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Viúva de Marielle é contra 
a federalização do caso

Chuvas: volume foi maior 
que todo mês de janeiro

Órgãos se reúnem para 
tratar de venezuelanos

Torneio já garantiu mais 
de R$ 1 mi ao Botafogo

Arquiteta Mônica Benício está em João Pessoa, 
onde participa de debates e eventos alusivos à 
morte da vereadora carioca. Página 4

Depois de um dia de muita água, relâmpagos 
e trovões, previsão da Aesa é de mais 
chuvas para esta sexta-feira. Página 7

Diversos órgãos e até o representante de uma tribo 
indígena se fez presente, ontem, no MPF, para 
encontrar meios de ajudar os imigrantes. Página 5

Belo vai bem na Copa do Brasil e se conseguir 
chegar à terceira fase do campeonato, terá 
embolsado um total de R$ 2,69 milhões. Página 21

Foto: Marcos Russo

Assembleia Legislativa 
vai parar por 20 dias
Manutenção no sistema de refrigeração da Casa 
de Epitácio Pessoa irá suspender os trabalhos 
legislativos até o dia 3 de março. Página 13

Políticas

ÚltimasBNB irá investir 
R$ 2,5 bilhões na 
Paraíba em 2020
O anúncio foi feito, ontem, durante a posse do novo superintendente, João Nilton Castro 
Martins, que destacou o compromisso com o desenvolvimento do Estado. Página 17

Paraíba

Esportes

General Braga Neto 
será o novo ministro 
da Casa Civil
Com a mudança, Onyx Lorenzoni passará a 
responder pelo Ministério da Cidadania no 
lugar de Osmar Terra. A transmissão de cargos 
está marcada para terça-feira. Página 14

Foto: Ortilo Antônio

Edital vai contemplar 
festivais de cinema na PB
Governo do Estado começou a inscrever, 
ontem, os interessados em buscar apoio 
para a realização de eventos voltados ao 
audiovisual; 16 projetos em 19 cidades da 
Paraíba serão selecionados. Página 12

Foto: Ascom/MPF

Foto: Josemar Gonçalves

Ferro velho avança pela 
calçada e põe pedestres 
em risco no Centro de JP
Por conta do entulho, pedestres são obrigados 
a irem para as ruas, disputarem espaço com os 
carros que transitam pela Rua das Trincheiras, 
uma das principais vias da cidade. Página 5

Orquestra Sinfônica da UFPB (foto) abre temporada 2020 
em ritmo de carnaval com apresentação agendada para 
esta sexta-feira no Teatro Santa Roza. Banda Aquariana e 

Coro de Câmara Villa-Lobos participam do concerto. Página 9

Folia erudita

Foto: divulgação

Folia de Rua foi aberto ontem à noite, em João Pessoa, com a participação da Malandros do Morro. Página 4

Carnaval começa com samba

Cultura

Foto: Edson Matos

Recursos hídricos é tema 
de encontro na Cinep
Audiência pública marcou a conclusão da primeira 
etapa do Seminário de Atualização do Plano 
de Recursos Hídricos do Estado. Página 3

Geral

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado



Cinema é mais que lazer, reflexão, 
atitude, para quem faz ou assiste filmes. 
Uma linguagem audiovisual que se reno-
va, ao longo da história, procurando dar 
conta de uma perspectiva inusitada do 
mundo, não importa o tempo ou o espaço, 
mesmo no caso da ficção, cuja base será 
sempre a realidade.

Cinema cria mundos e, nesse mister 
criador, faz, valoriza, promove e dissemi-
na cultura. É possível dizer que as pesso-
as ‘passam’ no cinema, mesmo, como dito 
acima, quando se trata de ficção. Pessoas 
como sinônimo de vida, feita por todos os 
seres humanos, no Brasil, em Portugal, na 
China, na Groelândia.

Cinema, dentro de sua especificidade, 
também integra a cadeia produtiva de um 
país. Portanto, além de bens simbólicos, 
gera emprego e renda. No caso do Brasil, 
poderia empregar muito mais gente e pro-
jetar melhor o país, mas diretores, produ-
tores e artistas estão dando boas respos-
tas a esse atraso.

A cultura cinematográfica brasileira 
precisa de incentivos que a torne capaz de 
atingir um nível satisfatório de sustenta-
bilidade. Isso porque fazer cinema custa 
muito caro. E esse estímulo pode muito 
bem ser compensado. Se for bem planeja-
da, a atividade cinematográfica compensa 
os investimentos. 

Ciente da importância do cinema 
para a cultura e a economia, o Governo da 
Paraíba, por meio da Secretaria da Cultu-
ra (Secult), vai realizar nada menos que 

16 Festivais de Audiovisual em cidades 
do interior do Estado. Sem dúvida, a me-
lhor notícia do ano, no que diz respeito a 
fomentos ao audiovisual.  

O edital de chamada pública para 
patrocínio dos Festivais foi publicado na 
edição de ontem do Diário Oficial do Es-
tado (DOE), e vai atender, por um lado, 
cidades que têm um histórico recente na 
realização de eventos de audiovisual, e 
por outro, os municípios que apresentam 
vocação cinematográfica.

O lastro financeiro, para a concretiza-
ção da série de 16 Festivais de Cinema em 
cidades representativas do audiovisual, no 
interior do Estado, foi construído a partir 
de uma parceria com a Companhia Parai-
bana de Água e Esgotos da Paraíba (Cage-
pa), por meio da Lei de Incentivo à Cultura 
(Lei Rouanet). 

Os Festivais de Cinema são multipli-
cadores em vários sentidos. Potenciali-
zam a divulgação de produções e demo-
cratizam o acesso às mesmas, favore-
cendo também a recepção crítica, além 
de formar plateias e incentivar a profis-
sionalização de pessoas interessadas na 
área de audiovisual.

Outro importante papel que os Fes-
tivais de Cinema cumprem é o de injetar 
recursos nas economias das cidades onde 
são realizados. Portanto, ações como este 
lançamento de edital para o audiovisual 
são bem-vindas, particularmente neste 
momento histórico, marcado por crise 
econômica e ataques à cultura. 
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Festivais de Cinema
Editorial

Cada governante com 
suas manias. Idi Amin, di-
tador de Uganda, dizia que 
conversava com Deus. Um 
jornalista jogou a pergunta: 
“quando”? Ele: todas as ve-
zes que se faz necessário. Um 
contador de lorotas. A histó-
ria registra casos de gover-
nantes que se colocavam em 
pé de igualdade com Deus. 
Em Gana, os ganenses com-
paravam o ditador Nkru-
mah a Confúcio, Maomé, São 
Francisco de Assis e Napoleão. Ele é “imor-
tal, nosso messias”. Franco proclamava-se 
“Caudilho da Espanha pela graça de Deus”.

Giscard D’Estaing, chegando à presi-
dência da França, inventou maneiras de 
popularizar sua imagem. Tocava acordeon 
em praças públicas, andava a pé por Paris, 
ia ao teatro com a família, tomava café 
com varredores de rua, desfilava com seu 
cão amestrado. Um adepto do dandismo, 
fenômeno que explica pessoas que têm o 
prazer de espantar. Foi criticado por exa-
gerar a dessacralização do poder.

Nisso, inspirava-se em Luis XIV, o rei 
que se exibia em Versailles montado em 
seu cavalo crivado de diamantes. Dizia ele: 
“os povos gostam de espetáculo, com o qual 
dominamos seu espírito e seu coração”.

Já outros se levam mais a sério. Con-
vidado numa festa a tocar cítara, Temís-
tocles, o ateniense, altivo e poderoso, res-
pondeu: “Não sei tocar música, mas posso 
fazer de uma pequena vila uma grande 
cidade”. De Gaulle, eis um general que im-
punha respeito. Não precisava se enfeitar 
nem adoçar as palavras para impor auto-
ridade. John Kennedy brilhava na frente 
de uma câmera de TV. Nixon, por sua vez, 
era uma lástima.

O fato é que os governantes, cada um 
a seu modo, se esforçam para dar brilho 
à imagem. E, frequentemente, trocam a 
semântica pela estética, o conteúdo pela 
forma. Quando o exagero sobe a monta-
nha, a imagem se esfarela. O povo capta 
bem a fosforescência artificial de certos 
mandatários. Por isso, alguns sobem, ou-
tros descem.

Vejamos a questão da identidade – (do 
idem, latim, semelhante), abrangendo a 
história, o pensamento, a índole, as ações 
de um governante. Quando ele monta um 
circo ao seu redor, e esse circo passa a ofe-
recer um espetáculo cotidiano, acaba con-
tribuindo para tirar a força do conteúdo. 
Quando substitui a coisa maior pela menor, 
desmonta a liturgia do poder. Liturgia ne-
cessária para resguardar credibilidade. A 

banalização de situações 
arrogantes, com cargas de 
desleixo, embrulhadas em 
versões falsas, é um golpe 
na liturgia das instituições 
e de seus ocupantes.

Um presidente, um 
magistrado, mesmo um 
representante da esfera 
parlamentar, autoridades 
de quaisquer áreas se ves-
tem com um manto litúr-
gico. Sob o qual se abri-
gam os valores do respei-

to, da ordem, da credibilidade, da discipli-
na, da norma imposta pelo cargo. Quando 
um destes figurantes maltrata uma litur-
gia criada pelo dever e princípios que re-
gulam os comportamentos da autoridade, 
está ele rebaixando o seu conceito.

Deve-se respeitar as pessoas como 
elas são. Mas é sábio que todos procurem 
preservar a ordem que se estabelece para 
cumprimento retilíneo das tarefas que 
cabem a quem se investe de poder. É res-
peitável a figura que desce do altar para 
conversar com as pessoas nas ruas, nas 
praças, nos ambientes de trabalho. Mas há 
uma linha tênue que deve ser observada, 
a linha que separa a responsabilidade da 
demagogia, a seriedade do populismo.

