 
7,3%, em 2017.

“Um fator importante 
para o crescimento de nos-
sas reservas foi o aumento 
das opções no portfólio do 
mercado de previdência. 
Com a queda dos juros, 
ampliamos a oferta de fun-
dos multimercado, o que 
foi decisivo para fortalecer 
a atratividade dos planos”, 
diz Nasser.

Previdência privada 
aberta volta a crescer
Aline Bronzati

Veículos  sem imposto

Autistas e pessoas com
deficiência têm isenção

Autistas e pessoas 
com deficiência física, vi-
sual e mental – severa ou 
profunda – têm direito, 
por lei, a isenção de impos-
tos na compra de veículos 
automotores. O benefício 
também é válido para os 
responsáveis pelas pesso-
as que se encaixam nessa 
classificação. O desconto só 
é válido para a compra de 
veículos novos.

Os tributos que dei-
xarão de ser cobrados são: 
o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), o Im-
posto sobre Operações de 
Crédito (IOF), o Imposto 
sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comu-
nicação (ICMS), e o Imposto 
sobre Propriedades de Veí-
culos Automotores (IPVA).

A isenção do IPVA e do 
ICMS só ocorrerá na com-
pra de veículos que custem 
até R$ 70 mil. Acima desse 
valor, apenas os tributos fe-
derais, IPI e o IOF, não serão 
cobrados. No caso desse úl-
timo (IOF), a isenção não é 
válida para as pessoas com 
deficiência visual, mental ou 
autistas – que por essa razão 
não estão aptas a dirigir – 
por falta de previsão legal.

Para dar entrada no 
processo de solicitação da 
isenção é necessário seguir 
os seguintes passos:

1º passo – providen-
ciar Carteira Nacional de 
Habilitação especial.

A pessoa com defici-
ência deverá, inicialmente, 
solicitar a carteira de ha-
bilitação de portadores de 
deficiência (CNH Especial). 
Para obter esse documen-
to, o caminho é procurar o 
Detran do estado em que 
o interessado reside. No 
entanto, se a compra do 
veículo for feita por um res-
ponsável pela pessoa com 
deficiência, a alteração na 
CNH não será necessária.

2º passo – solicitar 
isenção de impostos fede-
rais (IOF e IPI).

A solicitação da isen-
ção dos impostos federais 
é feita exclusivamente pelo 
Sistema de Controle de 
Isenção de IPI/IOF (Sisen), 
disponível na página da Re-
ceita Federal na internet. A 
lista de deficiências englo-
badas pelo benefício podem 
ser encontradas aqui.

Para a concessão da 
isenção, serão exigidos um 
laudo de avaliação emitido 
por prestador de serviço 
público de saúde (ou por 
serviço privado de saúde, 
contratado ou conveniado, 
que integre o Sistema Único 
de Saúde), pelo Detran ou 

por suas clínicas creden-
ciadas, ou por intermédio 
de serviço social autônomo, 
sem fins lucrativos, criado 
por lei, caso não tenha sido 
emitido laudo de avaliação 
eletrônico; e certidão de 
nascimento atualizada do 
beneficiário, na qual este-
ja identificado o seu res-
ponsável legal, no caso de 
requerimento transmitido 
por tutor ou curador.

3º passo: solicitação de 
isenção de IPVA e ICMS.

Para ter o abatimento 
dos tributos estaduais IPVA 
e ICMS, o interessado de-
verá procurar a secretaria 
de Fazenda do estado em 
que reside ou unidade do 
Detran. No estado de São 
Paulo, o pedido de isenção 
pode ser feito eletronica-
mente por meio do site da 
Secretaria de Fazenda.

Preços
Os descontos variam 

de montadora. Algumas 
marcas, além do abatimen-
to dos impostos, concedem 
descontos para pessoas 
com deficiência. Por exem-
plo, o Chevrolet Cobalt 1.8 
tem preço de tabela R$ 
69.990. Para as pessoas 
com deficiência, ele sai R$ 
48.439. Já o Jeep Renega-
de Longitude a diesel tem 
preço de tabela R$ 137.290. 
Para pessoas com deficiên-
cia, sai a R$ 103.242.

Bruno Bocchini
Agência Brasil

Agência Estado
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Esportes
Matheus Cunha
O atacante paraibano, que joga na Alemanha, foi o 
artilheiro do pré-olímpico que classificou o Brasil para 
as disputas das Olimpíadas de Tóquio. Página 24
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Agora é a Copa do Brasil
A troca de chip e a mudança de foco já 

passou a ser uma rotina para o Botafogo 
no primeiro semestre. Cada jogo é uma 
história completamente diferente e uma 
competição também diferente. Os jogadores 
tiveram apenas o domingo de folga para 
comemorar a grande vitória sobre o Náuti-
co pela Copa do Nordeste, e ontem já se rea-
presentaram com a cabeça em Alagoinhas, 
na Bahia, para onde segue o time nesta 
terça-feira. Nesta quarta, a equipe estreia 
na Copa do Brasil, contra o Atlético.

O Belo, por ser melhor colocado no Ran-
king Nacional de Clubes da CBF, leva a vantagem 
sobre o adversário, porque pode se classificar 
para a próxima fase, apenas com um empate. 
Mas o Atlético vai estar em casa, com o apoio do 
torcedor e conhecendo o campo de jogo. Como 
se não bastasse esses detalhes que favorecem 
ao time baiano, o clube também atravessa um 
grande momento, sendo o vice-líder do Cam-
peonato Baiano, com 8 pontos, atrás apenas do 

Bahia, que tem um jogo a mais.
A bela vitória contra o Náutico trouxe con-

fiança para os botafoguenses, afinal o Náutico 
é um time de Série B e o jogo foi muito difícil, 
como todo mundo já esperava. A equipe de 
Evaristo Piza deu sinais de recuperação, não só 
pela vitória importante na Copa do Nordeste, 
mas pela própria maneira de jogar. 

A bola chegou com mais qualidade no ata-
que e Pimentinha e Kelvin muito bem nos contra
-ataques. É bom lembrar que esta é uma arma 
que o Belo vai utilizar muito na Bahia, já que só 
a vitória interessa ao Atlético, e com certeza o 
time baiano vai para cima em busca do único 
resultado que lhe interessa. Eu acredito que o 
Botafogo voltará da Bahia com a classificação, 
mas não será nada fácil. Aliás, fácil mesmo só o 
Campeonato Paraibano, porque as outras duas 
competições é pauleira, uma guerra a cada jogo.

Paraibano
Algumas previsões se confirmando, outras 

nem tanto no Campeonato Paraibano 2020. 
Disse aqui que o Atlético viria com tudo neste 
campeonato, disposto a lutar pelo título, ou 
pelo menos chegar às finais. Não deu outra, o 
Trovão Azul vem passando pelos adversários, 
inclusive pelos grandes favoritos. O Campinen-
se é um exemplo disto. Foi a Cajazeiras e saiu 
de campo derrotado. Uma frustração foi o São 
Paulo Crystal, que foi prejudicado pela tabela 
pegando só os favoritos de cara. Mas, teve a 
chance de vencer a primeira contra a Perilima, 
e acabou perdendo. Aliás, se não mudar, tanto 
São Paulo como Sport Lagoa Seca são favori-
tos ao rebaixamento. É bom lembrar que eles 
vieram da segunda divisão. 

Tabela
Desde o ano passado, muita gente queria 

que o Campeonato Paraibano começasse mais 
cedo, para que não houvesse tantos conflitos 
de datas, sobretudo nos jogos do Botafogo, 
que disputa paralelamente a Copa do Brasil 

e a Copa do Nordeste. Começaram tarde e os 
choques já estão acontecendo, e se depender 
dos planos da diretoria do Botafogo, vai piorar 
ainda mais, porque o clube pretende avançar 
nas duas competições que são de responsabili-
dade da CBF. 

O Campeonato Paraibano só está na sua 
quarta rodada, e o Botafogo já tem 2 jogos a 
menos do que os adversários. O resultado é 
que teremos várias modificações na tabela 
e prejuízo para todo mundo. A competição 
tem que parar, ou se arrastar, para que o 
Belo alcance os outros clubes. Isto provoca 
perda de ritmo nas demais equipes e desgas-
te grande ao Botafogo. Enfim, muita festa e 
muitos holofotes para o melhor campeonato 
estadual já realizado na Paraíba, mas nin-
guém pensa em detalhes tão importantes 
como estes. Com uma antecipação do início 
do campeonato em uma semana, já estaría-
mos na sexta rodada do Paraibano e mais 
brechas para as eventualidades. 

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Botafogo faz pela manhã o último treino antes de seguir para Alagoinhas-BA, onde vai enfrentar o Atlético baiano

Belo embarca hoje para a 
estreia na Copa do Brasil 
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo segue na 
rotina, cada rodada é uma 
competição diferente e to-
das precisando vencer para 
alcançar os objetivos. Com 
apenas o domingo para 
descansar e comemorar a 
vitória maiúscula sobre o 
Náutico, os jogadores já se 
reapresentaram ontem à 
tarde e fazem nesta terça 
pela manhã, o último trei-
no antes do embarque para 
Salvador e posteriormente 
Alagoinhas, local do jogo 
desta quarta-feira contra o 
Atlético baiano, na estreia 
da Copa do Brasil.

O técnico Evaristo Piza 
não esconde que após uma 
grande vitória, o clima fica 
bem melhor no clube e a 
motivação aumenta nos 
atletas. Ele espera um jogo 
difícil pela qualidade do ad-
versário, mas acredita que o 
time fará outra boa exibição.

"Nós estamos vendo a 
reação de cada jogador após 
o jogo contra o Náutico para 
começar a desenhar o time 
que começará jogando. O 
zagueiro Luis Gustavo sen-
tiu um desconforto no jogo 
de sábado e pediu para sair 
de campo, mas não acredito 
que seja nada grave. Outro 
que saiu bastante desgas-
tado foi o volante Juninho, 
que fez uma bela exibição. 
Mas, nosso elenco é gran-
de e de qualidade e temos 
substitutos à altura", disse 
o treinador.

Indagado sobre o adver-
sário desta quarta, Evaristo 
Piza fez questão de ressaltar, 
que todos no clube já sabem 
a forma do Atlético jogar. "É 
um time muito bom e não 
é à toa que está na segunda 
colocação no Campeonato 
Baiano, com 8 pontos, só 
sendo superado pelo Bahia, 
que tem um jogo a mais. Es-
tudamos o adversário desde 
a outra semana, quando a 
partida acabou sendo adia-

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

da. Estamos preparados para 
as adversidades que vamos 
encontrar lá, e com certeza, 
precisando da vitória para se 
classificar, o Atlético vai sair 
para o jogo e vamos tentar 
aproveitar bem os espaços 
deixados no sistema defensi-
vo deles", acrescentou.

Após o jogo desta quar-
ta, o Botafogo volta a jogar 
no final de semana. O Belo 
vai enfrentar o CSA, domin-
go, às 16h, no Estádio Rei 

Pelé, em Maceió, pela quarta 
rodada da Copa Nordeste. 
Pelo Campeonato Paraibano, 
o Botafogo só volta a campo 
na quarta-feira, dia 19 de 
fevereiro, às 20h, contra o 
Campinense no Amigão, em 
Campina Grande, pela ter-
ceira rodada. O jogo contra 
o Sousa, pela quarta rodada, 
ainda não tem data e pela 
quinta rodada, o Belo en-
frentará o CSP, no sábado de 
Carnaval.

Copa do Nordeste- Grupo A

CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza-CE 5 3 1 2 0 4 1 3
2º Sport-PE 5 3 1 2 0 4 3 1
3º Botafogo-PB 5 3 1 2 0 3 2 1
4º Ríver-PI 4 3 1 1 1 6 5 1
5º CRB-AL 4 3 1 1 1 3 3 0
6º ABC-RN 4 3 1 1 1 2 2 0
7º Bahia-BA 4 3 1 1 1 2 2 0
8º Frei Paulistano-SE 1 3 0 1 2 4 8 -4

CopA do NordEstE 
n 4ª rodada:
13/02
20h
Santa Cruz x ABC
15/02/16
16h
Ceará x Bahia
18h
Náutico x Sport 

20h
Confiança x River-PI
16/02
18h
Vitória x Freipaulistano
CSA x Botafogo-PB
América-RN x CRB
17/02
Imperatriz x Fortaleza

Foto: Josemar Gonçalves/Botafogo

O zagueiro artilheiro, Luís Gustavo, vibra com a marcação do seu gol, o primeiro da vitória do Botafogo sobre o Náutico por 2 a 1, no último sábado pela Copa do Nordeste
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Rubro-Negro faz a sua estreia, amanhã, pela Copa do Brasil, no Amigão, precisando vencer o time mineiro

Campinense volta aos treinos 
para enfrentar o Atlético-MG

Ivo Marques
ivo_ esportes@yahoo.com.br

A derrota para o Atléti-
co no último domingo não 
estava nos planos do Cam-
pinense, mas não mudou o 
clima na Raposa. Até mes-
mo a comissão técnica con-
siderou normal a derrota, 
e atribuiu a falta de ritmo 
do time que passou 15 dias 
sem jogar. Nesta segunda-
feira, o elenco ganhou uma 
folga para se recuperar da 
desgastante viagem para o 
Sertão. Os jogadores retor-
nam hoje ao trabalho se pre-
parando para o jogão desta 
quarta-feira, às 21h30, no 
Amigão, contra o Atlético
-MG, pela Copa do Brasil.