Pequeno exemplo. O Brasil político de 
2020 foi aberto com dois atos que integram 
a agenda nacional: a abertura do ano par-
lamentar, com sessão conjunta do Senado 
e Câmara; e a abertura do Ano Judiciário, 
com ato solene no Supremo Tribunal Fede-
ral. Esses eventos sempre contaram com a 
presença do mandatário-mor da Nação, o 
presidente da República. Que não compa-
receu, decidindo priorizar a colocação de 
uma pedra em terreno para construção de 
um colégio militar em São Paulo.

Um desprestígio para as esferas po-
lítica e judiciária. Possivelmente, os pró-
prios militares, que cumprem rigorosa-
mente a liturgia da caserna, tenham de-
saprovado, em seu íntimo, aquele gesto 
presidencial.

O general Temístocles, o general De 
Gaulle e tantos outros grandes persona-
gens deram exemplos de grandeza e au-
toridade. Mulheres também. Margareth 
Tatcher foi zelosa governante. Imbuída 
de princípios. Tinha um repertório cheio 
de grandes ideias. Até o Brasil mereceu 
dela esta reprimenda: “Parece-me bem 
claro que o Brasil não teve ainda um bom 
governo, capaz de atuar com base em 
princípios, na defesa da liberdade, sob o 
império da lei e com uma administração 
profissional.”

O respeito à liturgia
A banalização de 

situações arrogantes, 
com cargas de desleixo, 
embrulhadas em versões 

falsas, é um golpe na 
liturgia das instituições e 
de seus ocupantes   

Artigo Gaudêncio Torquato 
Twitter@gaudtorquato

CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

HumorDomingos Sávio
savio_fel@hotmail.com

UN Informe

Do governador João Azevêdo (Cidadania), 
referindo-se aos 19 parlamentares que apro-
varam a criação da Fundação PB Saúde, na 
ALPB: “Os deputados que aprovaram tiveram, 
primeiro, um compromisso com a Paraíba. A PB 
Saúde vai trazer um instrumento novo de ges-
tão, estabelecer um novo parâmetro, um novo 
padrão de gestão dos hospitais da Paraíba”.

“Novo parâmetro” 

Chió para a oposição: “Não peNsem em golpe Na paraíba”

Debate: “Quem maNDou matar marielle?”
Este é o tema central de debate que ocorrerá hoje, às 9h, no Centro de Vivências da UFPB, 
em João Pessoa, com a participação da companheira da vereadora assassinada no Rio de 
Janeiro, a ativista social Mônica Benício. De acordo com informações enviadas à coluna pela 
direção do PSOL, ela “irá falar sobre as injustiças ocorridas nas investigações e de como o 
Governo Federal tem tratado o crime que teve repercussão nacional”. Marielle Franco foi 
morta em 14 de março de 2018, numa emboscada. 

Em pronunciamento na tri-
buna da ALPB, o deputado 
Chió (Rede) tratou sobre o 
pedido de impeachment do 
governador João Azevêdo 
(Cidadania) e da vice-go-
vernadora Lígia Feliciano 
(PDT), protocolado por 
Wallber Virgulino (Patrio-
ta), pedido que considera 
desprovido de qualquer 
lastro jurídico: “A Paraíba 
vive um momento político muito difícil. Mas é preciso que a gente tenha muita paciência. Quero 
pedir a esse parlamento que tenha muita sabedoria para não estabelecer o caos na Paraíba. 
Temos um Estado que paga em dia o funcionalismo, que reduziu os índices de violência. Não 
podemos desestabilizar o nosso Estado e essa minha fala vai direto para a oposição. O Brasil 
passou por isso, um golpe que destruiu o país. Não podemos cometer o mesmo erro que o Brasil 
cometeu. Precisamos deixar que a Paraíba siga firme, precisamos garantir a governabilidade, 
porque governabilidade é ter merenda escolar, governabilidade é ter assistência social, go-
vernabilidade é ter salários pagos em dia”, argumentou o parlamentar. E completou, fazendo 
alusão à possibilidade de uso eleitoreiro e oportunista do pedido de impeachment: “É preciso 
que não se pense apenas no período eleitoral. Não pensem em golpe na Paraíba”.

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com
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sem estímulo
Provocada a falar sobre a desigualdade de 
oportunidades para as mulheres na política, 
na comparação com a atuação masculina, a 
deputada estadual Pollyana Dutra (PSB) 
tem opinião formada sobre o assunto: “Os 
partidos [em sua maioria] são comandados 
por homens. E, na prática, as mulheres não 
são estimuladas a ocupar posições relevan-
tes [no âmbito partidário]”.

a esColha
Presidente do PSL de Cam-
pina Grande e pré-candidato 
a prefeito da cidade, Artur 
Bolinha confirma que a es-
colha do nome do candidato 
a vice-prefeito em sua chapa 
deverá acontecer em abril, 
quando do encerramento do 
período de filiação partidária. 
Em entrevista a uma emissora 
de rádio, disse que poderá ser 
“um vice ou uma vice”.

No bloCo 
Raíssa Lacerda integra o bloco 
dos entusiastas de uma candida-
tura feminina em João Pessoa. 
Não, a vereadora não está se 
escalando para ser a escolhida. 
Vem enaltecendo duas secretárias 
da gestão que, em sua opinião, 
têm competência para assumir 
a demanda: Daniela Bandeira e 
Socorro Gadelha, respectivamen-
te, das pastas de Planejamento e 
Habitação Municipal.

em março
Aliada de Luciano Cartaxo 
(PV) – apesar de que, sazo-
nalmente, tem se mostrado 
crítica da gestão – a verea-
dora Raíssa Lacerda (PSD) 
afirma que recebeu a seguin-
te informação do prefeito de 
João Pessoa: a definição do 
nome que disputará a pre-
feitura pelo grupo do gestor 
municipal ocorrerá logo após 
o Carnaval, em março.
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Evento realizado pelo Governo da Paraíba é fruto de convênio com o MDR e ocorre em três etapas em todas as regiões do Estado

Representantes de ór-
gãos governamentais e não 
governamentais, técnicos, 
professores, alunos, enge-
nheiros e especialistas da 
área de recursos hídricos da 
Paraíba lotaram o auditório 
da Companhia de Desenvol-
vimento da Paraíba (Cinep), 
para participar de audiência 
pública para conclusão da 
primeira etapa do Seminário 
de Atualização do Plano de 
Recursos Hídricos do Estado. 
O encontro foi presidido pelo 
diretor de Acompanhamento 
e Controle da Aesa, Beranger 
Arnaldo de Araújo.

O evento, realizado 
pelo Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente (Seirhma) e 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas (Aesa), é fruto de 
convênio com o Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal (MDR) e ocorre em três 
etapas em todas as regiões 
do Estado durante este ano. 
O lançamento do documento 
está previsto para o mês de 
outubro de 2020.

Para o diretor adminis-
trativo da Aesa, Joacy Men-
des, a ação é de suma im-
portância visto que envolve 
atores de todo o Estado de 
vários segmentos ligados à 
área, que trazem contribui-
ções e sugestões. “Com isso 
vamos ter um produto com 
diagnóstico da situação dos 
recursos hídricos na Paraíba, 
por região, que vai nortear o 
planejamento e a distribui-
ção de investimentos e ações 
do Governo do Estado, visan-

Recursos hídricos: 1a etapa 
tem atualização concluída 

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

do minimizar o problema da 
falta d’água, para atender as 
demandas da população”, dis-
se Joacy.

O engenheiro agrôno-
mo Procópio Lucena, que é 
membro do Comitê de Bacias 
Hidrográficas de Piancó/Pi-
ranhas/Açu, parabenizou a 
iniciativa do Governo do Es-
tado, “como uma ação extre-
mamente positiva, à medida 
que se propõe colocar uma 
agenda de debates com vá-
rios segmentos da sociedade 
sobre o tema, cumprindo a 

legislação que estabelece que 
a gestão da água deve ter par-
ticipação social. O princípio 
da gestão pública é a partici-
pação da população, se não é 
privada, e um plano de recur-
sos hídricos  responde às ne-
cessidades se a sociedade for 
ouvida”, observou Procópio.

De acordo com o secre-
tário de Agricultura de Santa 
Rita, Sildo Moraes, que tam-
bém é membro do Comitê de 
Bacias do Litoral, a reformu-
lação do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos é necessá-

rio e importante. “Cuidar do 
meio ambiente e dos recur-
sos hídricos é responsabili-
dade de toda a sociedade, so-
bretudo dos municípios, que 
é onde tudo começa. Então 
se faz necessário saber onde 
estão os mananciais e fontes 
que abastecem sua comuni-
dade e chamar a responsabi-
lidade. Portanto, o Governo 
do Estado, com essa iniciati-
va, está chamando os municí-
pios a esta responsabilidade 
e o compromisso de cuidar”, 
ressaltou.

Seminários
Os seminários foram 

realizados nesta primeira 
etapa em 10 cidades de to-
das as regiões do Estado, 
tais como: Itaporanga, Sousa, 
Santa Luzia, Taperoá, Montei-
ro, Boqueirão, Areia, Pedras 
de Fogo, Mamanguape e João 
Pessoa. Os encontros objeti-
vam discutir questões relati-
vas aos recursos hídricos do 
Estado, para diagnóstico vi-
sando elaboração de cenários 
para os próximos, cinco, dez e 
vinte anos.

Foto: Secom-PB

Os encontros discutem questões relativas aos recursos hídricos do Estado, para diagnóstico visando elaboração de cenários para os próximos, cinco, dez e vinte anos

Para as eleições 2020

OAB lança Observatório 
de Candidaturas Femininas

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seccional Pa-
raíba (OAB-PB), quer percor-
rer todo o Estado até o final 
do mês de março para esti-
mular as candidaturas femi-
ninas nas eleições deste ano. 
A intenção é oferecer um cur-
so de formação política para 
as mulheres antes do fim do 
prazo para as filiações parti-
dárias concedido pela Justiça 
Eleitoral.

Essa é uma das aborda-
gens que o Observatório de 
Candidaturas Femininas (de 
iniciativa da OAB) vai rea-
lizar durante a atuação do 
comitê, lançado oficialmen-
te ontem em João Pessoa, 
com o objetivo de fiscalizar 
o cumprimento das normas 
eleitorais para o público fe-
minino. “Queremos acom-
panhar todo o processo elei-
toral, mas também oferecer 
estímulo às candidaturas 
falando de legislação, crité-
rios de elegibilidade e sobre 
o que é necessário para se 
candidatar”, explicou Adria-

na Rodrigues, presidente da 
Comissão de Direito Eleitoral 
e Parlamentar da OAB-PB.

A intenção é oferecer os 
cursos nos locais onde hou-
ver subseções da Ordem no 
Estado: Guarabira, Cajazei-
ras, Cariri (Monteiro), Cato-
lé do Rocha, Sousa, Pombal, 
Patos, Campina Grande, Vale 
do Piancó (Itaporanga), Vale 
do Mamanguape (Maman-
guape) e Princesa Isabel.

Na avaliação do presi-
dente da entidade, a presen-
ça feminina se faz impor-
tante para corrigir rumos 
históricos de exclusão deste 
público nos espaços de po-
der. “A ideia da OAB é coibir 
as práticas fraudulentas, nas 
quais estas candidaturas são 
de fachadas, para fomentar a 
participação feminina nas elei-
ções”, salientou Paulo Maia.

Parcerias
O observatório conta 

com o apoio do Ministério 
Público Eleitoral (MPF), do 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB), 
do Tribunal de Justiça da 

Paraíba (TJPB) e do Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE). 
Representantes desses ór-
gãos estiveram presentes no 
evento ontem e reafirmaram 
o compromisso de estimular 
a participação da mulher no 
processo eleitoral. 

“A Justiça Eleitoral é 
parceria da OAB em muitas 
iniciativas e vemos de forma 
muito positiva as discussões 
neste momento. O cidadão 
precisa refletir sobre o que 
acontece no Brasil com a bai-
xa participação feminina. Nós 
temos a maioria do eleitorado, 
no entanto, essa representati-
vidade não se faz vislumbrar 
nas cadeiras de poder”, ressal-
tou Alexandra Cordeiro, dire-
tora-geral do TRE.

O procurador regional 
eleitoral, Rodolfo Alves, lem-
brou que o histórico de par-
ticipação das mulheres nas 
eleições de 2014 até hoje, 
demonstra que não houve 
ganhos nessas candidaturas. 
“Vemos que o percentual é 
muito similar, provando que 
não está havendo um cresci-
mento. O ideal é que houves-
se um equilíbrio”, ponderou.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

A Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz), por meio 
da Escola de Administração 
Tributária (Esat), vai realizar 
o I Seminário Paraibano de 
Educação Fiscal com uma sé-
rie de palestras e apresenta-
ções, no modelo talk shows, 
sobre projetos de experiên-
cias bem-sucedidas de cida-
dania fiscal no Estado. 

O evento, que vai acon-
tecer no dia 19 de março no 
Auditório do Centro Cultural 
Ariano Suassuna, no Tribu-
nal de Contas do Estado da 
Paraíba (TCE-PB), em João 
Pessoa, já está com inscri-
ções abertas por meio do 
link https://www3.sefaz.pb.
gov.br/esat/educacaofiscal/
seminario/

 O seminário, que abor-
dará a temática “O conhe-
cimento transforma o Ci-
dadão”, visa apresentar as 
ações desenvolvidas pelo 
Programa de Educação Fis-
cal do Estado como forma 
de disseminar, despertar 
e capacitar o público para 
discussões sobre temas re-
lacionados à função social 
dos tributos, importância do 
controle dos gastos públicos, 
direitos e deveres, desenvol-

vimento de valores, atitudes, 
competências e habilidades 
necessárias ao exercício da 
cidadania na relação recí-
proca entre o cidadão e o 
Estado. O público alvo são 
os estudantes de direito, 
ciências contábeis, gestão 
financeira, administração e 
economia; servidores públi-
cos; professores e os interes-
sados na temática. 

Temas das palestras
A coordenadora do 

Programa de Pós-Gradua-
ção do Centro de Ciências 
Jurídicas da UFPB, profes-
sora doutora Maria Creuza 
de Araújo Borges, será a 
responsável pela palestra 
de abertura do I Seminá-
rio Paraibano de Educação 
Fiscal com a temática “A 
importância da Educação 
para Formação do Cidadão: 
Diretivas Internacionais 
da Educação Fiscal”. Na se-
quência, o professor doutor 
Marciano Buffot ministra a 
segunda palestra com a te-
mática sobre “Tributação, 
Desigualdade e Mudanças 
Climáticas: Como o Capita-
lismo Evitará seu Colapso”.

Já no período da tarde, 

o Seminário abre espaço 
para apresentar projetos de 
órgãos e instituições como a 
da Escola de Administração 
Tributária (Esat) da Sefaz; 
da Receita Federal, Minis-
tério Público do Estado; da 
Secretaria da Receita do Mu-
nicípio de João Pessoa e do 
Tribunal de Contas do Esta-
do da Paraíba (TCE-PB).

Os projetos com boas 
práticas de cidadania fiscal 
nas escolas e universidades 
da Paraíba também serão 
apresentados com o méto-
do de talk show. O primeiro 
será o projeto “Educação 
Fiscal: Uma Jogada de Cida-
dania”, da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental 
Dom Moisés Coelho, de Ca-
jazeiras, que será apresen-
tado pelo professor Ribamar 
Bringel, vencedor do Prêmio 
Nacional de Educação Fis-
cal no ano de 2018. O outro 
é o projeto impactante que 
abrange a educação fiscal 
do “Banco Mais” da Esco-
la Municipal de Cabedelo, 
que será apresentado pela 
professora Luiza Bandeira. 
O terceiro projeto será a do 
“NAF (Núcleo de Apoio Con-
tábil e Fiscal) do Unipê”.

Seminário de Educação Fiscal 
abre prazo para inscrições

A capital paraibana  
vai sediar, hoje, o Encontro 
Estadual com Notários e 
Registradores, para tratar 
do Provimento número 88, 
editado pelo Conselho Na-
cional de Justiça, que versa 
sobre a prevenção à lava-
gem de dinheiro e finan-
ciamento do terrorismo, 
no sistema (COAF). Os tra-
balhos começam às 9h, no 
Auditório Ariano Suassuna 
do Tribunal de Contas e se 
estenderão por todo dia. 
Essa é a primeira vez que o 
encontro acontece no país, 
fora da Capital Federal.

Dois conferencistas 
nacionais, os professores 
Hércules Benício doutor 
em direito pela UnB, ta-
belião no Distrito Federal, 
e o diretor do Conselho 
de Controle de Ativida-
des Financeiras, (Coaf), 
Rafael Ximenes, vão falar 
sobre o tema.

Em vigor desde o úl-
timo dia 3, o Provimento 
88/2019 aplica-se aos 
tabeliães de notas, tabe-
liães e oficiais de registro 
de contratos marítimos, 
tabeliães de protesto de 
títulos, oficiais de regis-
tro de imóveis e aos ofi-
ciais de registro de títulos 
e documentos e civis de 
pessoas jurídicas.

Encontro 
discute 
Provimento 
88 do CNJ
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Festa no Ponto de Cem Réis teve como atrações Ramon Schnayder, Jonas Esticado e a Escola de Samba Malandros do Morro

A noite dessa quinta-fei-
ra (13) foi dedicada a aber-
tura oficial do Carnaval 2020 
de João Pessoa. A festa come-
çou no Ponto de Cem Réis, no 
Centro Histórico, e teve como 
atrações da noite o paraibano 
Ramon Schnayder, Jonas Esti-
cado e a Escola de Samba Ma-
landros do Morro com uma 
mistura de ritmos para come-
çar o Carnaval com o pé di-
reito. A festa começou às 19h 
com a apresentação da Ma-
landros do Morro que trou-
xe uma prévia do que será a 
apresentação da escola em 
2020 com o enredo focado na 
ancestralidade do samba com 
as raízes africanas. A festa 
continuou com as saídas dos 
Blocos Anjo Azul, Pinguim, 
Cueca, Confete e Serpentina, 
Jaguaribe Folia e Piratas dos 
Bancários.

A festa nomeada de Fo-
lia de Rua faz parte do Carna-
val de Boa, que é promovido 
pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa. O evento acon-
tece em diversos pontos da 
cidade até o dia 23 de feve-
reiro com mais de 70 atra-
ções entre blocos e shows. A 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa estima que mais de 1 
milhão de pessoas aprovei-
tem a festa durante os dez 
dias do evento. O que repre-
senta um acréscimo de apro-
ximadamente 100 milhões 
de reais na economia local 
e na geração de empregos 
temporários. Entre as prin-
cipais atrações estão Elba 
Ramalho, Alceu Valença, Bell 

Folia de Rua abre em João 
Pessoa o Carnaval 2020

Editoração: Bhrunno Fernando Edição: Emmanuel Noronha

Marques e Durval Lelys. 
Devido a grande esti-

mativa de público presente, 
o presidente da Fundação 
Cultural de João Pessoa (Fun-
jope), Maurício Burity, exal-
tou o planejamento realizado 
pela Prefeitura de João Pes-
soa, Polícias, Corpo de Bom-
beiros, Ministério Público e 
demais órgãos. “Nós planeja-
mos o Folia de Rua cuidado-
samente para poder oferecer 
ao folião um evento seguro, 
organizado e de qualidade. É 
por isso que hoje nós temos 

o prazer de ser reconhecido 
como o pré-carnaval mais co-
nhecido do Brasil”, declarou.