O técnico Oliveira Canin-
dé espera um grande jogo e 

sabe que terá pela frente uma 
equipe bem superior, da Série 
A do Campeonato Brasileiro, 
mas acredita que a equipe 
possa render bem mais do 
que rendeu em Cajazeiras. 

“Em Cajazeiras, o proble-
ma foi que escalei Fábio Jú-
nior e Vargas que fizeram um 
grande primeiro tempo, mas 
depois ficaram sem pernas, 
porque estão ainda sem rit-
mo de jogo. Tentei colocar ve-
locidade no jogo e esperava 
uma melhor exibição no se-
gundo tempo, com a entrada 
de Ibiapino e Zé Paulo, mas 
eles não renderam o espera-
do e após tomarmos um gol, 
o time se abateu. Para este 
jogo contra o Atlético, Fábio 
e Vargas estarão em melho-
res condições físicas”, disse o 
treinador.

Falando especificamen-
te sobre o que melhorar no 
Campinense para encarar 
o Atlético Mineiro, Oliveira 
Canindé disse que é preciso 
repensar todas as situações. 
“De cara, temos só um treino 
antes do jogo e precisamos 
fazer uma marcação mais for-
te, além de uma retomada de 
bola para o ataque mais rápi-
da, para tentar surpreender o 
adversário”, completou.

A diretoria do Campi-
nense espera um jogo de casa 
cheia e está convocando a 
torcida rubro-negra, desde a 
semana passada, quando teve 
início a venda dos ingressos 
para a partida. Eles estão 
sendo vendidos na loja oficial 
do clube, no Restaurante Tio 
João e na Banca do Orlando. 
Os preços são os seguintes: 

na geral R$ 20,00 inteira e 
R$ 10,00 meia-entrada. Na 
arquibancada principal, R$ 
40,00 e R$ 20,00. O torcedor 
das cadeiras paga R$ 60,00 
inteira e R$ 30,00 a meia-en-
trada. Para os torcedores vi-
sitantes, os valores serão R$ 
50,00 inteira e R$ 25,00 meia.
Crianças até 10 anos acompa-
nhadas dos pais não pagam.

O Atlético Mineiro che-
gará a Campina Grande no 
final da noite dessa terça e 
não fará nenhum treino antes 
do jogo. No final de semana, 
o clube jogou no Campeona-
to Mineiro, quando venceu o 
URT de Patos de Minas por 1 
a 0. Nesta partida, o técnico 
Rafael Dudamel colocou um 
time misto e fez uma experi-
ência com um novo esquema 
que ele quer implantar.

O Botafogo pretendia colocar 10 mil pagantes 
no jogo diante do Náutico, sábado passado, e o pú-
blico divulgado não chegou a 5.500, um número 
bastante insatisfatório para a diretoria que traba-
lhou a semana inteira para ver o Almeidão lotado. 
O público divulgado não mostrou a realidade das 
arquibancadas, segundo alguns setores da im-
prensa, dando a entender evasão nos números di-
vulgados, como já tinha acontecido no jogo diante 
do Confiança quando pouco mais de 3 mil pessoas 
estiveram pagando ingresso.

Como se vê, em dois jogos importantes pela 
Copa do Nordeste o Botafogo não conseguiu co-
locar 10 mil pessoas. Estariam alguns torcedores 
ressabiados ainda com a temporada passada dian-
te do fracasso na Série b do Campeonato Brasilei-
ro? Não sei. Entendo que a torcida precisa dar uma 
maior contribuição ao clube diante do grande tra-
balho feito pela diretoria.

Quanto às exibições do time, tudo dentro da 
normalidade. Estamos em início de temporada e 
nem todos os jogadores estão cem por cento no 
aspecto físico ou técnico. É preciso dar tempo ao 
tempo. O técnico Evaristo Piza já começa a ser 
questionado muito cedo pelos torcedores. Deixa o 
homem trabalhar, afinal o Botafogo vai muito bem 
no Campeonato Paraibano e na Copa do Nordeste, 
sem nenhuma derrota.

Há exageros nas cobranças de torcedores 
e parte da imprensa. O time está em formação e 
buscando o seu entrosamento como também um 
padrão de jogo. O maior objetivo está no Campeo-
nato Brasileiro da Série C, afinal o sonho de chegar 
a Série B é a maior cobrança do torcedor, embora 
as outras competições mereçam a devida atenção. 
Não tenho dúvida que o time vai embalar. Calma...

Objetivo ainda
não atingido

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Sábado passado completou um ano da 
morte dos garotos do Ninho do Urubu 
e a Justiça ainda não se pronunciou 
sobre os culpados. Lamentável!. A dire-
toria do Flamengo, insanamente, segue 
evitando as famílias que buscam uma 
solução para a indenização dos entes 
queridos. O clube faturou quase R$ 
1 bilhão na temporada passada, mas 
segue dando as costas para as famí-
lias, até com um certo deboche. Uma 
vergonha. A torcida no Rio de Janeiro 
já percebeu esse descaso, tanto que 
vem promovendo atos de repúdio aos 
insanos dirigentes. Está na hora de fe-
char esses acordos para que as famílias 
voltem a ter paz e o clube também.

Insanidade

Fla-Flu Matheus 
As semifinais da Taça 
Guanabara começam 
amanhã com o clássico 
entre Flamengo e Flu-
minense, no Maracanã. 
No domingo, Boa Vista 
e Volta Redonda fazem 
a a outra semifinal. 
Botafogo e Vasco da 
Gama ficaram de fora 
da fase decisiva.

O paraibano Matheus 
Cunha acabou sendo 
o grande destaque na 
classificação da Seleção 
Brasileira para as dis-
putas das Olimpíadas 
de Tóquio. Marcou dois 
gols contra a Argentina 
na vitória de 3 a 0 e ain-
da se tornou artilheiuro 
do Pré-Olímpico.

Apenas três pessoas pagaram ingresso para 
assistir Perilima 1 x 0 São Paulo Crystal, sábado 
passado, no Estádio Amigão, em Campina Grande. 
Uma renda de R$ 40,00 e um prejuízo ao clube 
mandante superior a R$ 5 mil. Acredito ser, no mo-
mento, o menor público de todos os campeonatos 
regionais em andamento. Sempre a Paraíba!

Público irrisório

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Foto: PBesportes

No domingo passado, o Rubro-Negro foi até a cidade de Cajazeiras enfrentar o Atlético no Estádio Perpetão e saiu derrotado pelo placar de 1 a 0

Apenas três pagantes

Rodada registra o pior público do
Estadual para Perilima x SP Crystal

O Campeonato Estadual 
teve mais uma de suas roda-
das realizadas nesse fim de 
semana. Dentro de campo, jo-
gos importantes para o desti-
no da competição organizada 
pela Federação Paraibana de 
Futebol (FPF), especialmente 
em Cajazeiras, onde o Atlético 
venceu por 1 a 0 o Campinen-
se e se isolou na liderança do 
Grupo A, o mais difícil da dis-
puta. Contudo, os números 
que realmente chamam aten-
ção e trazem holofotes para o 
certame estão relacionados 
aos registros de presença das 
torcidas.

Mesmo somando os 
públicos do Paraibano com 
a partida vencida pelo Belo 
diante do Náutico-PE pela 
Copa do Nordeste - com 
5.499 torcedores sendo des-
tes, 2.058 sócios para uma 
renda de R$ 100,27 mil – ain-
da assim o público do fute-
bol na Paraíba não chega aos 
10 mil pagantes. No total e 
através dos números oficiais, 

apenas 8.874 mil especta-
dores. Dois jogos no Amigão 
chamaram a atenção, nega-
tivamente, nesse fim de se-
mana. O primeiro ocorreu 
no sábado onde a Perilima 
venceu por 1 a 0 o São Paulo 
Crystal, sob o olhar de apenas 
três pagantes para uma ren-
da de R$ 40. O jogo teve 170 
torcedores presentes, núme-
ro inflado pelas gratuidades. 
O valor pífio, resulta em um 

prejuízo superior aos 5 mil 
reais, correspondente à 
taxa cobrada pela FPF nos 
jogos.  Já no domingo, o pú-
blico melhorou chegando a 
28 pagantes, resultando em 
uma renda de míseros R$ 
280. No entanto, o público 
foi ainda pior já que, ao se 
somar as gratuidades dis-
tribuídas, apenas 53 espec-
tadores assistiram o Sport 
vencer o CSPO por 1 a 0.  

Os números que enver-
gonham o futebol paraiba-
no seguiram ruins nas ou-
tras duas partidas. A vitória 
do Atlético de Cajazeiras 
levou apenas 867 pagantes 
– renda de R$ 8,9 mil – ao 
Perpetão. Já no PV, em Cam-
pina Grande, foram 2.282 
torcedores para uma renda 
de R$ 33,67 mil, na vitória 
do Galo por 2 a 0 sobre o 
Nacional.

Estádio Amigão vazio nas arquibancadas do jogo de pior público no Campeonato entre Perilima e SP Crystal

Foto: Elias Almeida\ São Paulo-PB

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Vôlei de praia da Paraíba brilha no Chile com uma medalha de ouro no feminino e um bronze no masculino

Andressa e Vítor Felipe são
destaques no Sul-Americano

CBV

As duplas brasileiras 
largaram bem no Circuito 
Sul-Americano de Vôlei de 
Praia 2020, conquistando 
medalhas de ouro, prata e 
bronze neste domingo (9.), 
na etapa de Coquimbo (Chi-
le). A Paraíba este presente 
no pódio do feminino com 
Andressa - ele joga com Vi-
tória/RJ -, medalha de ouro,  
e  no masculino com Vítor 
Felipe, este ao lado de Ricar-
do, medalha de bronse.

A próxima etapa do Cir-
cuito Sul-Americano de Vôlei 
de Praia, que conta com cin-
co paradas nesta temporada, 
acontece de 13 a 15 de mar-
ço, em Lima (Peru). Com o 
resultado deste domingo, o 
Brasil larga na liderança do 
ranking feminino, com 200 
pontos, e aparece em segun-
do lugar no ranking mascu-
lino, com 180 pontos, 20 a 
menos que o Chile.

Andressa e Vitoria de-
monstraram que o entrosa-
mento chegou rápido para a 
parceria formada no início de 
janeiro. No segundo torneio 
juntas, após uma estreia com 
quinto lugar no Circuito Bra-
sileiro Open, superaram as ar-
gentinas Ana Gallay e Peralta 
por 2 sets a 1 (21/16, 16/21, 
13/15), garantindo a medalha 
de ouro. Antes, na semifinal, 
haviam vencido as também 
argentinas Zonta e Churin por 
2 sets a 0 (21/17, 21/13). An-
dressa analisou o ouro.

“Foi um jogo bastante 
difícil, as meninas argentinas 

jogaram muito bem, Gallay é 
uma atleta muito experiente. 
Acho que a chave foi Vitoria 
e eu jogarmos muito juntas, 
conversando e tentando uma 
ajudar a outra. Acreditamos 
durante toda a partida, con-
seguimos sair das dificul-
dades por estarmos unidas. 
Essa cumplicidade ajuda a 
segurar a pressão dentro de 
quadra”, disse Andressa, que 
completou.

“O trabalho psicológico 
que realizamos também ajuda 
muito, elas chegaram a empa-
tar por 13 a 13 no tie-break, 
mas mantivemos a força men-
tal. Fomos agressivas e não 
baixamos a cabeça quando es-
tivemos atrás no placar. Quero 
agradecer o apoio de todos, 
meu centro de treinamento 
CT Cangaço, o centro de trei-
namento SEL, da Vitoria. Fi-
camos felizes em honrar essa 

convocação e retornar com 
uma medalha”, concluiu.