Além do planejamen-
to dos órgãos responsáveis, 
a segurança é também uma 
preocupação dos foliões que 
aproveitam o período car-
navalesco para se divertir. 
Danny Barbosa, atriz parai-
bana, falou da preocupação 
em manter-se viva, sendo 
uma mulher-trans brincando 
o carnaval. “Eu quero brin-
car, mas eu quero voltar para 
casa. Eu quero brincar por-

que quero manter a minha 
cultura de foliã. E a preocu-
pação é porque esse direito, 
como muitos outros, ele pre-
cisa permanecer, mesmo no 
atual cenário político e mo-
ral que o país está vivendo. 
O meu direito de existir não 
depende do desejo dela. Es-
pero que nesse  Carnaval as 
pessoas possam se encontrar, 
festejar e manter o sentimen-
to de união e respeito pelo 
ano todo”, ressaltou. Para 
evitar transtornos e garantir 
a segurança de todos os fo-

liões, a Delegacia Geral de Po-
lícia informou também, nesta 
quinta-feira, que o efetivo 
policial receberá um aumen-
to, bem como, um reforço às 
atividades como a Delegacia 
Móvel, que atenderá nos pon-
tos mais movimentados du-
rante o período carnavalesco.

A festa continua nesta 
sexta-feira (14) com apresen-
tação do cantor Bell Marques 
no Bloco Vumbora. A concen-
tração será na Via Folia, na 
Avenida Epitácio Pessoa, a 
partir das 20h.

Foto: Ortilo Antonio

A abertura da festa foi às 19h com a apresentação da Malandros do Morro, que trouxe uma prévia do que será a apresentação da escola em 2020

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

A Associação Nacio-
nal de Pacientes de Doen-
ças Inflamatórias Intesti-
nais (DII Brasil) realiza, 
a partir das 8h30, deste 
sábado, o Encontro de 
Pessoas com Doença de 
Crohn e Retocolite Ulce-
rativa, em João Pessoa, na 
Paraíba.  A convite da enti-
dade, o médico gastroente-
rologista Marcelo Vicente 
explicará os aspectos gerais 
dessas enfermidades. O 
evento tem entrada franca 
e é aberto à comunidade.

O encontro integra 
o projeto Mutirão Norte-
Nordeste, realizado pela 
DII Brasil. “Estamos vi-
sitando todos os estados 
do eixo Norte-Nordeste 
para conhecer de perto a 
realidade de cada um de-
les, levar informações aos 
pacientes e capacitação 
aos gestores”, afirma Pa-
trícia Mendes, presidente 
da entidade. Durante o 
evento, Patrícia vai ex-
plicar a importância das 
associações de pacientes.

As doenças inflama-
tórias intestinais acome-
tem 13,25 pessoas a cada 
grupo de 100 mil habi-
tantes no país, segundo 
estimativas da Sociedade 
Brasileira de Coloprocto-
logia. 

Encontro 
debate 
doenças 
intestinais

Assassinato de Marielle Franco

Viúva discorda de federalização das investigações

A arquiteta Mônica 
Benício, viúva de Marielle 
Franco, discorda da propos-
ta de federalização das in-
vestigações do assassinato 
da vereadora carioca e do 
motorista Anderson Gomes. 
Em visita a João Pessoa para 
participar de uma série de 
atividades organizadas pelo 
PSOL (Partido Socialismo e 
Liberdade), partido de Ma-
rielle, Mônica declarou que 
o pedido da ex-procuradora 
da República, Raquel Dodge, 
de levar o caso para a Justi-
ça Federal (com atuação do 
Ministério Público Federal 
e da Polícia Federal) foi “in-
consistente e irresponsável”.

“Isso gerou uma grande 
confusão no processo de in-
vestigação”, criticou Mônica, 
que, desde a morte da com-
panheira, vem percorrendo 
o Brasil e buscando órgãos 
internacionais para denun-
ciar o crime e a demora nas 
investigações. O crime com-
pleta dois anos no dia 14 de 
março e, até agora, duas pes-
soas estão presas: o policial 
militar reformado Ronnie 
Lessa, acusado de dar os ti-

ros que mataram Marielle e 
Anderson, e o ex-PM Élcio de 
Queiroz, acusado de dirigir 
o carro. Mas muitas pergun-
tas ainda não têm resposta, 
como o motivo do crime, 
onde foram parar as armas, 
se há políticos envolvidos e 
se existe um mandante do 
assassinato.

De acordo com Mônica 
Benício, para que o chamado 
“deslocamento de compe-
tência” solicitado por Dodge 
se justificasse, seria necessá-
ria haver uma “clara apatia” 
do Ministério Público do 
Rio de Janeiro e empecilhos 
comprovados, como a inér-
cia nas investigações. Môni-
ca Benício acredita que tanto 
o MPRJ, quanto a Polícia Civil 
do Rio vêm desenvolvendo 
um bom trabalho, que re-
sultou na prisão do policial 
militar reformado Ronnie 
Lessa, acusado de dar os ti-
ros que mataram Marielle 
e Anderson, e de Élcio de 
Queiroz, acusado de dirigir o 
carro do crime.

“A federalização nesse 
momento não é uma opção 
que possa levar esperança 
de uma solução rápida para 
esse caso”, declarou. O pe-
dido de Raquel Dodge está 

nas mãos dos ministros do 
Supremo Tribunal de Justi-
ça, que devem decidir se as 
investigações serão ou não 
judicializadas.

Mônica Benício também 
comentou a morte do mi-
liciano Adriano Magalhães 
da Nóbrega, que teria envol-
vimentos com o Escritório 
do Crime, mesma facção em 
que suspostamente atuava 
Ronnie Lessa. Ela destacou 
que o caso precisa ser in-
vestigado, mas destacou que 
Adriano por outros crimes 
e não pela morte de Mariel-
le. “É claro que um cara que 
compõe o Escritório do Cri-
me, que é um dos lugares de 
onde pode ter saído a en-
comenda do assassinato da 
Marielle, teria grande valor 
para a investigação. Ago-
ra, de contrapartida, com o 
perfil dele, dificilmente iria 
falar alguma coisa, mesmo 
que tivesse sido preso, assim 
como o Ronnie Lessa não 
fala até hoje”, avalia.

“Sem ter medo”
Mônica Benício disse 

não sentir medo de uma 
possível represália ou 
ameaças de morte pela forte 
atuação dela nas investiga-

Renata Ferreira
renatareporter@gmail.com

ções da morte de Marielle. 
“Medo, em tempos de uma 
política construída com 
ódio, acaba se tornando uma 
arma muito valiosa. Eu acho 
que ele é uma ferramenta 
legítima de autocuidado e 
de sobrevivência, não acho 
problemático senti-lo. Mas 
já tem meses que eu repito 
que desde o 14 de março me 
tiraram todo motivo para ter 
medo, então eu não tenho 
mais que me preocupar com 
isso”, afirmou.

Atividades
Mônica Benício está em 

João Pessoa para participar 
de uma série de atividades 
organizadas pelos diretórios 
estaduais e municipais do 
PSOL. Ontem à noite, ela es-
teve presente no “SOLFolia 
Antifacista”, bloco de carna-
val organizado pelo partido. 
Hoje pela manhã, a partir das 
9h, Mônica participará do de-
bate “Quem mandou matar 
Marielle”, no Centro de Vi-
vência do Campus I da UFPB. 

O evento faz parte do projeto 
Realidade Brasileira e Uni-
versidade, organizado pelo 
Sindicato dos Professores da 
UFPB (Adufpb).

No sábado (15), Mônica 
Benício estará no “Canto para 
Marielle”, evento cultural que 
será realizado às 11h n’A Bu-
dega Arte Café, no bairro dos 
Bancários, com a participação 
dos seguintes artistas: Gláucia 
Lima, Mari Oliveira, Ana Mo-
ravi, Escurinho, Andréa Mon-
teiro e Victor Figueredo.

Foto: Marcos Russo

A arquiteta Mônica Benício, viúva de Marielle 
Franco, participa, em João Pessoa, de uma 
série de atividades organizadas pelo PSOL



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 14 de fevereiro de 2020 5

Opera Paraíba
Programa do governo beneficia vários municípios. O objetivo 
é atender, através de vários procedimentos, mais de 12 mil 
paraibanos em 36 tipos de cirurgias  Página 7

Fo
to

:S
ec

om
-P

B

Encontro foi realizado após orgãos tomarem conhecimento da situação precária em que vivem os imigrantes em JP

Uma reunião na tarde 
de ontem na sede do Minis-
tério Público Federal na Pa-
raíba, em João Pessoa, dis-
cutiu a situação de alguns 
venezuelanos que foram 
encontrados em estado de 
calamidade na capital parai-
bana. Estiveram presentes, 
na ocasião, o procurador 
federal José Godoy Bezerra, 
o coordenador regional da 
Fundação Nacional do Índio 
(Funai), Petrônio Machado 
Cavalcanti Filho, além de re-
presentantes de secretarias 
municipais de João Pessoa, 
secretarias de Estado, OAB, 
Defensoria Pública da União 
(DPU), Conselhos Regionais 
, Serviço de Pastoral do Mi-
grante, Samu, indígenas, 
entre outros. O encontro 
serviu para traçar um pa-
norama da situação destas 
pessoas e deliberar sobre 
ações emergenciais. Os imi-
grantes são indígenas da et-
nia Warao.

“Tivemos algumas de-
cisões imediatas. É preciso 
dizer que dos grupos que 
foram acionados, eu desta-
co que a Secretaria Muni-
cipal de Saúde já tomou as 
medidas mais urgentes, que 
era internar pessoas que es-
tavam em estado de saúde 
bastante debilitado, poden-
do vir a óbito. E houve aqui 
em primeiro lugar começar 
uma aproximação, até por-
que é um grupo indígena 
que tem características pró-
prias, inclusive de alimen-
tação, de forma de dormir, 
de forma de se relacionar 
com o espaço. Muitos deles 
têm língua própria que não 
é exatamente o espanhol, 
o que torna o contato algo 

que precisamos de um ór-
gão com especialidade nisto 
e é por isto que a Funai está 
presente”, disse o procura-
dor José Godoy e completou.

“Os povos potiguaras e 
tabajaras foram convidados 
e os tabajaras se fizeram 
presentes. Neste momento 
[a urgência] é atendimen-
to de saúde e alimentação 
para até a próxima semana. 
No início da próxima sema-
na nos reuniremos de novo 
e nossa expectativa é nos 
reunirmos com lideranças 
que possuam pelo menos o 
domínio do espanhol para 
que a gente possa ter uma 
noção das necessidades bá-
sicas mais urgentes. Mas sa-
bemos que é uma situação 
de calamidade muito grave, 
uma vulnerabilidade muito 
alta, os relatos que tivemos 
são de pessoas em estado 
de desnutrição severa, diar-
reia, pneumonia e outros 
agravos muito preocupan-
tes”, disse.

Um dos grandes desa-
fios dos profissionais envol-
vidos no atendimento aos 
imigrantes é a resistência 
por parte deles. Muito se 
dá por conta dos traumas já 
sofridos em sua terra natal, 
a Venezuela, e também pela 
barreira cultural e linguís-
tica. Porém, já se nota um 
avanço em relação aos pri-
meiros contatos. 

“O que percebemos 
já pela própria Prefeitura, 
quando houve aproximação 
das assistentes sociais, que 
já tem uma capacidade de 
dialogar diferenciada e da 
própria Funai, é que já fo-
ram identificadas lideran-
ças, estas lideranças já co-
meçaram a dizer o que era 
de básico e urgente”, expli-
cou o procurador. 

Rammom Monte
rammom511@hotmail.com

Reunião no MPF trata sobre
os venezuelanos na capital

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

MPF chama sociedade para prestar ajuda
Os indígenas estão recebendo 

alimentação por parte do poder 
público, que se comprometeu na re-
união a manter este aporte até o fim 
da próxima semana. Porém, devido a 
questões operacionais, esta ação não 
pode ser feita nos fins de semana, o 
que fez com que o procurador José 
Godoy fizesse um apelo à sociedade. 

“Eu queria falar especificamen-
te que nós temos uma dificuldade 
operacional para, a partir de ama-
nhã, que nos fins de semana nós 
não conseguimos por parte dos 
órgãos públicos o fornecimento de 
alimentos. Então se houver este tra-

balho voluntário das pessoas de se 
disponibilizar a fornecer alimentos é 
muito importante. Sabendo que eles 
não têm na sua dieta carne, apenas 
frango e peixe, e principalmente 
arroz, feijão”, clamou.

Por ainda está no início dos tra-
balhos, ainda não é possível precisar 
quantas pessoas estão nesta situa-
ção. O que já se sabe é que, apesar 
de serem da mesma etnia, eles se 
subdividem em três grupos ou clãs 
familiares. 

“Em um levantamento muito 
preliminar cremos que são menos de 
100 pessoas, nos três grupos. Então 

são grupos que apesar de pertencer 
à mesma etnia se movimentam em 
torno dos clãs, estas são as primei-
ras informações que nós temos, são 
informações ainda iniciais, poucas 
ainda. Eu creio que até a próxima 
semana teremos um número maior 
de informações, seja de quem são, ca-
talogarmos, e principalmente quais as 
necessidades e o que se busca”, disse.

Por fim, ele ressaltou o estado 
de vulnerabilidade em que se en-
contram estas pessoas. Crianças 
chegaram a ser internadas em uma 
Unidade de Tratamento Intensivo 
devido ao estado de desnutrição.

Foto: MPF-PB

Reunião com representantes de várias organizações teve como foco principal a situação das famílias venezuelanas que estão em situação calamitosa

Nas Trincheiras

Ferro velho atrapalha passagem de pedestres

Os pedestres e mo-
toristas que precisam 
passar pela Rua das Trin-
cheiras, que interliga o 

Centro de João Pessoa 
com os bairros de Jagua-
ribe e Cruz das Armas, 
precisam ter ainda mais 
cuidado pois neste local, 
próximo à antiga balaus-
trada, um comerciante 

tem usado metade da 
pista para instalar uma 
oficina de ferro velho. 
Assim, os veículos e as 
pessoas têm que desviar 
rapidamente para que 
acidentes não aconteçam 

Juliana Cavalcanti
Especial para A União   

por causa dos objetos es-
palhados ou pessoas tra-
balhando. 

Carlos Antônio é o 
proprietário do ferro ve-
lho da rua e sozinho tra-
balha todos os dias entre 
6h e 18h e, algumas ve-
zes, recebe materiais du-
rante a noite. Ele conta 
que desde que se mudou 
para a área, há cerca de 
dois meses, nunca rece-
beu reclamações por dei-
xar objetos na pista. Mes-
mo assim, o vendedor 
acredita que a ocupação 
representa um grande 
perigo para os pedestres. 
Porém, ele diz que a su-
cata passa pouco tempo 
na pista e, por isso, não 
atrapalha tanto os carros 
e motos.

“Eu trabalho e moro 
aqui. Sempre vem pes-
soas que juntam mate-
rial reciclado da rua e 
vêm para cá vender. Por 

exemplo, se os catadores 
vêm agora, quando eles 
saem, deixam a frente 
toda limpa, não fica nada 
aqui na frente, não. É só a 
questão da passagem das 
pessoas. Se no momen-
to passar alguém, real-
mente as coisas ficam no 
meio, nessa hora ficam 
impedindo. Mas quanto 
ao trânsito não impede 
nada. Não fica nada acu-
mulado no meio da rua”, 
explicou.

Segundo o proprie-
tário, é necessário cerca 
de meia hora para que 
o material chegue, ele 
chame o frete e tudo seja 
recolhido. “No trânsito 
mesmo, a gente não em-
pata em nada. O que pode 
atrapalhar aqui é só os 
pedestres e mesmo assim 
quando os catadores che-
gam com seus carrinhos 
para descarregar”, acres-
centou.

Embora a questão en-
volva o trânsito da rua, a 
Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) explicou que é 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano (Sedurb) 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), o ór-
gão responsável por ava-
liar a regularidade da si-
tuação. Este informou que 
o caso foi repassado para 
o setor de fiscalização.

De acordo com o cro-
nograma da secretaria, o 
problema vai ser inseri-
do na programação e até 
a próxima semana, uma 
equipe pode ser envia-
da ao local para reali-
zar uma vistoria e fazer 
as devidas notificações, 
caso necessário. A Sedurb 
acrescenta que a popula-
ção pode realizar denún-
cias através dos números 
3218-9062 ou pelo email 
ascomsedurb@gmail.com.

Foto: Edson Matos

Em alguns momentos, material da oficina interfere no trânsito; órgãos devem fazer uma visita ao local
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Amanhã, fiscalizações acontecem nas cidades de Umbuzeiro e Araruna; no domingo, a ação será em Alhandra e Pedras de Fogo

Detran realiza vistoria nos 
transportes escolares na PB

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Cardoso Filho

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-
-PB) e o Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) conti-
nuam, nesse fim de semana, 
com as vistorias do primei-
ro semestre de 2020 para 
fiscalizar os transportes 
escolares dos municípios 
do estado. As vistorias, que 
tem início marcado para às 
7h, vêm sendo realizadas 
desde 2013, englobando 
ônibus, vans e automóveis.

Neste sábado, a fiscali-
zação vai acontecer na Ci-
retran de Umbuzeiro para 
os veículos cadastrados dos 
municípios de Umbuzeiro, 
Natuba, Santa Cecília, Aro-
eiras e Gado Bravo. Ainda 
amanhã, na Ciretran de 
Araruna, serão fiscalizados 
os veículos de Araruna, Ta-
cima, Riachão e Cacimba de 
Dentro.

Para o domingo, 16, a 
fiscalização vai acontecer, 
na Ciretran de Alhandra, 
nos veículos cadastrados 
nas prefeituras de Alhandra-
-Conde, Pitimbu e Caaporã. 
e, no posto do Detran de 
Pedras de Fogo, os trans-
portes escolares registra-
dos na prefeitura daquele 
município.

As fiscalizações dos 
transportes escolares no 
Estado acontecerão nos 
finais de semana. Em João 
Pessoa, acontecerá na sede 
do Detran, no Bairro de 
Mangabeira, no dia 21 de 
março, enquanto que em 
Campina Grande estão mar-
cadas na Ciretran local, no 
dia 31 de maio. 

Mais da metade dos veículos foram reprovados
O trabalho desenvolvido pelo 

Detran da Paraíba foi iniciado nos 
dias 8 e 9 deste mês, sendo fisca-
lizado, um total de 247 veículos 
escolares fiscalizados, sendo 145 
(59%) reprovados. No primeiro dia, 
a fiscalização ocorreu simultanea-
mente nas Ciretrans de Conceição, 
Itaporanga e Cajazeiras e no posto 
de Uiraúna. No domingo (9) a vis-
toria foi realizada nas Ciretrans de 
Patos e Pombal.

Conforme relatório divulgado 
pela Gerência Operacional de 
Vistoria e Emplacamento, nesse 
primeiro fim de semana, 46 cidades 
foram convocadas a apresentar seus 

veículos para avaliação. Apenas os 
municípios de Diamante, Cajazeiri-
nhas, Joca Claudino, Patos e Lagoa 
não enviaram seus veículos.

Segundo o coordenador de 
Vistorias de Transporte Escolar do 
Detran-PB, Renato Prado, os itens 
que mais reprovam no quesito ve-
ículos são pneus, extintores e cinto 
de segurança. Já no tocante aos 
motoristas, a maioria trafega sem 
comprovação do curso específico 
de condutor de transporte escolar e 
sem constar a informação obriga-
tória de atividade remunerada na 
carteira de habilitação (CNH).

Duas equipes de vistoriadores 

do Detran-PB participaram da fisca-
lização. Compostas pela autarquia 
de trânsito, em parceria com o MPPB 
e demais órgãos envolvidos, elas 
atuarão nos finais de semana dos 
meses de fevereiro a junho de 2019. 
Em maio, será divulgado o calendá-
rio para o segundo semestre.

 A fiscalização é feita pelo 
Detran, com o apoio do MPPB, Ba-
talhão de Policiamento de Trânsito 
(BPTran), Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), Instituto de Metrologia e Qua-
lidade (Imeq), Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) e Departamento de Estra-
das de Rodagens (DER).