No naipe masculino, os 
times brasileiros abriram o 
dia se enfrentando na semi-
final. Em uma partida espe-
tacular, Ricardo/Vitor Felipe 
(BA/PB) levou a melhor so-
bre Pedro Solberg/Guto por 
2 sets a 1 (21/19, 19/21, 
15/10) e foi para a decisão. 
Apesar de grande atuação, 
a parceria verde e amarela 

acabou superada pelos chile-
nos Marco e Esteban Grimalt, 
apoiados pela torcida local, 
na disputa do ouro: 2 sets a 1 
(21/14, 19/21, 6/15).

Na disputa de bronze, 
Pedro Solberg e Guto supe-
raram os argentinos Azaad 
e Capogrosso por 2 sets a 0 
(21/17, 21/17) garantindo 
um lugar no pódio e aumen-
tando a diferença do Brasil 
para o terceiro colocado no 

ranking geral. No naipe fe-
minino, o bronze ficou com 
as argentinas Zonta e Churin, 
que superaram as chilenas 
Rivas/Chris por 2 sets a 1.

Os pontos obtidos em 
cada etapa vão para o país, 
de acordo com a classificação 
final somente da melhor du-
pla de cada nação. Ao final, os 
pontos são somados e o país 
na liderança do ranking é de-
clarado campeão geral.

Pódio nos dois naipes do Circuito 
Sul-Americano de Vôlei de Praia 
disputado no fim de semana em 
Coquimbo, no Chile

Foto: Divulgação

O lateral esquerdo uruguaio Matias Viña é o primeiro reforço do Palmeiras na temporada de 2020

Palmeiras

Chuvas em SP atrapalham
a apresentação de Matias 

O Palmeiras anunciou 
nesta segunda-feira, 10, o 
cancelamento da apresen-
tação do reforço Matías 
Viña. O lateral-esquerdo 
uruguaio veio do Nacional, 
de Montevidéu, e partici-
paria ao meio-dia do even-
to oficial da sua chegada, 
com a entrega da camisa 
alviverde e a primeira en-
trevista coletiva. Porém, o 
clube optou por cancelar 
o compromisso devido ao 
mau tempo e aos alaga-
mentos na cidade de São 
Paulo. Uma nova data será 
marcada.

A capital paulista ama-

nheceu sob chuva e com 
vários pontos de alaga-
mento. Um dos locais mais 
afetados foi inclusive a re-
gião onde fica a Academia 
de Futebol. No entanto, 
isso não afetou as ativida-
des dos demais jogadores, 
já que o elenco estava de 
folga depois da vitória de 
sábado por 1 a 0 sobre a 
Ponte Preta, pelo Campeo-
nato Paulista, e só volta ao 
trabalho nesta terça-feira.

Com contrato válido até 
dezembro de 2024, Matías 
Viña tem 22 anos e foi eleito 
o melhor jogador do Cam-
peonato Uruguaio de 2019. 
O jogador defende a seleção 
uruguaia desde a categoria 
sub-20 e tem no currículo o 

título do Sul-Americano da 
categoria, em 2017, mesmo 
ano em que participou do 
Mundial, na Coreia do Sul. 
No segundo semestre do 
ano passado ele passou a 
ser convocado também pela 
equipe principal.

Viña chegou ao Brasil 
na última semana e viajou 
para Campinas no sábado 
para acompanhar a parti-
da com a Ponte Preta. Se 
a documentação dele for 
regularizada, o uruguaio 
poderá estrear pelo time já 
no fim de semana. No do-
mingo o Palmeiras recebe 
o Mirassol, no Allianz Par-
que, em partida que marca 
a inauguração do piso sin-
tético do estádio.

Foto: Reprodução/TV Palmeiras

Ciro Campos
Agestado

Atletas paraibanos brilham
no Brasileiro de Badminton

A delegação da Liga 
Paraibana Esportiva/Fe-
deração de Badminton 
do Estado da Paraíba se 
destacou na 1ª Etapa do 
Campeonato Brasileiro In-
terclubes da modalidade 
– competição organizada 
pelo Comitê Brasileiro de 
Clubes. Os paraibanos su-
biram no pódio por cinco 
vezes, com quatro meda-
lhas de bronze nas duplas 
e uma na categoria sim-
ples. O evento foi realiza-
do na cidade de Lauro de 
Freitas, na Região Metro-
politana de Salvador, entre 
os dias 5 e 9 deste mês. Os 
atletas medalhistas foram 
os seguintes:

Masculina sub-13: 
Mattheus Andrade e Ga-
briel Luiz;

Mista sub-13: Mat-
theus Andrade e Sophia 
Menezes;

Mista sub-19: Ryan Ca-
tandubas e Ranily Rafaelli;

Dupla Feminina Prin-
cipal: Mayares de Morais e 
Karynna Dayanne;

Simples Feminina Prin-
cipal: Mayares de Morais.

A segunda etapa do 
circuito nacional do CBI 
– Campeonato Brasileiro 
Interclubes de Badminton, 
vai ser disputada de 2 a 5 

LPBE

de abril, em Curitiba, no 
Paraná – e, mais uma vez, 
os custos da viagem serão 
pagos pela Liga Paraibana 

Esportiva/Associação Des-
portiva Fúria. Equipe filia-
da ao Comitê Brasileiro de 
Clubes – CBC.

Mayares de Morais e Karynna Costa conquistaram medalha de bronze

Foto: LPBE
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Paraibano faz
história no
Pré-Olímpico

Matheus Cunha, de 
apenas 20 anos, é o arti-
lheiro e herói da classifica-
ção do Brasil para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, no Ja-
pão, e este ano. Nascido em 
João Pessoa, é o mais novo 
atleta paraibano a despon-
tar no cenário do futebol, 
saindo das quadras do Es-
porte Clube Cabo Branco 
para ganhar projeção in-
ternacional e se tornar um 
dos jovens mais relevantes 
do futebol mundial. Com 
cinco gols marcados no 
Pré-Olímpico, realizado 
na Colômbia, sendo dois 
no jogo decisivo diante 
da Argentina, o atacante 
conquistou a artilharia da 
competição e reforçou seu 
posto como goleador da 
Seleção Olímpica.

Essa não foi a primei-
ra vez que Matheus Cunha 
se destacou vestindo a 
amarelinha. No Torneio 
de Toulon, disputado na 
cidade francesa, em julho 
do ano passado, ele tam-
bém foi artilheiro da Sele-
ção Sub-23 tendo marcado 
quatro gols na competi-
ção, e desde então se tor-
nou um dos atletas chave 
no esquema montado pelo 
treinador André Jardine. 

Dando segmento ao 
bom momento, o paraiba-
no no jogo decisivo contra 
a Argentina marcou dois 
dos três gols da vitória 
brasileira sobre os “her-
manos”, que já entraram 
em campo na condição de 
campeões da competição, 
mas foram esmagados 
pelo poder ofensivo brasi-
leiro e pelo faro de gol de 
Matheus Cunha.

Em meio às disputas 
do Pré-Olímpico, Matheus 
Cunha ainda conseguiu 
tempo para dar um impor-
tante passo em sua carrei-
ra e fechou sua transferên-
cia para o Hertha Berlim 
da Alemanha, clube que o 
comprou junto ao RB Leip-
zig – também alemão – por 
cerca de R$ 90 milhões. 
Esse será o terceiro clube 
profissional do jogador 
que antes do Leipzig se 
profissionalizou jogando 

pelo FC Sion da Suíça. 
Na transferência, ele 

troca o vice-líder do Cam-
peonato Alemão pelo in-
termediário time da capi-
tal da Alemanha, mas com 
isso ganha mais oportu-
nidades para se tornar ti-
tular jogando pela equipe 
de Berlim e com isso ter 
mais tempo de jogo para 
desenvolver seu futebol. 
Além disso, para quem 
gosta de supertição, o 
Hertha é um clube que 
deu muita sorte para ou-
tro atleta paraibano. 

Marcelinho Paraíba é 
considerado um dos maio-
res ídolos da equipe por 
onde jogou seis tempo-
radas entre 2001 e 2006, 
onde venceu dois títulos 
da Deutsche Pokal (Copa 
da Alemanha). Com boas 
experiências com parai-
banos, o novo clube pode 
ser a casa ideal para que 
Matheus, demonstre todo 
o seu potencial.

Antes de se profis-
sionalizar e partir para 
a Europa, onde começou 
a jogar como titular do 
Sion com apenas 18 anos, 
o atleta destro de 1,84 m, 
integrou a equipe de base 
do Coritiba-PR. Na sua 
carreira, Matheus acumula 
34 gols marcados, destes, 
14 pela Seleção Sub-23 
onde esteve presente em 
16 partidas, uma média de 
0,8 gols por partida.

Classificados
Brasil e Argentina 

são os representantes 
da Conmebol no futebol 
masculino das Olimpía-
das. Além dos sul-ameri-
canos, outras 12 seleções 
já estão classificadas: 
Japão (anfitrião), Fran-
ça, Alemanha, Espanha, 
Romênia (representando 
a Europa), Nova Zelândia 
(da Oceania), Egito, Costa 
do Marfim e África do Sul 
(representando a África), 
Arábia Saudita, Coreia 
do Sul e Austrália (repre-
sentando a Ásia). Faltam 
apenas duas vagas para 
completar os 16 países 
participantes, que serão 
conhecidos após o Pré-O-
límpico da Concacaf, no 
fim de março.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Matheus Cunha fez cinco 
gols no Pré-Olímpico e é um dos 
principais destaques da Seleção 

Brasileira e do torneio
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Memorial
25

Professor universitário foi um dos poucos que sobreviveram à ascensão da extrema-direita alemã e à câmara de gás

Casamento protestante salva 
judeu da morte no Holocausto

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

Conteúdo - contatos: (83) 98854-1491

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

Hoje, há 60 anos, morria um dos 
poucos habitantes de origem judaica 
da cidade alemã de Dresda que sobre-
viveram ao Holocausto sem terem fu-
gido para a Palestina, os Estados Uni-
dos ou outros refúgios. Essa façanha 
foi do professor Victor Klemperer, um 
judeu alemão que, por ser casado com 
uma mulher protestante, escapou das 
câmaras de gás dos campos de con-
centração dos nazistas na Segunda 
Guerra Mundial.

Professor universitário de Filolo-
gia Românica na Universidade de Dres-
da até ser demitido de suas funções em 
1935, dois anos depois da chegada de 
Hitler ao poder, Victor Klemperer nas-
ceu a 9 de outubro de 1881, em Lands-
berg an der Warthe, vindo a morrer em 
11 de fevereiro de 1960, aos 78 anos, 
na cidade de Dresda.

Ele era um asquenaze, um judeu 
alemão. Os asquenazes ou asquena-
zim são os judeus provenientes das 
Europas Central e Oriental. O termo 
provém do termo do hebraico medie-
val para a Alemanha, chamada Ashke-
naz. Atualmente, o termo asquenazita 
é utilizado para tratar das tradições 
religiosas dos judeus que viviam na 
Europa Oriental, assim como as de 
seus descendentes espalhados por 
todo o mundo após o Holocausto.

Victor ficou conhecido pelo diário 
que manteve relatando a sua vida em 
Dresda nos anos do nazismo, um pe-
ríodo crítico da história da Alemanha. 
Trata-se de um documento histórico 
que registra detalhadamente as chica-
nas, os insultos, as cuspidelas na cara, 
proibições, prisão, o roubo da sua pro-
priedade e outras humilhações que as 
autoridades nazis e a grande massa 
dos seus compatriotas “arianos” lhe 
infligiram pessoalmente todos os dias.

No diário, há tudo aquilo que se 
passou com os concidadãos judeus de 
Victor, que, por um motivo ou outro, 
não fugiram da Alemanha (a maioria 
não conseguiu obter os vistos de au-
torização). E ficando na Alemanha da 
extrema-direita tiveram menos sorte 
do que o professor, sendo deportados 
para os campos de extermínio ou, in-
capazes de aguentar a opressão, co-
meteram o suicídio.

Na verdade, segundo a Wikipédia 
– Enciclopédia Livre, Victor Klempe-
rer nem sequer praticava o judaísmo. 
Ele era protestante. Mas seus pais 
eram judeus, desde logo o suficiente 
para que tivesse que usar a estrela de 
David ao peito, fosse obrigado a as-
sinar toda correspondência e docu-
mentos oficiais com o nome “Victor 
Israel Klemperer”, ficasse proibido 
de possuir animais de estimação, de 
frequentar a biblioteca pública (o seu 
pior tormento e o fim da sua produção 
literária acadêmica), ou mesmo de ir 
ao cabeleireiro.

Aforismo
“O desprezo da morte é a 

honra da vida.”

(Condessa Diane)

1650 — René Descartes, filósofo francês
1917 — Osvaldo Cruz, cientista e médico 
brasileiro
1960 — Victor Klemperer, filólogo alemão
1996 — Quarentinha, futebolista brasileiro
2002 — Dom Frei Eliseu Maria Gomes de 
Oliveira, religioso católico (Paraíba)
2008 — Cícero Vieira da Silva (Mocó), 
poeta popular e cordelista (Paraíba)
2012 — Whitney Houston, cantora
norte-americana
2019 — Ricardo Boechat, jornalista, 
apresentador e radialista brasileiro
2019 — Paulo Soares, médico e político 
(Paraíba)

Mortes na História

Obituário Feminicídio
Marcelo Pagliaccio
5/2/2020 – Aos 32 anos, 
em Florianópolis (SC), por 
afogamento. Jornalista ar-
gentino do diário Olé, uma 
das principais publicações 
esportivas da América do 
Sul. Trabalhava no jornal há dez anos e estava 
de férias no Brasil.

Vanessa Vargas Ribeiro
1º/2/2020 (corpo encon-
trado em 4/2/2020) – Aos 
33 anos, na Cidade do Mé-
xico. Modelo e promoter 
em eventos morta pelo 
namorado, o empresário 
mexicano Eugênio Kuri. Ela foi empurrada do 
terceiro andar do edifício onde o assassino 
mora. Vanessa era natural de Camaquã (RS) e 
estava há seis anos no México. Eugênio Kuri é 
dado como foragido.

Marileide da Silva 
Nascimento
7/2/2020 – Aos 24 anos, 
no Rio de Janeiro (RJ). A 
mulher e o seu filho Bryan 
Lucas, de apenas quatro 
meses, foram assassinados 
a facadas. O autor dos crimes é o ajudante 
de pedreiro Luís Fernando Guimarães Bar-
bosa, de 21 anos. Ele foi à casa para matar 
a ex-namorada identificada apenas como 
Lucilene. Como ela não estava, ele acabou 
assassinando Marileide (prima de sua ex) e 
Bryan. Luís e Lucilene haviam terminado o 
relacionamento há cerca de três meses, ele 
não aceitava e passou a ameaçá-la.

Sabrina Harooni
7/2/2020 – Aos 22 anos, no 
Condado de Montgomery, 
na Pensilvânia, Estados Uni-
dos. Um homem de 23 anos, 
Nicholas Forman, foi preso 
por espancar a namorada 
até a morte. O crime foi mo-
tivado por uma mensagem de texto que a víti-
ma recebeu do ex-namorado. Ela foi tão espan-
cada que suas pupilas foram “explodidas”, o 
que especialistas médicos dizem ser um sinal 
de traumatismo craniano ou falta de oxigênio.

Márcia Cristina Silva
5/2/2020 – Aos 48 anos, em 
São Paulo (SP), após sofrer um 
aneurisma cerebral. Jornalista 
e repórter do Estadão/Broad-
cast. Nascida e criada na capi-
tal paulista, formou-se em Jor-
nalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes e 
trabalhou na Universidade de São Paulo antes de 
entrar no Grupo Estado, onde permaneceu por 
22 anos.

Kevin Conway
5/2/2020 – Aos 77 anos, de 
ataque cardíaco. Ator conhe-
cido por sua performance na 
série de ficção científica ‘Star 
Trek’. Começou a carreira no 
cinema e televisão nos anos de 
1970. Também atuou em séries como ‘The Good 
Wife’, ‘Oz’ e ‘Law & Order’. No cinema, atuou em 
filmes como ‘Slaughterhouse Five’, ‘Funny Farm’ 
e ‘Invencível’.

Foto: Rede Cultura FM
Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Reprodução

Foto: IBahia

Foto: Reprodução

Foto: Observatório de Cinema

Edwim Barbosa
da Silva Filho
5/2/2020 – Aos 52 anos, 
no Rio de Janeiro (RJ). Mú-
sico percussionista sofria 
de diabetes severa e estava 
internado há alguns meses, 
fazendo hemodiálise. Tocou com diversos ar-
tistas consagrados, como Stanley Jordan, Car-
linhos Brown e Alceu Valença.

Foto: Facebook

Carlos Teixeira Martins
(Carlinhos Maracanã)
7/2/2020 – Aos 93 anos, no 
Rio de Janeiro (RJ), de falên-
cia múltipla dos órgãos. Ex
-presidente da Portela. Era 
sócio benemérito e membro 
nato do Conselho Deliberativo da agremiação. 
Sofria de mal de Alzheimer. Deixa a mulher, uma 
filha e dois netos.

Pierre Guyotat
7/2/2020 – Aos 80 anos. 
Jornalista e escritor francês, 
contemplado com o prêmio 
‘Medicis’ em 2018, autor do 
polêmico livro ‘Éden, Éden, 
Éden’, considerado “porno-
gráfico” nos anos de 1970. Causou escândalo 
com o livro, no qual incluiu descrições detalha-
das de atos sexuais. Conseguiu publicá-lo, mas 
na época proibiram qualquer publicidade e a 
venda para menores de idade, até a suspensão 
do veto no a no de 1981. Nasceu em Lyon em 
1940 e, aos 18 anos, deixou a casa da família 
para se tornar poeta.

Orson Bean
7/2/2020 – Aos 91 anos, em 
Venice, na Califórnia, nos Esta-
dos Unidos, por atropelamen-
to. Ator e comediante. Iniciou 
a carreira na década de 1950. 
Costumava fazer participações 
especiais no ‘The Tonight Show’, com Jack Paar e 
Johnny Carson, e no game show ‘To Tell The Truth’. 
Também participou de espetáculos da Broadway e 
fez alguns filmes como ‘Quero ser John Malkovich’ 
e ‘Viagem insólita’. Suas aparições mais recentes na 
tevê foram em episódios de séries como ‘Gracie and 
Frankie’, ‘Desperate Housewives’, ‘7th Heaven’, ‘How 
I Met Your Mother’ e ‘Modern Family’.

João Malaca Casteleiro
7/2/2020 – Aos 83 anos, em 
Lisboa, Portugal. Linguista, fi-
gura central na elaboração do 
novo ‘Acordo Ortográfico’. Na-
tural de Teixoso, Covilhã, em 
Portugal, licenciou-se em Filo-
logia Românica em 1961, tendo obtido o doutora-
mento pela Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, em 1979, com uma dissertação sobre 
a sintaxe da língua portuguesa. Professor cate-
drático desde 1981 e membro da Academia das 
Ciências de Lisboa, foi o principal responsável na 
elaboração do novo Acordo Ortográfico de 1990, 
que só entrou em vigor em 2009.

Robério Nunes dos Anjos
8/2/2020 – Em Rio Bran-
co (RR), de câncer no fí-
gado. Desembargador que 
foi o primeiro presidente 
do Tribunal de Justiça de 
Roraima (TJRR). Esteve à 
frente do Poder Judiciário roraimense por 
duas vezes e se aposentou em maio de 2011.

Robert Conrad
8/2/2020 – Aos 84 anos. 
Ator norte-americano co-
nhecido por estrelar na dé-
cada de 1960 a série de te-
levisão ‘James West’. Depois 
de trabalhar como leiteiro e 
tentar o sucesso no mundo dos cantores de boa-
tes, sua carreira decolou em 1959, quando fez 
parte do elenco da série de televisão ‘Hawaiian 
Eye’, onde interpretou o detetive Tom Loopaka. 
Depois, entre 1965 e 1969, foi o agente do ser-
viço secreto James T. West em ‘James West’, uma 
série em que ele e seu companheiro Artemus 
Gordon (Ross Martin) exploravam o oeste dos 
Estados Unidos durante a presidência de Ulis-
ses. S. Grant.

Foto: Henrique Matos

Foto: AFP

Foto: IMDb

Foto:  Correio da Manhã

Foto: Divulgação

Foto: Entertainment Weekly

Vivian Borges 
8/2/2020 – De câncer. Baila-
rina, ex-coreógrafa da comis-
são de frente da Inocentes 
de Belford Roxo. Fez parte 
da comissão de frente da 
Beija-Flor por sete anos, co-
mandada por Ghislaine Cavalcanti. Sua primeira 
atividade na escola de Belford Roxo foi em 2007, 
permanecendo até 2008, quando a agremiação 
sagrou-se campeã no Grupo B. Em seguida foi 
para a Acadêmicos do Cubango (2010 e 2011). 
Retornou para a Inocentes em 2015 comandan-
do a comissão por dois carnavais. Foi coreógrafa 
do Grupo Expressão.

Adriano Magalhães
da Nóbrega
9/2/2020 – Em Esplana-
da (BA), executado a tiros. 
Miliciano (quadrilha orga-
nizada) e ex-policial militar 
foragido da Justiça do Rio de 
Janeiro investigado por envolvimento no assas-
sinato da vereadora Marielle Franco (PSol) e do 
motorista Anderson Gomes. Era ex-capitão da 
PM e acusado de comandar a mais antiga mi-
lícia do Rio de Janeiro, envolvido com a práti-
ca de “rachadinha” no antigo gabinete do hoje 
senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) na 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Alcyr Guimarães
9/2/2020 – Aos 68 anos, 
em Belém (PA). Cantor e 
compositor paraense que 
estava internado em esta-
do grave em uma UTI. Na-
tural de Muaná, no Marajó, 
é conhecido pelas obras ‘Tiempo de Flores’, 
‘Ausência’, ‘Boi do Céu’ e ‘Do Rancho’, de um 
total de 529 músicas editadas e gravadas. 
Produziu cerca de 250 discos. Nos últimos 
dias, uma nova versão da morte da ex-esposa 
do músico, a médica Ciane de Oliveira Mac-
kert, ganhou repercussão nas redes sociais. O 
artista foi indiciado pela Polícia Civil do Pará 
por homicídio e furto qualificados.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Portal Roma News

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Victor Klemperer era um judeu alemão

Foto: Wikipédia

Márcia Mattos
8/2/2020 – Aos 51 anos, 
em Jaboticabal (SP). Um ho-
mem foi preso em flagrante 
por matar a própria esposa. 
Ele ainda escondeu o corpo 
em um canavial. Ela foi mor-
ta a facadas. Osmar Rui, que 
confessou o crime à polícia, 
ainda teria colocado fogo na casa em que o casal 
vivia e incendiado o carro da família próximo ao 
canavial onde o corpo foi localizado. Os dois bri-
gavam bastante. Márcia já teria pedido a sepa-
ração e isso pode ter motivado o crime.

Foto: A Cidade



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

AVISO DE ERRATA
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Chamada Pública 
nº 00001/2020, onde se lê: “CHAMADA PÚBLICA DE COMPRAS Nº 00006/2020”; que saiu na 
Edição do DOE e Jornal a União do dia 06 de fevereiro de 2020, leia-se: “CHAMADA PÚBLICA DE 
COMPRAS Nº 00001/2020”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 991242633. 

Algodão de Jandaira - PB, 10 de Fevereiro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTI-

ÁRIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE, NO MUNICÍPIO 
DE ALGODÃO DE JANDAIRA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2019. ADITA-
MENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00104/2019 - Ll Construcoes do Brasil Eireli - CNPJ: 
12.252.018/0001-60 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 17.01.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI - R$ 10.800,00; FÁBIO LUCAS W E 
SILVA EIRELI - R$ 17.180,00; GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - ME - R$ 9.720,00; R1 COMERCIO 
E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - R$ 99.960,00.

Araruna - PB, 24 de janeiro de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
ÁGUA E GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: TK DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 69.300,00.

Araruna - PB, 24 de janeiro de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE FHILLYPE 
DOS SANTOS BRITO - ME - R$ 169.653,40.

Araruna - PB, 10 de fevereiro de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA - 
R$ 42.915,00; DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTD - R$ 
77.451,00; EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - R$ 223.409,60.

Araruna - PB, 10 de fevereiro de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR E A SECRETARIA DE CIDADANIA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANA CRISTINA MOREIRA 
DE ARAUJO 11604882409 - R$ 37.668,00; EDINALDO GOMES DE MEDEIROS 02199276422 - 
R$ 31.650,00; ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 - R$ 39.362,20; FRANCISCO 
DA LUZ 75313120425 - R$ 30.805,20; GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 - R$ 
42.286,20; IREMAR DAMIÃO DA ROCHA 76819922434 - R$ 44.059,95; JOSE HUMBERTO DA 
SILVA MARTINIANO 00180812408 - R$ 83.291,00; JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 - R$ 
40.350,00; JOSINALDO BATISTA SILVA 27400682806 - R$ 31.890,00; MARCOS AURELIO DA 
LUZ 04357468477 - R$ 51.256,00; MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SANTOS 54909546472 - R$ 
31.890,00; MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 - R$ 25.290,00; NUNES TRANSPOR-
TES, TURISMO E FRETAMENTO EIRELI - R$ 43.250,00; REGINALDO MOUZINHO DA SILVA 
05942938474 - R$ 9.980,00; RENATO PONTES FERNANDES 07195487482 - R$ 31.927,50; 
SILVANA AVELINO 12784021440 - R$ 60.225,80; SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO 07763761440 
- R$ 31.927,50; YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA GOMES 70672572478 - R$ 47.411,80.