Hospital da 
PM ganha 
enfermaria 
com 4 leitos

Após meses de estudo, 
finalmente os paraibanos 
contarão com a primeira 
enfermaria de cuidados pa-
liativos da rede estadual de 
saúde. A enfermaria conta 
com quatro leitos e será 
inaugurada nesta sexta-feira 
(14), às 10h, em solenida-
de no Hospital da Polícia 
Militar Edson Ramalho.  
Cuidados paliativos se refe-
rem à abordagem que pro-
move qualidade de vida para 
pacientes e familiares diante 
de doenças que ameaçam a 
continuidade da vida, atra-
vés de prevenção de alívio 
de sofrimento. 

Em enfermarias pró-
prias para esse tratamento, 
é oferecida uma assistência 
muito mais humanizada que 
as tradicionais, haja vista 
que as doenças tratadas 
normalmente não têm cura; 
então existe uma dedicação 
integral ao alívio da dor. 

O tratamento não en-
volve apenas a dor física, 
mas também a condição 
psicológica e espiritual do 
paciente e toda sua famí-
lia, proporcionando todo o 
conforto que é necessário. O 
médico Daniel Rolo, geriatra 
e especialista em cuidados 
paliativos será responsável 
por capacitar a equipe e as-
sistir os pacientes.

A Quarta Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba manteve, por unani-
midade, a sentença do Juízo 
da 7ª Vara Cível da Capital, 
condenando o Banco Itaú 
Unibanco à devolução de 
R$ 13.001,44 em favor de 
Suetônio Mendonça Soares. 
A instituição bancária teria 
cobrado indevidamente essa 
quantia quando da renova-
ção de forma unilateral de 
contrato de empréstimo, com 
a realização de descontos no 
contracheque do correntista. 
O relator da Apelação Cível 
foi o juiz convocado João Ba-
tista Barbosa.

Ainda no 1º Grau, o 
Banco Itaú foi condenado 
a pagar R$ 5 mil a título de 
indenização por danos mo-
rais, corrigido pelo INPC a 
partir da decisão e juros de 
mora de 1% ao mês a partir 
da citação.

Inconformada, a insti-
tuição de crédito recorreu, 
aduzindo, em suma: regular 
contratação e pacta sunt ser-
vanda; exercício regular de 
um direito; a necessidade 
de compensação de valores 
e inexistência de danos ma-
teriais e ausência de danos 
morais. Adiante, discorreu 
acerca do afastamento da 
multa para atendimento 
da obrigação de fazer im-
posta na sentença. Ao final, 
requereu o provimento do 

apelo, para que fosse julga-
do totalmente improcedente 
a demanda, afastando-se a 
condenação por danos mo-
rais ou, alternativamente, 
pela minoração do quantum.

O juiz convocado João 
Batista observou que o cor-
rentista realizou e liquidou 
empréstimo bancário jun-
to ao banco em novembro 
de 2014, em empréstimo 
que teve 46 parcelas de R$ 
282,64, o que totalizou um 
valor de R$ 13.001,44. Entre-
tanto, após a sua liquidação e 
sem anuência do autor, hou-
ve uma renovação automáti-
ca do empréstimo de forma 
unilateral pelo banco em fe-
vereiro de 2015, havendo, as-
sim, uma cobrança indevida 
de parcelas no contracheque 
do apelado no período.

Para o magistrado, res-
tou incontroverso o descon-
to ilegal no contracheque do 
autor. “Cabia à instituição fi-
nanceira demandada com-
provar a veracidade e a res-
pectiva origem do débito, em 
razão da aludida inversão”. 
Inexistindo justificativa do 
desconto em folha do autor”.

Quanto ao dano moral, 
o juiz João Batista entendeu 
que a quantia de R$ 5 mil ar-
bitrada no 1º Grau se mostra 
adequada e razoável, tendo 
em vista que esse valor não 
importa incremento patri-
monial da vítima.

Itaú é condenado por 
realizar contrato ilegal 

Em flagrante

PM prende homem poucos 
minutos após assassinato

A Polícia Militar inter-
ceptou a fuga de um suspei-
to de assassinar um jovem 
de 18 anos, nessa quarta-
-feira (12), na cidade de 
Cruz do Espírito Santo. O 
homem, de 23 anos, estava 
fugindo em uma moto, em 
alta velocidade, quando foi 
perseguido e preso pelos 
policiais do 7º Batalhão.

O crime aconteceu às 
margens da PB-004, que 
liga as cidades de Santa 

Rita e Sapé. Os policiais 
faziam rondas nas proxi-
midades e escutaram os 
tiros, indo rapidamente 
ao local de onde vinha o 
barulho. Chegando lá, a 
viatura flagrou o suspeito 
do crime fugindo de moto 
para dentro da cidade, 
quando teve início a per-
seguição que terminou 
com o suspeito rendido e 
preso em flagrante, ainda 
com a arma do crime, um 

revólver calibre 38.
A vítima, segundo le-

vantamento feito pela po-
lícia, era envolvido com o 
tráfico de droga e o crime 
teria sido cometido por 
vingança. De acordo com os 
pais do garoto, ele já havia 
recebido vários conselhos 

O suspeito preso pela 
Polícia Militar foi apre-
sentado na Delegacia de 
Polícia Civil, em Cruz do 
Espírito Santo.

Preso em 
JP suspeito 
de matar 
policial

A Polícia Civil prendeu 
na tarde dessa quarta-feira, 
12, Joailton Ribeiro de Luce-
na, conhecido como “Ureia”, 
suspeito de matar o sargento 
Wellington dos Santos, 50 
anos, com um tiro na cabeça, 
no dia 31 de janeiro deste 
ano, em um estabelecimento 
comercial, na Rua do Prado, 
no centro de Patos .

A prisão aconteceu 
após uma ação conjunta de 
policiais das Delegacias de 
Homicídios de Patos e de 
João Pessoa, que cumpriram 
mandado de Prisão Preven-
tiva contra o suspeito e ainda 
quatro mandados de busca 
e apreensão nas duas cida-
des. O suspeito foi conduzido 
para a Central de Polícia de 
João Pessoa. 

A Polícia Civil esclare-
ceu que todas as diligências 
foram realizadas, sendo 
colhidos indícios de auto-
ria e materialidade contra 
“Ureia”, com o depoimento 
de testemunhas e coleta de 
imagens nas proximidades 
do local do crime e ações de 
inteligência. 

A morte do sargento 
aconteceu no dia 31 de ja-
neiro após um atrito entre 
ele e outra pessoa, houve 
luta corporal entre eles e o 
militar foi morto com tiros 
na cabeçaA arma foi apreendida ainda com o suspeito de matar o jovem de 18 anos, em Cruz do Espírito Santo

Foto: PMPB

Vários itens, inclusive documentação dos condutores, são verificados pelo Detran para oferecer segurança aos estudantes de todas as regiões do estado

Foto: HW Comunicação
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Procedimentos foram realizados no Hospital Geral de Mamanguape através da iniciativa do governo ‘Opera Paraíba’

O Hospital Geral de Ma-
manguape realizou, nesta se-
mana, por meio do Programa 
Opera Paraíba, 78 cirurgias 
de catarata, beneficiando 
pacientes dos municípios de 
Baía da Traição, Capim, Cuité 
de Mamanguape, Curral de 
Cima, Jacaraú, Mamanguape, 
Marcação, Pedro Régis e Rio 
Tinto. Essa foi a terceira vez 
em menos de três meses que 

a unidade de saúde realizou 
procedimentos cirúrgicos 
por meio do programa. 

Para Daniel Gonçalves, 
diretor-geral do complexo 
hospitalar, a realização des-
sas cirurgias e a busca diária 
por melhorias na assistência 
oferecida reforçam o com-
promisso que o Estado tem 
para com a saúde da popula-
ção. “É sempre motivo de ale-

gria para nós saber que nos-
so trabalho tem mudado a 
vida dos moradores do Vale 
do Mamanguape. É através 
de uma assistência ética e 
humanizada que mostra-
mos o nosso compromis-
so em oferecer um serviço 
cada vez mais completo e 
eficiente, voltado para as 
reais necessidades da po-
pulação”, afirmou.

Desde que foi lançado, 
em outubro de 2019, mais 
de 2.915 cirurgias foram 
realizadas por meio do pro-
grama, sendo 1.525 oftal-
mológicas e 1.390 eletivas. 
O objetivo é beneficiar mais 
de 12 mil paraibanos em 36 
tipos de cirurgias, reduzin-
do assim, a fila de espera 
por este tipo de procedi-
mento, no Sistema Único de 

Saúde (SUS). Ao todo, mais 
de 12 hospitais da Rede Es-
tadual estão participando 
do programa.

O Hospital Geral de Ma-
manguape conta atualmen-
te com 70 leitos, e presta 
atendimento de urgência 
e emergência, oferecendo 
aos pacientes exames labo-
ratoriais, eletrocardiogra-
ma e raio-X. Mais de 500 

profissionais estão envol-
vidos no funcionamento da 
unidade, que presta atendi-
mento aos moradores dos 
municípios que compõem a 
região do Vale do Maman-
guape: Rio Tinto, Pedro 
Régis, Mamanguape, Baía 
da Traição, Capim, Cuité 
de Mamanguape, Curral de 
Cima, Itapororoca, Jacaraú, 
Marcação e Mataraca.

Programa faz 78 cirurgias de 
catarata em uma semana

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria  Araújo 

Chuvas em João Pessoa

Volume de água foi equivalente a todo mês de janeiro

De acordo com dados 
da Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa), as chuvas que caí-
ram ontem resultaram em 
38,2 milímetros de água em 
João Pessoa – mais do que 
todo o mês de janeiro, que 
registrou 5,1 milímetros. 
A cidade da Paraíba onde 
mais choveu foi Lucena, com 
127,5 milímetros e Cruz do 
Espírito Santo, que regis-
trou 82, 1 mm de água. A 
previsão da Aesa é de mais 
chuvas para hoje (14) com 
volume de 50 a 100 milíme-
tros, além de ventos inten-
sos de 60 a 100 km/h para 
as mesmas regiões. 

O Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) 
emitiu um alerta de perigo 
potencial de chuvas inten-
sas para 127 municípios da 
Paraíba nas regiões do Li-
toral, Cariri, Agreste, Brejo, 
Seridó e Mata Paraibana.  O 
alerta do instituto começou 
às 8h10 de ontem e se es-
tende até as 9h15 de hoje 
(14). Hoje terá ainda mais 
chuva: são previstos de 50 a 
100 milímetros, com ventos 
intensos de 60 a 100 km/h 
para as mesmas regiões. 

O boletim meteoroló-

gico da (Aesa) prevê chu-
vas esparsas nas regiões 
do Brejo, Agreste e Litoral 
paraibano e para os próxi-
mos dias esperam-se chuvas 
pontuais, características no 
final do verão.  A Aesa infor-
mou também que o perío-
do de chuva nas regiões do 
Cariri, Sertão e Alto Sertão 
começam em fevereiro e se-
guem até março. Já na faixa 
litorânea, Agreste e Brejo 
paraibanos as chuvas irão se 
intensificar de abril a julho.

Até o final da manhã de 
ontem, a Defesa Civil de João 
Pessoa registrou apenas 
uma rede de esgoto obstruí-
da no bairro de Mandacaru. 

De acordo com Noé Estrela, 
a instituição está reforçando 
o monitoramento, trabalho 
preventivo e atendimento 
para os possíveis chamados. 
“A barreira do Castelo Bran-
co, na BR-230 sentido João 
Pessoa/Cabedelo está pre-
servada. Estamos atentos às 
regiões de risco, a exemplo 
das comunidades ribeiri-
nhas como a Comunidade 
São Rafael, Porto do Capim, 
mas até o momento está 
tudo dentro da normalida-
de”, informou o coordena-
dor da Defesa Civil de João 
Pessoa.

Segundo informações da 
Defesa Civil do Estado tam-

bém ocorreram alagamentos 
nos municípios de Santa Rita 
e Cabedelo devido à falta de 
drenagem nas redes pluviais.  
Em Bayeux aconteceu uma 
discreta elevação do nível de 
água mas tudo está dentro 
da normalidade.

Voo adiado
O voo AD9535 ( João 

Pessoa - Belo Horizonte) 
da companhia aérea Azul 
foi cancelado por conta das 
condições meteorológicas 
adversas no aeroporto de 
origem. No entanto, a Azul 
programou um voo reforço, 
na mesma manhã, para aco-
modar seus passageiros.

Cuidados Com raios

n Em dias de fortes chuvas, com incidência de tro-
vões e raios, é necessário tomar precauções para 
evitar incidentes e até fatalidades. O Corpo de 
Bombeiros dá algumas orientações.

n Não se abrigar em locais descobertos ou próxi-
mo a materiais e instalações posicionadas verti-
calmente, como árvores e hastes de metal;

n Para edificações que possuem Sistema de Pro-
teção Contra Descargas Atmosféricas (Spda), é 
necessário a devida manutenção anual;

n Não estacionar veículos em locais próximos a 
torres de transmissão e placas de propaganda;

n Evitar o uso de aparelhos ligados à tomada.

n Pára-raios instalados no alto de casa e edifícios 
são imprescindíveis para evitar destruições, incên-
dios e riscos.

n Pelos arrepiados ou pele coçando podem ser 
indício de proximidade de raio. Neste caso, é in-
dicado ajoelhar-se e curvar-se para frente, colo-
cando suas mãos nos joelhos e sua cabeça entre 
eles.

n Em caso de acidente o Corpo de Bombeiros re-
comenda acionar o órgão através do número 193, 
para que a vítima seja encaminhada imediata-
mente para o hospital. Em caso de queimaduras, 
efetuar procedimentos de primeiros socorros: não 
desgrudar roupas ou acessórios da vítima, resfriar 
a área atingida com água corrente e encaminhar 
para o hospital. 

Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com

Foto: Roberto Guedes

Chuvas chegaram a causar alagamento em alguns pontos da cidade, mas não houve maiores transtornos

Desde que foi lançado, em outubro de 
2019, mais de 2.915 cirurgias foram 
realizadas por meio do programa

Foto: Secom-PB

Lara Brito
Especial para a união
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O Carnaval no município de Areia terá início no 
próximo dia 22 e se estenderá até o dia 25, a programa-
ção privilegiará as atrações chamadas “Pratas da Casa” e 
contará também com o desfile de diversos blocos, oriun-

dos de diversos bairros da cidade.

Com o tema “Nossa Alegria Tem História”, a Prefeitura 
de Conde traz um carnaval eclético, com mistura de diver-
sos ritmos, como o axé, samba, pagode, marchinhas, brega 
funk, maracatu, valorizando a cultura e a arte. A novidade 

para o Carnaval 2020 fica na localização da festa, que passa 
a ser em dois locais: Na Praça do Mar onde acontecerão os 
Shows, a partir das 20h e a Avenida Ilza Ribeiro (principal 
de Jacumã), que ficará exclusivamente para o desfile dos 
blocos. Entre os artistas, nomes nacionais e locais como 

Luka Bass, Alberto Bakana, Sinta a Liga Crew, Val Donato, 
Orquestra Sanhauá, Felipe original, entre outros nomes. A 

festa acontece entre os dias 22 e 25 de fevereiro.

Jardim Botânico

Areia

Conde

Rádio
n Hoje, a coluna “Paraíba: 
Todos os Cantos”, trans-
mitidada todas as sextas-
feiras no Jornal Estadual 
da Rádio Tabajara, com-
pleta um ano, e eu quero 
agradecer a presidente 
da Empresa Paraibana 
de Comunicação – EPC, 
Naná Garcez, por ter me 
confiado essa importante 
missão, que é divulgar o 
turismo da Paraíba em di-
versos municípios e tam-
bém a toda essa equipe 
que faz o Jornal Estadual. 
O programa é transmitido 
pelas frequências 105,5 
FM, no período das 6h até 
as 7h30, com apresenta-
ção dos jornalistas Ulisses 
Barbosa e Ivina Souto.

BAÍA dA TRAição

Se você é um daqueles foliões da 
natureza, uma boa pedida é a Praia 
da Baía da Traição, que fica no 
Litoral Norte. O município é riquís-
simo com vários roteiros ambien-
tais e cenários em pontos para 
os turistas, a exemplo de falésias, 
arrecifes de corais, manguezais, 
praias paradisíacas, rios com águas 
cristalinas, ruínas históricas e a 
maior reserva indígena dos índios 
potiguaras, cujos habitantes pre-
servam e mantem os costumes. 
Uma das opções preparada para 
os turistas durante o período do 
Carnaval é no Bella do Mar, que 
fica instalado à beira-mar da co-
nhecida “prainha”, ele tem uma 
série de atrações, a exemplo do 
Grupo Arrocha, que será a atra-
ção do sábado, entre outras para 
animar os turistas até a terça-feira 
do Carnaval.
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imprensados

Virgens

nnn O Bloco dos Imprensados 
estará de volta à orla de João Pes-
soa, neste domingo (16), a partir 
das 12h, com concentrarão no 
Bar e Restaurante Estrela do Mar, 
localizado à beira-mar da Praia do 
Cabo Branco, ao som de uma or-
questra de frevo. O bloco completa 
33 anos, e sai às 17h, seguindo em 
direção ao Busto de Tamandaré.

nnn O irreverente ‘Bloco das Virgens’, em João Pessoa, sai às ruas no pró-
ximo domingo (16), tendo como principal atração a cantora paraibana Elba 
Ramalho. A festa terá a participação de muitos outros artistas da terra, como 
Banda Abala, Gracinha Liss e Jairo, Zé Filho e convidados, Felipe Morais e 
Myra Maia. Um total de 10 trios promete animar os foliões ao som de swin-
gueira, rock, sertanejo, frevo e MPB. O primeiro trio sai da Avenida Epitácio 
Pessoa, às 17 horas, em direção ao Largo de Tambaú.

Fotos: Teresa Duarte

Fotos: Teresa Duarte
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O Jardim Botânico 
Benjamin Maranhão, em 
João Pessoa, vai reali-
zar amanhã, a partir das 
14h, a primeira edição 
do bloco carnavalesco 
Comigo Ninguém Pode. 
Entre as atrações, será 
realizada uma trilha te-
mática para públicos de 
todas as idades e tam-
bém será preparado um 
espaço especial para con-
fraternização do público, 
com brincadeiras para as 
crianças, músicas e diver-
sas atividades, como um 
concurso de fantasias 

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

para os públicos infantil e adulto. Durante a ação, as 
pessoas poderão brincar com confete e serpentina de 
papel reciclado, sendo, no entanto, vetado o uso de es-
puma e bomba de glitter.

Lançada oficialmente na abertura do Folia de Rua, iniciativa vai coibir importunação a mulheres no Carnaval

Campanha contra assédio 
percorrerá várias cidades

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

“Essa cam-
panha é um 
chamamen-
to para toda 
a sociedade 
para aler-
t a r  sob re 
o crime de 
importuna-
ção sexual. 

Para orientar as mulheres 
que não devem aceitar, que 
devem denunciar. Não pode-
mos continuar naturalizan-
do aquilo que é um crime”. A 
afirmação é de Lídia Moura, 
secretária da Mulher e Di-
versidade Humana sobre a 
atuação da campanha “Meu 
corpo não é sua folia”, lan-
çada ontem durante a aber-
tura oficial do Folia de Rua, 
no Ponto de Cem Réis em 
João Pessoa.

O objetivo da iniciativa 
é informar às mulheres e à 
população em geral, sobre 
o combate aos crimes de 
importunação sexual e vio-
lência de gênero, durante os 
festejos. O foco da campa-
nha são os blocos pré-carna-
valescos em todo o Estado, 
especialmente durante as 
prévias, além do período do 
Carnaval, que se encerra na 
terça, 25 de fevereiro.