Araruna - PB, 10 de fevereiro de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCIEL MONTEIRO DA 
ROCHA - R$ 155.441,50; HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA ME - R$ 61.046,00.

Araruna - PB, 10 de fevereiro de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

INTIMAÇÃO DO ATO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00001/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

DA LINHA ABC FARMA PARA O EXERCÍCIO DE 2020. ATO ADMINISTRATIVO: Revogação da 
licitação. INTIMAÇÃO: Notifica-se que do ato de revogação da licitação em tela caberá recurso no 
prazo de cinco dias úteis, considerado da data desta publicação, nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: Maiores informações e vistas 
ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3373-1010.

Araruna - PB, 07 de fevereiro de 2020
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 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.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00076/2020 - 07.02.20 - DRO-

GARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 170.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 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.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00076/2020 - 07.02.20 - DRO-

GARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 170.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO N° 00293/2018, referente a TOMADA 
DE PREÇOS 00010/2018.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA EMELO CONSTRUÇOES 
EIRELLI, CNPJ. n° 26.542655/0001-85; OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZO. FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93 –Reforma de escolas do distrito deMuquém e 
Chã da Pia - Areia/pb.SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de Albuquerque e Melo Construções 
Eirelli. DATA DA ASSINATURA: 10/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de formação 
continuada de professores em educação emocional, Secretaria de Educação - Areia/Pb; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 
01036222411 - R$ 16.577,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2020, que objetiva: Aquisição de Material 
de Limpeza destinado a atender as demandas do Hospital Dr. Hercílio Rodrigues, Unidades Basica 
de Saúde, CAPS e Secretaria de Saúde do Municipio de Areia - PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: AERLISON CABRAL DE LIMA (HIGI TEC) - R$ 10.286,10; 
J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 19.855,10; LEAO SERVICO E CO-
MERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 10.758,38; MARIA CRISTIANE LEMOS 
DE ARAUJO - R$ 19.220,20; MERILUCIA DA SILVA - ME - R$ 3.514,50; OLIVEIRA & EULALIO 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 42.444,90.

Areia - PB, 05 de Fevereiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 07:30 horas do dia 28 de Fevereiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material elétrico destinado 
a atender as demandas do município 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, 11 de Fevereiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2020, que objetiva: Aquisição de Material 
Odontológico destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saúde do Município 
de Areia-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: APOGEU 
CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 6.775,50; DENTAL 
COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - R$ 16.030,62; DENTALMED COMERCIO 
E REPRESENTACOES LTDA - R$ 21.845,20; EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 
1.020,20; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 
3.085,76; IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 
23.179,70; PHOSPODONT LTDA - R$ 43.091,20; RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - R$ 45.406,20.

Areia - PB, 10 de Fevereiro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

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: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo 
a documentação e respectiva propositura até as 09h30min horas do dia 04 de Março de 2020, na 
sala da referida comissão, sediada na Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB. 
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo 
envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.
prefeitura@gmail.com. 

Barra de Santana - PB, 10 de Fevereiro de 2020.
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 00002/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, por sua Comissão Permanente de Lici-

tação, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, o presente EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA para CREDENCIAMENTO de pessoas físicas ou jurídicas na Área de Saúde para a 01 
(um) profissional médico com habilidade em psiquiatria, para a prestação de serviços de atendimento 
de consultas médicas psiquiatria no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), no Município de Barra 
de Santana, podendo os interessados apresentar toda a documentação e proposta no período de 
11/02/2020 a 04/03/2020, no horário de 08:00 às 12:00 horas, A ABERTURA DA SESSÃO SERA 
NO DIA 04/03/2020 AS 11:30. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas 
aplicáveis à espécie. Fonte de recurso s prevista para o exercício financeiro de 2018/2019. O 
Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Avenida Liberdade, 45, Centro – Barra de Santana – PB. 
Telefone: (083) 3346-1066.

Barra de Santana - PB, 10 de Fevereiro de 2020.
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

RESULTADO FASE PROPOSTA
CONVITE Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de reforma e adequação da edificação onde 
funcionará a Unidade Descentralizada de Atendimento do Samu no Município de Bom Jesus-PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ÂNGULO CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME - Valor: R$ 36.200,89. 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 Firmino 
Tomaz, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3559-1009. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 10 de fevereiro de 2020
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.042/2020/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.042/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E ADEMIR CAVALCANTI NOBRE OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOSÉ ANDRÉ - 78 – CENTRO, DESTINADO AO FUN-
CIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS.PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.027/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, 
II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2120. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E ADEMIR 
CAVALCANTI NOBRE. VALOR GLOBAL: R$ 17.400,00 (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS  
REAIS). DATA DE ASSINATURA: 22/01/2020. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº (SRP)006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020

AVISO DE LICITAÇÃO – UASG 981981
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
através daPREGOEIRA OFICIAL,torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
08:30 horas do dia 20 de Fevereiro de 2020, através do Portal de Compras do Governo Federal: www.
comprasgovernamentais.gov.br - Comprasnet, Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICOtipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo por objeto é O REGISTRO DE PREÇOS  PARA AQUISIÇÃO 
DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.O 
Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados na Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, no Município de Campina Grande – PB, no horário comercial ou através do e-mail 
cplpmcg@campinagrande.gov.br, no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Campina 
Grande (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/); no portal do Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf)  e no Comprasnet.

Campina Grande, 04 de Fevereiro.
CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº (SRP)008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020

AVISO DE LICITAÇÃO – UASG 981981
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através daPREGOEIRA OFICIAL,torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
às 08:30 horas do dia 21 de Fevereiro de 2020, através do Portal de Compras do Governo Federal: 
www.comprasgovernamentais.gov.br - Comprasnet, Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICOtipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo por objeto é O REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES 
E BERÇÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA.O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados na 
Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande – PB, no horário 
comercial ou através do e-mail cplpmcg@campinagrande.gov.br, no portal da transparência da 
Prefeitura Municipal de Campina Grande (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/); 
no portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/
main.jsf)  e no Comprasnet.

Campina Grande, 05 de fevereiro 2020.
CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO(SRP) Nº 009/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020

AVISO DE LICITAÇÃO – UASG 981981
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através doPREGOEIRO OFICIAL,torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
às 08:30 horas do dia 27 de Fevereiro de 2020, através do Portal de Compras do Governo Federal: 
www.comprasgovernamentais.gov.br - Comprasnet, Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICOtipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo por objeto éO REGISTRO DE PREÇOS  PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.O 
Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados na Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande – PB, no horário comercial ou através 
do e-mail cplpmcg@campinagrande.gov.br, no portal da transparência da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/); no portal do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf)e no Comprasnet.

Campina Grande, 05 de Fevereirode 2020.
LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura municipal de Caturité – PB, em atendimento 

as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos interessados, que às 12h00min do dia 28/02/2020, na sala de reuniões da CPL, 
localizada à Rua João Queiroga, 10, Centro – Caturité/PB, fará realizar licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo Técnica e Preço, que tem por objetivo a CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ.. Maiores informações através do Fone (83) 3345-1075, 
no horário das 08h00min ás 12h00min.

Caturité – PB, 10 de Fevereiro de 2020.
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: Elaboração de Registro 
de preço para eventual Contratação de empresa para prestação de Serviços Especializados de 
confecção de PRÓTESE DENTÁRIA para atender população do município de Cuitegi, que ne-
cessita de reabilitação oral e que são atendidas nas Unidades Básicas da Saúde; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME 
- R$ 105.000,00. E, Convocamos a empresa acima mencionada 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 assim como a assinatura 
da Ata de Registro de Preços.

Cuitegi - PB, 10 de Fevereiro de 2020
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Expediente Diversos de forma parcelada, destinados a atender as Secretarias da Administração 
Municipal no exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: FESTAS E DESCARTÁVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME - R$ 154.795,24; S D DE A 
FERREIRA & CIA LTDA - R$ 16.617,54. Cuitegi - PB, 10 de Fevereiro de 2020. GUILHERME CUNHA 
MADRUGA JUNIOR – Prefeito. E convocamos as empresas acima 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.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: Contratação de 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS em caráter de exclusividade: 
OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO 
MUNICÍPIO: Pagamento, com exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, 
pensões e similares, de servidores ou empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, da 
administração direta e indireta; e do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos, da 
administração direta e indireta e sem caráter de e; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Cuitegi - PB, 10 de Fevereiro de 2020.
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00003/2020. OBJETO: Contratação de INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS em caráter de exclusividade: OPERACIONA-
LIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO: 
Pagamento, com exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e 
similares, de servidores ou empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, da administração 
direta e indireta; e do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos, da administração 
direta e indireta e sem caráter de e. ABERTURA: 07/02/2020 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Deserta. Data: Cuitegi - PB, 10 de Fevereiro de 2020. GUILHERME CUNHA MADRUGA 
JUNIOR – Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica á Mesas Diretora e às Comissões 

da Câmara Municipal de Curral Velho. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral Velho: 01.000 CÂMARA 
MUNICIPAL, 01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS LEGISLATIVAS, 011 
3390.36 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Curral Velho e: 
CT Nº 00001/2020 - 10.02.20 - JAKELEUDO ALVES BARBOSA - R$ 22.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2020

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 14:30 horas do dia 26 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios para a merenda escolar. 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, 06 de Fevereiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00007/2020, para o dia 18 de 
Fevereiro de 2020 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 10 de Fevereiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de veículos para prestação de serviços de transporte dos estudantes. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Dona Ines:06.060- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.361.2006.2011,12.361.2007.201
3, 12.361.2007.2014,12.366.2009.2020,12.361.0231.2086.ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.36.99 
e 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/FÍSICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Dona Inês e: CT Nº 00020/2020 - 10.02.20 - ADALBERTO ANTONIO DE LIMA 37428004420 - BB 
MOTOS - R$ 48.231,72; CT Nº 00021/2020 - 10.02.20 - ELENILSON ANISIO BENTO 05399259427 
- R$ 12.240,00; CT Nº 00022/2020 - 10.02.20 - ELINAIDE DOS SANTOS SILVA 09578022425 - R$ 
31.620,00; CT Nº 00023/2020 - 10.02.20 - EUNICE PAULINO DE ANDRADE 40423883453 - R$ 
30.192,00; CT Nº 00024/2020 - 10.02.20 - FRANCISCO CANINDE AMARANTE MEI - R$ 46.104,00; 
CT Nº 00025/2020 - 10.02.20 - FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DOS SANTOS01477167722 
- R$ 44.880,00; CT Nº 00026/2020 - 10.02.20 - GEOVANE VICENTE DE LIMA 27321171884 - R$ 
39.165,96; CT Nº 00027/2020 - 10.02.20 - JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS 06060261426 - 
R$ 80.898,24; CT Nº 00028/2020 - 10.02.20 - JOÃO MARQUES DOS SANTOS 06330933430 - R$ 
41.412,00; CT Nº 00029/2020 - 10.02.20 - JOSE JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIÃO 03967058476 
- JJ TRANSPORTE - R$ 38.046,00; CT Nº 00030/2020 - 10.02.20 - JOSE JUNIOR DA SILVA - R$ 
31.620,00; CT Nº 00031/2020 - 10.02.20 - JOSÉ PAULINO DA SILVA02304151485 PAULINO BADÉ 
VIAGENS E TUR - R$ 77.220,00; CT Nº 00032/2020 - 10.02.20 - MANOEL LAZARO DA SILVA 
03257659873 - R$ 30.850,92; CT Nº 00033/2020 - 10.02.20 - MARCELO ROQUE DO NASCIMENTO 
10070758484 - R$ 63.260,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Carnes e Peixe diversas para atendimento de diversos 
setores da Administração / complementação da Merenda Escolar e outros. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00003/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00060/2020 - 03.02.20 - ADDAN ALEXANDRINO - ME - R$ 
145.350,00; CT Nº 00061/2020 - 03.02.20 - ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME - R$ 171.000,00; 
CT Nº 00062/2020 - 03.02.20 - FRIGORÍFICO ESTRELA LTDA - R$ 101.242,50.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 01.2020
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Reforma do Ginásio do Mutirão, 
Guarabira/PB, conforme Termo de Referência.

EMPRESAS HABILITADAS:
05.157.468/0001-08 – JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
17.809.782/0001-07 – CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA, 
17.809.782/0001-07 – RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Por atenderem a todos os requisitos de habilitação
EMPRESAS INABILITADAS:
20.010.332/0001-64 – MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, não atendeu as 

exigências do subitem 8.2.6.4 do edital, não apresentando a certidão de infrações trabalhistas.
22.873.484/0001-16 – GM ENGENHARIA EIRELI – não atendeu as exigências dos subitens 

8.2.6.4, 8.2.3.2, 8.2.6.3, 8.2.5.6, 8.2.3.1 e 6.7 do edital.
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 20.02.2020, às 13h30min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata 
que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 10 de Fevereiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00037/2018, em 25.05.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Para execução dos serviços com a continuação da construção de 

pavimentação em paralelepípedo nas diversas ruas na cidade de Igaracy -  CR nº 1006702-19/2013 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 04 de Fevereiro de 2020
José Carneiro Almeida da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, às 08:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço.Objeto: Locação veículos tipo utilitárioe 
passeio para atender as necessidades diversas secretarias do município de Imaculada. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.imaculada.
pb.gov.br ouwww.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 10 de fevereiro de 2020.
GLEITON CARMO SILVESTRE

Pregoeiro

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATO Nº 33003/2019

01º Termo Aditivo ao Contrato nº 33003/2019 – REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DO 
PROCESSO DE EROSÃO MARINHA DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E DA PRAIA DO SEIXAS 
NA CIDADE DE JOÃO PESSOA – 1ª ETAPA: PROTEÇÃO DO SOPÉ DA FALÉSIA.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33005/2019.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: Comtérmica Com. Térmica Ltda, inscrita no CNPJ (MF) nº 08.560.898/0001-64.
OBJETO: Alterar a dotação orçamentária constante na Cláusula Quarta do Contrato nº 

33003/2019, com a substituição da Classificação Orçamentária 08.108.15.451.5365.1290 (Im-
plantação e execução de obras especiais) – vinculada à SEPLAN, pela 11.107.18.543.5109.1062 
(Contenção e Proteção de Encostas, Barreiras e Falésias) – vinculada à SEINFRA, e a retirada da 
Fonte 1001 (Recursos Ordinários), bem como alterar a representação do Município de João Pessoa 
no contrato, que passa a ser representado apenas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
retirando-se da relação contratual a Secretaria Municipal de Planejamento, e prorrogar o prazo 
de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 300 (trezentos) dias, sem alteração do 
prazo de execução do contrato.

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 06 de Janeiro de 2020

João Pessoa, 06 de Janeiro de 2020.
DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CONTRATANTE

SACHENKA BANDEIRA DA HORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
FASE 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 a empresa CLN 
LOCAÇÕES E SERVIÇS EIRELI-EPP, interpôs recurso Administrativo processo n.º 2020/017676 
no dia 10/02/2020, em face do resultado do julgamento de habilitação. Ficam franqueadas vistas 
ao processo. 

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.003/2020
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07.011/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0403/2019 da SEINFRA PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº. 0718/2019 da SEINFRA 

LOTE: 03
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Pneus Novos para aplicação em 

Veículos e Máquinas pertencentes a esta Edilidade
A Secretária de Infra Estrutura do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 

lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 07.011/2019, - 
LOTE 03 devidamente homologada, RESOLVE, nos termos da Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
Decretos Municipais nºs 4.985/2003 e 7.884/2013 e das demais normas aplicáveis, tornar público 
o Extrato de Ata de Registro de Preços do presente Pregão:

EMPRESA: NORCOL Nordeste Comércio e Serviços Ltda. – EPP CNPJ Nº 13.440.646/0001-31 
FONE: (83) 99981-4560 ENDEREÇO: Av. General Bento da Gama – 126 – Sala 01– CEP: 58.040 
– 090 – João Pessoa – PB.

LOTE QUANT UND ESPECIFICAÇÕES MARCA VALOR
UNIT. R$

VALOR
GLOBAL R$

03 10,00 und Pneu 90/90 R 18M/C57P LEVORIN 120,00 1.200,00
03 2,00 und Pneu 90/90 R19 M/C 52P FREEDOM 140,00 280,00
03 10,00 und Pneu 2.75 R18 48P FREEDOM 110,00 1.100,00
03 2,00 und Pneu 110/90 R17 FREEDOM 156,00 312,00
03 2,00 und Pneu 100/80 R17 M/C D 52S FREEDOM 156,00 312,00
03 40,00 und Pneu 175/10 R13 82T FATE 210,00 8.400,00
03 28,00 und Pneu 185/65 R14 86H KAMA 250,00 7.000,00
03 8,00 und Pneu 185/70 R14 88T KAMA 290,00 2.320,00
03 20,00 und Pneu 185/65 R15 88H ADERENZA 299,00 5.980,00
03 4,00 und Pneu 195/70 R15 HIFLY 344,00 1.376,00
03 8,00 und Pneu 195/50 R16  84V HIFLY 280,00 2.240,00
03 6,00 und Pneu 205/70 R 15 104R 8 Lonas HIFLY 364,00 2.184,00
03 6,00 und Pneu 205/75 R16 HIFLY 432,00 2.592,00
03 20,00 und Pneu 215/75 R17,5 GOODRIDE 680,00 13.600,00
03 4,00 und Pneu 225/75 R 15 105S HIFLY 450,00 1.800,00
03 8,00 und Pneu 225/65 R16 C120/110 DURATURN 475,00 3.800,00
03 20,00 und Pneu 235/75 R15 110/107 M + S HIFLY 440,00 8.800,00
03 4,00 und Pneu 235/70 R18 109H HIFLY 585,00 2.340,00
03 4,00 und Pneu 255/75 R15 110T GOODYEAR 760,00 3.040,00
03 8,00 und Pneu 265/70 R15 112S HIFLY 420,00 3.360,00
03 30,00 und Pneu 275/80 R 22,5 149/146 

LS/câmara
XBRI 1.610,00 48.300,00

03 4,00 und Pneu 275 -16 10 Lonas HIFLY 700,00 2.800,00
03 6,00 und Pneu 900 R20 14 Lonas GOODYEAR 1.464,00 8.784,00
03 10,00 und Pneu 1000 R20 16 lonas s/câmara GOODYEAR 1.590,00 15.900,00
03 8,00 und Pneu 10.5/65 R16 MLR 740,00 5.920,00
03 12,00 und Pneu 14.00 – 24 12 lonas TITAN 2.520,00 30.240,00
VALOR TOTAL (R$) 183.980,00

João Pessoa, 07 de fevereiro de 2020
SACHENKA BANDEIRA DA HORA

Secretária de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PUBLICA 00001/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/00656
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADAS NA ÁREA 

DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A EXECUÇÃO 
DE LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa atra-
vés da Comissão Especial de Licitação comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA PUBLICA 
00001/2019, que após análise detalhada na documentação, respaldada na legislação vigente e Edital 
da licitação em epígrafe, chegou-se ao seguinte resultado: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA, CNPJ: 37.831.567/0001-10, habilitado para apenas um lote, a escolher entre os lotes 
02 e 03 até as 17h00min do dia 12/02/2020; BETA AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 37.831.567/0001-10, 
habilitado para os três lotes; VALOR AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 24.303.231/0001-32, habilitado 
para os três lotes; LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 10.557.524/0001-
31, habilitado para apenas um lote, a escolher entre os lotes 02 e 03 até as 17h00min do dia 
12/02/2020; SANEAPE - SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI – EPP, CNPJ: 07.147.056/0001-12, 
inabilitado para os três lotes; MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A CNPJ: 21.635.363/0001-
73, habilitado para os três lotes; QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A, 
CNPJ: 26.921.551/0001-81, habilitado para o lote 01; EMS SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 
18.299.126/0001-74, encontra-se inabilitada para o lote 01; LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA, CNPJ: 00.609.820/0001-85, habilitado para os três lotes; NORDESTE CONSTRUÇÕES 
INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, CNPJ: 13.347.399/0001-23, inabilitado para os três lotes; 
EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA, CNPJ: 01.059.631/0001-49, inabilitado para 
os três lotes; LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 24.222.762/0001-09, habilitado 
para o lote 01 e 03. Todas as documentações de habilitação das empresas participantes deste 
processo bem como a ATA DE EXAME DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
estão disponibilizadas no portal da transparência deste município, https://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/#/licitacoes. O prazo recursal deste julgamento iniciar-se-á após a divulgação da referida 
escolha, quando a comissão especial de licitação cientificará todos os interessados através de pu-
blicação em imprensa oficial, com o resultado da escolha das empresas SISTEMMA ASSESSORIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 37.831.567/0001-10 e LIMPMAX CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 10.557.524/0001-31 entre os lotes 02 e 03. Informações 
poderão ser obtidas na sala da Comissão Especial de Licitação, situada na Avenida Minas Gerais, 
177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 
(horário local) ou pelo Fone: (083) 3214-7629.

João Pessoa, 10 de Fevereiro de 2020
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Presidente da Comissão Especial de Licitação da EMLUR/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de material de construção. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7892/13; Decreto Mu-
nicipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 10 de Fevereiro de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa de engenharia especializada, devidamente cadastrada no ORC para 
implantação de Pavimentação no Município de Mulungu/PB, Programa Planejamento Urbano, de 
conformidade ao Contrato de Repasse nº 1038.989-63/2017, firmado com a União Federal, por 
intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AQ CONSTRUTORA EIRELI 
- R$ 627.012,08 (seiscentos e vinte e sete mil e doze reais e oito centavos).

Mulungu - PB, 12 de Fevereiro de 2020
MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa de engenharia especializada, devidamente cadastrada no ORC para 
implantação de Recapeamento Asfáltico no Município de Mulungu/PB, Programa Planejamento 
Urbano, de conformidade ao Contrato de Repasse nº 1052.602-65/2018, firmado com a União 
Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AQ QONS-
TRUTORA EIRELI - R$ 466.752,32 (quatrocentos e sessenta e seis mil e setecentos e cinquenta 
e dois reais e trinta e dois centavos).

Mulungu - PB, 12 de Fevereiro de 2020
MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, devidamente cadastrada no 
ORC para implantação de Pavimentação no Município de Mulungu/PB, Programa Planejamento 
Urbano, de conformidade ao Contrato de Repasse nº 1038.989-63/2017, firmado com a União 
Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 001/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS FINANCEIROS 
- CONTRATO DE REPASSE 1038.989 63/2017/MCIDADES/CAIXA/PREFEITURA MUNICIPAL: 
20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 451 2015 1039 IMPLANTAÇÃO E RECUPE-
RAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAMENTO)- 26 782 2011 1065 RECA-
PEAMENTO ASFÁLTICO - 4490.51 99 990 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 06/06/2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mulungu e: CT Nº 023/2020 - 07.02.2020 - AQ 
CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ: 03.196.316/0001-99 – VALOR CONTRATADO: R$ 627.012,08 
(seiscentos e vinte e sete mil doze reais e oito centavos).

MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, devidamente cadastrada no 
ORC para implantação de Recapeamento Asfáltico no Município de Mulungu/PB, Programa Planeja-
mento Urbano, de conformidade ao Contrato de Repasse nº 1052.602-65/2018, firmado com a União 
Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 002/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS FINANCEIROS 
- CONTRATO DE REPASSE 1052.602-65/2018/MCIDADES/CAIXA/PREFEITURA MUNICIPAL: 
20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 26 782 2011 1065 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - 
4490.51 99 990 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 06/06/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Mulungu e: CT Nº 024/2020 - 07.02.2020 - AQ CONSTRUTORA EIRELI 
– CNPJ: 03.196.316/0001-99 – VALOR CONTRATADO: R$ 466.752,32 (quatrocentos e sessenta 
e seis mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos).

MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de cadastro e execução de IPTU, compreendendo todas as etapas, 
conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 10 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 08:45 horas do dia 21 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimen-
tícios para diversas secretarias. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 10 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 11:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material didático 
e de expediente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 10 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 13:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:Contratação de empresa para 
aquisição de prótesesdentárias, compreendendo a confecção personalizada. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2017. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 10 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:Aquisição de pneus, câmaras 
de ar, coletes e baterias para veículos pertencentes a frota municipal. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2017. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 10 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 15:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:Aquisição de material odonto-
lógico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 004/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 10 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE CONVOCAÇÃO SEGUNDO COLOCADO
TOMADA DE PREÇOS 019/2019

O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada 
pela Porta-ria nº 115/2020, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que em 
face da desistência da empresa classificada em primeiro lugar, conforme ata constante nos autos 
do processo, convoca a empresa F A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP, inscrita no 
CNPJ (MF) n.º 10.872.280/0001-81,  classificada em segundo lugar para manifestar interesse em 
se adequar as mesmas condições exigidas ao primeiro colocado e desistente. Em caso de aceite, 
deverá comparecer ao município no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo 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 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 03 de fevereiro de 2020.
José Leandro Morais

Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição 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 Cuité 
de Mamanguape - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 130/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99167-0794. 

Pedro Régis - PB, 10 de Fevereiro de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 02 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: Aquisição parcelada de Material de Limpeza diversos, 
destinado a está prefeitura e ao Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 130/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (083) 99167-0794. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Pedro Régis - PB, 10 de Fevereiro de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00023/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA 
- ME - CNPJ nº 03.963.880/0001-90, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 10.800,00 (dez 
mil e oitocentos reais)e o Valor Global Anual Máximo Estipulado de R$ 118.000,00 (cento e dezoito 
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 OTORRINORALIN-
GOLOGIA, referente a Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 10 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00023/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME - CNPJ nº 03.963.880/0001-90.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-

dimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de OTORRINORALINGOLOGIA, 
referente a Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais).

Piancó-PB, 10 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 00022/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA 
– ME - CNPJ nº 16.756.087/0001-61, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais)e o Valor Global Anual Máximo Estipulado de R$ 198.000,00 (cento e noventa e 
oito 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 ENDOSCOPIA, 
referente a Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 10 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INExIGIbILIDADEN° 00022/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME - CNPJ nº 16.756.087/0001-61.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de ENDOSCOPIA, referente 
a Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil 

reais).
Piancó-PB, 10defevereiro de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00024/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresaAZDL SERVIÇOS DE SAUDE 
LTDA – ME - CNPJ nº 20.857.070/0001-78, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 6.400,00 
(seis mil e quatrocentos reais)e o Valor Global Anual Máximo Estipulado de R$ 70.400,00 (setenta 
mil e quatrocentos 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 
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA, referente a Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 10 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00024/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA – ME - CNPJ nº 20.857.070/0001-78.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de GINECOLOGIA / OBS-
TETRÍCIA, referente a Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).
VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos 

reais).
Piancó-PB, 10defevereiro de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00025/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE- 
ME - CNPJ nº 34.099.833/0001-73, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais)e o Valor Global Anual Máximo Estipulado deR$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco 
mil reais), com o objeto a Contratação de empresa para prestação dos serviços de Médico para o 
atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF), Referente a Chamada Pública 00002/2020.

Piancó-PB, 10 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00025/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE- ME - CNPJ nº 34.099.833/0001-73
OBJETIVO:Contratação de empresa para prestação dos serviços de Médico para oatendimento 

no Programa de Saúde da Família (PSF), Referente a Chamada Pública 00002/2020.
VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 15.000,00 (quinze milreais).
VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cincomil 

reais).
Piancó-PB, 10 de fevereiro de 2020. 

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INExIGIbILIDADEN° 00026/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:IVANILDA NUNES DANTAS- EIRELI - CNPJ nº 36.023.551/0001-18.
OBJETIVO:Contratação de empresa para prestação dos serviços de ODONTÓLOGO para 

atendimento 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 quatrocentos e cinquenta reais).
VALOR GLOBAL: R$ 37.950,00 (trinta e sete mil e novecentos e cinquenta reais).

Piancó-PB, 10 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 00026/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa IVANILDA NUNES DANTAS - EI-
RELI - CNPJ nº 36.023.551/0001-18, com o valor mensal de R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos 
e cinquenta reais), e Valor Global R$ 37.950,00 (trinta e sete mil e novecentos e cinquenta reais), 
com objeto aContratação de empresa para prestação dos serviços de ODONTÓLOGO para atendi-
mento no Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), referente 
a Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 10 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 00028/2020, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresaSOS PATOS ATIVIDADES E SERVI-
ÇOS HOSPITALAR LTDA – EPP - CNPJ nº 28.507.669/0001-93- CNPJ nº 28.507.669/0001-93, com 
o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 13.999,80 (treze mil e novecentos e noventa e nove reais 
e oitenta centavos)e o Valor Global Anual Máximo Estipulado de R$ 153.997,80 (cento e cinquenta 
e três mil e novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), com o objeto a Contratação para 
prestação de serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em 
consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/ UPA, atendendo as necessidades do 
Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 10 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INExIGIbILIDADEN° 00028/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA – EPP - CNPJ 

nº 28.507.669/0001-93
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-

dimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/ UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 13.999,80 (treze mil e novecentos e noventa e 
nove reais e oitenta centavos).

VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 153.997,80 (cento e cinquenta e três mil 
e novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).

Piancó-PB, 10 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 00027/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

    Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em 
favor da empresa SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA – EPP - CNPJ nº 
28.507.669/0001-93, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)e 
o Valor Global Anual Máximo Estipulado deR$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), com 
o objeto a Contratação de empresa para prestação dos serviços de Médico para o atendimento no 
Programa de Saúde da Família (PSF), Referente a Chamada Pública 00002/2020.

Piancó-PB, 10 de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00027/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA – EPP - CNPJ 

nº 28.507.669/0001-93
OBJETIVO:Contratação de empresa para prestação dos serviços de Médico para oatendimento 

no Programa de Saúde da Família (PSF), Referente a Chamada Pública 00002/2020.
VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 15.000,00 (quinze milreais).
VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cincomil 

reais).
Piancó-PB, 10 de fevereiro de 2020. 

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE ADIAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00001/2020

Torna público o adiamento da TOMADA DE PREÇOS Nº. 00001/2020 Objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO BÁSICO. Nova data para início da 
Sessão: 09:00 (hora local) do dia 27 de Fevereiro de 2020. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Picuí, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB. 
Motivo do Adiamento: Reformulação do edital e/ou seus anexos. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.
cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br

Picuí - PB, 10 de Fevereiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 12 
de Março de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO LOTE 07 DE VIAS PÚBLICAS 
DA CIDADE DE PICUÍ-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 10 de Fevereiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 02 de 
Março de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA, CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 10 de Fevereiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do 
dia 16 de Março de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONCLUSÃO DA OBRA: (100938) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA DOS 
BRANDÕES - PICUÍ - PB, conforme as condições estatuídas no Projeto Básico (Anexo I deste 
Edital). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.
picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 10 de Fevereiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional
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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)

MANOEL ALVES DE SOUZA FILHO, CNPJ: 30.169.856/0001-56, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação 
paraa Depósito e Revenda de água mineral e gás GLP, situadoaRua Tom Jobim, 203, Recanto do 
Poço – Cabedelo/PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS-
TRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DO ESTADO DA PARAIBA, 
CNPJ n. 09.362.302/0001-84, no uso de suas atribuições estatuárias, convocam todos os colabora-
dores pertencentes ás empresas da categoria supra com base territorial em todo Estado da Paraíba, 
para participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias da campanha salarial 2020/2021. A 
assembleia a ser realizada no dia 14 de Fevereiro de 2020, Local Rua da Republica n° 830, Centro 
de João Pessoa PB, assembleia as mesmas com a primeira convocação as 10h00min horas com 
2/3(dois terços), e em segunda convocação da categoria em uma hora após com qualquer número 
de participantes presentes das categorias mencionadas quites com suas obrigações sociais, e não 
havendo quórum legal com maioria simples dos presentes, para discutir a seguinte ordem do dia: a) 
Leitura do Edital de Convocação, b) Autorizar o sindicato a celebrar Acordo Individual de Trabalho 
por Empresa, ou ainda, instaurar Dissídio Coletivo de natureza econômica, com a correspondente 
categoria patronal. João Pessoa, 07 de Fevereiro 2020. Francisco de Assis da Silva – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS-
TRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DO ESTADO DA PARAIBA, 
CNPJ n. 09.362.302/0001-84, no uso de suas atribuições estatuárias, convocam todos os colabora-
dores pertencentes ás empresas da categoria supra com base territorial em todo Estado da Paraíba, 
para participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias da campanha salarial 2020/2021. A 
assembleia a ser realizada no dia 14 de Fevereiro de 2020, Local Rua da Republica n° 830, Centro 
de João Pessoa PB, assembleia as mesmas com a primeira convocação as 10h00min horas com 
2/3(dois terços), e em segunda convocação da categoria em uma hora após com qualquer número 
de participantes presentes das categorias mencionadas quites com suas obrigações sociais, e não 
havendo quórum legal com maioria simples dos presentes, para discutir a seguinte ordem do dia: a) 
Leitura do Edital de Convocação, b) Autorizar o sindicato a celebrar Acordo Individual de Trabalho 
por Empresa, ou ainda, instaurar Dissídio Coletivo de natureza econômica, com a correspondente 
categoria patronal. João Pessoa, 07 de Fevereiro 2020. Francisco de Assis da Silva – Presidente.

A EMPRESA, PART EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 34.405.251/0001-78, VEM 
POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE) A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº 008/2020 PARA CONSTRUÇÃO DE FLATS, LO-
CALIZADO NA RUA DAS ACÁCIAS, S/Nº, MIRAMAR, ST. 12; QD. 063; LT. 0354, NESTA CAPITAL.

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho Diretor da Associaçãodo Construtores e Incorporadores da Contrução Civil e Leve da 
Paraíba - ACL - PB, por seu representante legal abaixo firmao, n uso de suas atribuições legais, 
amparado pelo arts. 1° e seguintes do Título VI, do Estatuto da Associação acima, vem convocar todos
os associados para a realização de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar no Auditório 
do Sebrae, com endereço na Av. Maranhão, n° 983, Bairro dos Estados, João Pessoa - PB, em 
data 19/02/2020, às 19:30h em primeira convocação, e às 20:00h em segunda e última convoca-
ção, a fim de deliberar acerca dos assuntos abaixo descritos, bem como, discutir outros que se 
fizerem necessários:
1. Para deliberar votação:
- Constituição de comissão eleitoral;
- Eleição dos novos dirigentes da ACL-PB (presidente e diretor), de acrodo com o contido no Título 
VI, art. 1° ao 22° do Estatuto da ACL-PB.
2. Para discussão:
- Outros assuntos.
Observações:
- Os Associados poderão se fazerem representados por procuração, com firma reconhecida por 
semelhança, em Cartório, de acordo com o ítem “e” do art. 3°, do Título III, do estatuto ACL-PB;
João pessoa 09/02/2020
Henrique Sergio Rêgo de Holanda Sá Sobrinho
Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Santa Clara, SN - São José - Campina Grande - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL 
(GASOLINA). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 3.104/2014. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3315-6301. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Campina Grande - PB, 10 de Fevereiro de 2020
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 

AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT
EXTRATO

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF 
Nº09.111.618/0001-01

Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU A 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 0273/2020 em João Pessoa, 04 de fevereiro de 2020 – Prazo: 180 
dias. Para a atividade de: Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário do Conjunto Habita-
cional (Residencial Josemir Mendes) composto de rede de esgoto sanitário (extensão de 124,40m 
e diâmetro de 150 mm); emissário de esgoto sanitário (extensão de 1.192,81m e diâmetro de 150 
mm); 21 poços de visita.No Município: BAYEUX– UF: PB. Processo: 2020-000283/TEC/LI-7180.

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO 193/2019
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, através do site: http://www.licitacoes-e.com.br, pelo nº 802018,  no dia 26/02/2020 às 
13:30 (treze horas e trinta minutos - horário de Brasília) para:
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinado 
à EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
– EMPAER, 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 da CGE nº 19-00899-6

João Pessoa, 10 de Fevereiro de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO 

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 275/2019
 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, através do site: http://www.licitacoes-e.com.br, pelo nº 802803,  no dia 27/02/2020 às 
9h (nove horas - horário de Brasília) para:   
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VEÍCULOS 0KM TIPO UTILITÁRIO DE CARGA), 
destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH , 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 da CGE nº 19-01204-7

João Pessoa, 10 de Fevereiro de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO 

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2019
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 
para conhecimento dos interessados, nos termos da Lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial na 
sede deste Órgão, situado a Rua João da Mata S/N, Centro Administrativo Estadual - Jaguaribe, 
telefone (083) 3208-9839, no dia 27/02/2020 às 09:00 horas para:
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM ANÁLISES CLÍNICAS, destinado ao 
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE, 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 19-00841-5

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2019

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2019, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS, 2ª ETAPA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE 
REPASSE Nº 1054.660-07/2018, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO 
DANTAS COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO 
URBANO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME - R$ 222.474,01.

Poço Dantas - PB, 07 de Fevereiro de 2020
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVI-

ÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS, 2ª ETAPA, DE ACORDO COM O CONTRATO 
DE REPASSE Nº 1054.660-07/2018, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO 
DANTAS COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO 
URBANO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2019. VIGÊNCIA: até 07/02/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00018/2020 - 07.02.20 
- INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME - R$ 222.474,01.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A - Z CONSTANTES DA TABELA CMED-ANVISA VIGENTE; 
ADJUDICO o seu objeto a: FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
213.400,00.

Remigio - PB, 06 de Fevereiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A - Z CONSTANTES DA TABELA CMED-ANVISA VIGENTE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FARIAS COMERCIO VARE-
JISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 213.400,00.

Remigio - PB, 07 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A - Z CONSTANTES DA TABELA 

CMED-ANVISA VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.110 FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE 02110 10 303 1002 2039 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
BÁSICA 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 3390.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
FONTES DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE 1213 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO CUSTEIO. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Remígio e: CT Nº 00011/2020 - 07.02.20 - FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 213.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Fevereiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇO DE TRANS-
PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 001461/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Remigio - PB, 10 de Fevereiro de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: FORNECI-
MENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA (10.000 LITROS); ADJUDICO o seu 
objeto a: DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 - R$ 135.360,00; EVERTON RIBEIRO GALDINO 
11632185458 - R$ 75.200,00; MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 - R$ 94.000,00; 
RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 - R$ 94.000,00.

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA (10.000 LITROS); HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 - R$ 135.360,00; 
EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 - R$ 75.200,00; MAYARA PEREIRA FERNANDES 
09495281458 - R$ 94.000,00; RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 - R$ 94.000,00.

Remigio - PB, 07 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA (10.000 LITROS). 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Muni-
cípio de Remigio: 02.010 SECRETARIA DE GESTÃO 02010 04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO 02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.050 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 02050 12 361 1001 2008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02050 12 361 
1001 2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% 02.070 SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02070 08 122 2002 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02070 08 243 2002 2026 MANUTENÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR 02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090 20 
122 2002 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO 
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO 
DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02.140 FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02140 08 244 1003 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 3390 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FONTE DE RECUR-
SOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 1111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS 
DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1120 TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1124 OUTRAS 
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFEREN-
CIAS DE IMPOSTOS - SAUDE 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO D 1311 TRANSFEREN-
CIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Remígio e: CT Nº 00012/2020 - 07.02.20 - DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 - R$ 135.360,00; 
CT Nº 00013/2020 - 07.02.20 - EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 - R$ 75.200,00; 
CT Nº 00014/2020 - 07.02.20 - MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 - R$ 94.000,00; 
CT Nº 00015/2020 - 07.02.20 - RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 - R$ 94.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2020-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público através do pregoeiro oficial 

do município, portaria nº 014/2017, para conhecimento dos interessados nos termos Lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, no dia 21 de 
Fevereiro de 2020 às 09h00min, tendo como objetivo: Contratação de empresa para fornecimento 
de mteriais de uso comum a prefeitura e demais secretaria de Riachão do Poço-PB; A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, na rua 
João Ferreira Alves, s/n, centro, RIACHÃO DO POÇO-PB. Para maiores informações no mesmo 
endereço no horário das 08:00 as 12:00 Horas.

RIACHÃO DO POÇO - PB, 10 de Fevereiro de 2020.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONVITE Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 
de reforma das seguintes unidades escolares: Escola Municipal Elias Barros - Local: Regina II, 
Escola Municipal Herman Lundgren - Local: Rua Ten. José de França s/n, Creche Municipal Maria 
da Paz - Local: Vila Regina, todas localizadas na Zona Urbana deste município de Rio Tinto/PB, 
conforme Convênio n.°450/2019 e 20-80051-7 - Secretaria de Estado e Educação e da Ciência e 
Tecnologia da Paraíba - SEECT/PB. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA CONCRETO 
FORTE LTDA; CONSTRUTORA SF EIRELI; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL 
E LOCACOES EIRELI; EXATA CONSTRUCOES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA; GRAMARE 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; MOAR CONSTRUTORA EIRELI; NCE CONSTRUCAO 
E IMPERMEABILIZACAO EIRELI; RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI; SANTA CECILIA 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: B3M CONSTRUTORA EIRELI; 
BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; DIAS CONSTRUCOES LTDA; TRABES 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 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 Assis 
Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 10 de Fevereiro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão
.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos diversos, destinados 
as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Rio Tinto - PB, 10 de Fevereiro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS 
DE REFORMA DOS HOSPITAL JOÃO DANTAS ROTHEA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
RIO DO PEIXE-PB. LICITANTE HABILITADO: CRV CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. .LICI-
TANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA; F J CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS; MACIEL & ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. 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 José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João 
Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922. 
E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 10 de Fevereiro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Locação de 01 (UM) 
caminhão no toco (sem truque), com basculante, volume total mínimo de 07(SETE) m³, potência 
mínima de 140 CV, sistema de iluminação conforme as normas vigentes de trânsito, de qualquer 
cor e em perfeito estado de uso e conservação, para ser utilizado nos serviços de limpeza urbana 
e rural deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RO-
DRIGO DE MOURA LEITE 08618838454 - R$ 60.500,00. Convocamos o representante da referida 
empresa para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de publicação deste 
ato, assinar seu respectivo contrato.

São José de Piranhas - PB, 10 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2020, que objetiva: Aquisição de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP) líquido; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: Depósito de Gás Piranhense LTDA - R$ 31.752,00. Convocamos o representante da refe-
rida empresa para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de publicação 
deste ato, assinar seu respectivo contrato.

São José de Piranhas - PB, 10 de Fevereiro de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

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

OBJETO: Serviços de execução de instalações, manutenção preventiva e corretiva e higienização 
de ar condicionados. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2020. 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 00036/2020 - 10.02.20 - DANARIO OLIVEIRA 
DE MORAIS 09388518454 - R$ 60.400,00; CT Nº 00037/2020 - 10.02.20 - RAFAEL DIAS PEREIRA 
39552288860 - R$ 77.240,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 21 
de Fevereiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação 
De Serviços de Hora Máquina (Trator Agrícola) Destinado ao Corte de Terras e Preparo do Solo 
para o Plantio, em diversas Comunidades Rurais do Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 10/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.
pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 10 de Fevereiro de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020

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 21 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com objetivo para: Aquisição 
de pedras paralelepípedo e meio-fio para pavimentação de diversos vias municipais.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 supra-
citado. Telefone: (83) 33994081. E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br. Edital: www.serraredonda.
pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br

Serra Redonda. - PB, 10 de Fevereirode 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Material Médico Hospitalar, para suprir necessidades das Unidades de Saúde e Samu deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PROD FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 18.526,70; M & R COMER-
CIO EIRELI - R$ 33.329,00; VITAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME - R$ 
82.746,20.

Serraria - PB, 03 de fevereiro de 2020
PETRÔNIO DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Médico Hospitalar, para suprir necessidades 
das Unidades de Saúde e Samu deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB/FNS, FMAS e SUS: 3.3.90.30.03 
Material Médico Hosp. Odont. e Laboratorial. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00002/2020 - 04.02.20 - FAR-
MAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTD - R$ 18.526,70; CT 
Nº 00003/2020 - 04.02.20 - M & R COMERCIO EIRELI - R$ 33.329,00; CT Nº 00004/2020 - 04.02.20 
- VITAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME - R$ 82.746,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 07/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 03de Março de 2020, ás 10h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Sousa, a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB, procedimento 
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO. 

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Praça, localizada noConjunto 
Silvana Braga, Jardim Sorrilandia III, no Município de Sousa/PB. Os interessados poderão ler ou 
retirar cópia do edital na sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, 
em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo site www.sousa.pb.gov.br.

SOUSA, 10 de Fevereiro de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

Prefeitura Municipal de Sousa
Pregão Presencial Nº 08/2020

A pregoeira, torna público que fará realizar no dia 21 de fevereiro de 2020, ás 8:15 horas, na 
sala da CPL na Prefeitura Municipal de Sousa, Situada a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° 
andar,  Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob menor preço por 
item. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e 
confecção de material didático e pedagógico para as turmas do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano de ensino 
fundamental I, para atender ao programa EDUCAR PRA VALER através da parceria firmada com  
a associação Bem Comum, apoiada pela Fundação Lemann. É esse um projeto de suporte peda-
gógico para alunos e professores. Contratação atende as necessidades da secretaria municipal de 
Educação de Sousa. Edital, horário das 08:00 ás 12:00 horas, dias úteis no endereço supracitado 
ou site sousa.pb.gov.br link portal da transparência e site do tramita tce.pb.gov.br. 

Sousa, 10 de fevereiro de 2020.
Alyne Santos de Paulo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
EDITAL CONVOCAÇÃO 001/2020
CONCURSO PÚBLICO 001/2016

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE TAPEROÁ, no uso de suas atribuições, considerando a 
homologação do Resultado do Concurso Público objeto do Edital 01/2016, homologado pelo Decreto 
Municipal n° 013/2017, de 04 de abril de 2017 e prorrogado pelo Decreto Municipal n°006/2019, de 02 
de abril de 2019. TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, relaciona-
dos no anexo II deste edital, para o provimento de cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal 
de Taperoá-PB, com vistas à nomeação para os cargos efetivos observadas as condições abaixo.

Os Candidatos relacionados no Anexo II deste edital deverão comparecer ao Setor de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Administração, na sede da Prefeitura, situada à Rua Ariano 
Suassuna, 363, Centro, Taperoá-PB, para apresentação, entrega dos documentos e exames de 
saúde pré-admissionais constantes no anexo I deste Edital, para fins da posse no dia 06 de abril 
de 2020, excetuando os casos excepcionais e/ou de necessidade de lavoro. quais sejam: cópia 
autenticada de RG, CPF, 2 fotos 3x4, comprovante de quitação eleitoral, comprovante de residên-
cia (exceto cartão de crédito), declaração de aptidão física e mental, através de exames médicos 
oficiais, apresentação de diplomas de curso superior (ou certificado de conclusão do ensino médio) 
e habilitação no respectivos conselhos profissionais, nos cargos que o exigem, declaração de 
não acumulação de cargos, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal e 
estadual; no horário de 8:00hs às 12:00hs. O não comparecimento ocasionará em revogação da 
respectiva nomeação, com perda da vaga. CANDIDATOS: EVERTON JOSÉ BERNARDO DA SILVA, 
ELLIDA MARIA DA SILVA LIMA, ROSIANE FERNANDA DE OLIVEIRA MATOS, ALEX SANDRO 
PEDRO MOREIRA, JOÃO DA MATA MORAIS DE ARAÚJO, HELIO FERREIRA PORTELA FILHO, 
ALINE NUNES DOS SANTOS – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS; SEBASTIÃO VENCESLAU 
SOARES JÚNIOR – ARTÍFICE - ELETRICISTA; VALDIR MARTINHO DE FARIAS, JOSÉ HELDER 
QUEIROZ DINIZ, JANIO EDIPO DA SILVA - ARTÍFICE – PEDREIRO; EDIPO BESERRA DA SILVA 
– COVEIRO; BRUNA RODRIGUES DA SILVA – FISIOTERAPEUTA; CILEA PIMENTA - ENFER-
MEIRO PSF; OS CONVOCADOS (FILIPE LUCENA DIAS E RANIELE LEITE DE SOUSA) PARA 
O CARGO MOTORISTA CARTEIRA D APRESENTARAM DESISTÊNCIA DE VAGA, AURIANO DA 
SILVA LIMA, ALEX BATISTA DA SILVA, NATALICIO BEZERRA VILAR, RUBENS BARRICUELE 
DE LIMA PEREIRA - MOTORISTA CARTEIRA D; FRANCISCO VILAR DA COSTA - OPERADOR 
DE MÁQUINAS PESADAS; GILIARD BRUNO PRIMO DE LIMA, JOSELITO BRUNO AMÉRICO 
DE OLIVEIRA - ORIENTADOR SOCIAL; CARLA DE ARAÚJO- PROFESSOR MATEMÁTICA; ANA 
LÚCIA SANTOS SILVA GOMES, HISABEL QUEIROZ VILAR DANTAS LOPES - PROFESSOR 
EDUCAÇÃO BÁSICA I; JUCILENE GOUVEIA DO SANTOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM SAMU; 
PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAÚJO MOTTA - FONOAUDIÓLOGO.

Taperoá/PB, 10 de fevereiro de 2020.
JURANDI GOUVEIA FARIAS

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 10:30 horas do dia 21 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: contratação de empresa para serviço de locação mensal de 
software destinados as secretaria de administração e Fazenda Publicar do Município de uiraúna/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35342113. E-mail: licitacao@uirauna.pb.gov.
br. Edital: http://www.uirauna.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Uiraúna - PB, 10 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de parcelada de gêneros 
alimentícios diversos, destinados as Escolas e as diversas secretárias 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 005/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 10 de Fevereiro de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial
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