O crime de importuna-
ção sexual (Lei 13.718/18) é 
caracterizado por qualquer 

ato libidinoso na presença 
de alguém e sem seu consen-
timento e é bastante comum 
em festas populares como o 
Carnaval. Qualquer mulher 
que se sentir importuna-
da dentro das festas pode 
chamar a guarnição mais 
próxima e também relatar 
o fato através dos números 
190 (Polícia Militar) ou 197 
(Polícia Civil).

“Quando a mulher está 
nessa festa, ela não está 
disponibilizando seu cor-
po, então um beijo forçado, 
tocar a mulher sem seu con-
sentimento, praticar atos 
libidinosos, constranger a 
mulher de qualquer modo é 
um crime que está previsto 
com punição severa”, aler-
tou a secretária.

Além de marcar pre-
sença nas festividades da 
capital, a SEMDH estará pre-
sente na cidade de Maman-
guape. Mais de 20 prefeitu-
ras firmaram parceria com 
a campanha Meu Corpo Não 
é Sua Folia e são elas: Ala-
goinha, Barra de São Miguel, 
Bayeux, Boqueirão, Cabe-
delo, Cachoeira dos índios, 
Catingueira, Cuitegi, Duas 
Estradas, Junco, Lucena, 
Patos, Pombal, Queimadas, 
Rio Tinto, Santa Helena, São 
Bento, São José do Bonfim, 
Várzea.

Realização 
A campanha é uma ini-

ciativa da Rede Estadual 
de Proteção às Mulheres, 
Crianças e Adolescentes 
em Situação de Violência 
da Paraíba (Reamcav) e Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria da Mulher e 

da Diversidade Humana e 
da Secretaria da Segurança 
Pública e Defesa Social.

Tem como realizado-
res: Delegacia Geral da Po-
lícia Civil, Coordenação das 
Delegacias Especializadas 
de Atendimento à Mulher 
(Coordeam), Polícia Mili-

tar, Corpo de Bombeiros, 
Secretaria de Segurança e 
Defesa Social, Coordenado-
ria da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e 
Familiar do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, Defen-
soria Pública, Ministério 
Público da Paraíba, OAB 

e Assembleia Legislativa. 
Conta ainda com a parceria 
da Rede Nord Hotéis, Bloco 
Vumbora, Associação Fo-
lia de Rua, Muriçocas do 
Miramar, Muriçoquinhas 
do Miramar. Bloco Cafuçu, 
Virgens de Tambaú entre 
outros.

Foto: Divulgação/SEMDH



Festivais de cinema
Governo do Estado lança edital que contempla 16 projetos 
em 19 municípios paraibanos para a produção de festivais 
audiovisuais até 2021. Página  12
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Nesta sexta-feira, Orquestra Sinfônica da UFPB abre a temporada 2020 no ritmo de Carnaval

Um concerto de Carna-
val marca a abertura da tem-
porada 2020 da Orquestra 
Sinfônica da Universidade 
Federal da Paraíba (OSU-
FPB). O evento, que contará 
com as participações espe-
ciais da Banda Aquariana e 
do Coro de Câmara Villa-Lo-
bos e cuja entrada é gratuita, 
acontece nesta sexta-feira, 
a partir das 20h, no Teatro 
Santa Roza, em João Pessoa.

Considerado como mais 
uma atração dentro do ca-
lendário cultural que cele-
bra o reinado de Momo na 
cidade, a apresentação terá 
a regência do maestro Car-
los Anísio. O público ouvirá 
da OSUFPB, por exemplo, 
‘Frevo sanfonado’, de Sivuca, 
numa homenagem ao sau-
doso mestre que completa-
ria 90 anos de vida em 2020, 
e ‘Vassourinhas’, composta 
por Matias da Rocha e Joana 
Batista.

O regente Carlos Aní-
sio antecipou para o Jornal 
A União que a Banda Aqua-
riana abrirá o concerto to-
cando cinco músicas, como 
‘Frevo Sanfonado’, com ar-
ranjos do maestro Chiquito, 
e a canção autoral ‘Frevilor’, 
uma homenagem ao regente 
Marcelo Vilô. “O repertório 
vai reunir obras de compo-
sitores de frevos que se tor-
naram clássicos, como Ca-
piba (‘A madeira que cupim 
não rói’), Nelson Ferreira 
(‘Evocação nº 1’), Lourival 
Oliveira, Edgar Moraes (‘Va-
lores do passado’), Levino 
Ferreira e Getúlio Cavalcan-
te (‘Último regresso’), com 
as composições de autores 
mais recentes.

O concerto deverá se 
encerrado com ‘Vassouri-

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

Concerto promove a “folia” 
entre o erudito e o profano

Cultura
Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Segundo o maestro Carlos 
Anísio, o concerto vai reunir 
obras de compositores de 
frevos e outros clássicos

No repertório, o público ouvirá 
da OSUFPB ‘Frevo sanfonado’, de 
Sivuca, e ‘Vassourinhas’, de Matias 
da Rocha e Joana Batista
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Foto: Divulgação

nhas’, que tem mais a ver 
com o Carnaval. O objetivo 
é privilegiar um gênero do 
Nordeste que é o frevo, mas 
em diversas modalidades, 
como o de rua, canção e de 
bloco”, disse ele.

Durante a apresentação 
da Banda Aquariana, o públi-
co sentirá muito bem a força 
e a energia dos festejos de 
Momo, por causa dos metais 
e percussão. E, quando o gru-
po se juntar com as 21 cor-
das da Orquestra Sinfônica 
da UFPB, a promessa é ofe-

recer à plateia uma sonori-
dade emocionante, por meio 
dos arranjadores criados 
por Emanoel Barros, Marce-
lo Vilor, Maestro Chiquito e 
o compositor, arranjador e 
maestro Carlos Anísio.

Já a participação do Coro 
de Câmara Villa-Lobos vai ga-
rantir o lirismo poético dos 
frevos de bloco e frevos can-
ção, tradicionais do Carnaval 
de Pernambuco, mas que faz 
o resto do Brasil dançar com 
a obra de compositores como 
Capiba e Nelson Ferreira. 

No entanto, outra atra-
ção do concerto será a dança, 
considerada elemento indis-
sociável do período carnava-
lesco, sobretudo quando se 
trata do frevo e seus passos 
tradicionais. Para isso, a di-
reção do concerto convidou 
as bailarinas Valéria Vicente 
e Thaismary Ribeiro, que tra-
rão esses movimentos para a 
noite sinfônica de folia.

A OSUFPB pertence ao 
Centro de Comunicação, Tu-
rismo e Artes (CCTA) e está  
vinculado aos Departamentos 

de Música e Educação Musical 
da instituição. A finalidade da 
Orquestra é pedagógica, envol-
vendo professores e alunos da 
UFPB, além de contribuir para 
a formação de plateia para o 
público de João Pessoa. Atual-
mente, o grupo é integrado 
por 22 músicos fixos, sendo 
21 de cordas e um trompista, 
contando ainda com a partici-
pação eventual de professores 
e alunos dos cursos de música 
da Universidade, bem como de 
colaboradores voluntários da 
cena sinfônica paraibana.

“Erudito conversa com o frevo, pois eles têm coisas em comum”
Quem comparecer ao con-

certo que a OSUFPB realizará-
nesta noite, em João Pessoa, 
não deve estranhar a aproxi-
mação de um grupo erudito-
com um repertório popular e 
tão profano como as músicas 
de Carnaval. “O erudito con-
versa com o frevo, pois eles 
têm coisas em comum, como 
a seletividade. Não é todo 
mundo que toca frevo pois, 
assim como a música erudita, é 
virtuosístico, de alta qualidade 
e precisa de elaboração e estu-
do. O frevo não é uma música 
simplória, porque requer grau 
de dedicação”, garantiu o 
maestro Carlos Anísio.

O regente lembrou que o 
planejamento do concerto de 
Carnaval que abre a tempora-
da 2020 da OSUFPB começou 
em novembro do ano passado. 
“É necessário trabalhar com 
antecedência para preparar 
um evento desse tipo. Nós 
realizamos o primeiro con-
certo neste mesmo molde em 

2019, nessa mesma época, e 
o repertório mescla canções 
clássicas e de novos autores 
para mostrar que o gênero do 
frevo se renova”, disse.

O maestro lembrou que, 
no passado, o músico que 
tocava frevo teria de executar 
apenas repertório de cunho 
erudito se fosse integrar uma 
orquestra. “Era um mundo à 
parte”, disse ele. Carlos Aní-

sio justificou que convidou a 
Banda Aquariana e o Coro 
de Câmara Villa-Lobos para 
participações especiais pela 
afinidade. “Quem for ao con-
certo não vai estranhar nada. 
O público vai ter uma expe-
riência nova de como o frevo 
se renova”, concluiu o regente. 

A apresentação contará 
com a Banda Aquariana e o 
Coro de Câmara Villa-Lobos.

Fundada no ano de  2017, 
a Banda Aquariana tem esse 
nome em homenagem ao 
maestro Sivuca (1930-2006) e 
cumpre o objetivo de difundir 
a música instrumental através 
de composições autorais de 
seus integrantes, como tam-
bém de interpretar obras da 
literatura musical brasileira, 
mas sob uma nova óptica de 
arranjos.

Já o Coro de Câmara Villa
-Lobos tem 26 anos de existência 
e é considerado como um dos 
mais versáteis grupos corais do 
Nordeste. No ano 2000 lançou 
o CD duplo Cancioneiro de 
Ipuarana, gravação integral da 
obra coral de D. Adriano Hipó-
lito (1918-1996). Em 1997, o 
grupo participou da montagem 
da ópera La Traviatta, de Verdi, 
em Recife, Natal e João Pessoa.

Fotos: Divulgação

Apresentação, que acontecerá no Teatro Santa Roza, contará com a Banda Aquariana (E), que homenageia Sivuca, e o Coro de Câmara Villa-Lobos (D), um dos mais versáteis do Nordeste



Arnaldo Antunes fala sobre as faixas do álbum ‘O Real Resiste’

‘Assim como apreciou 
João’, música feita em sua ho-
menagem por Arnaldo Antu-
nes e Cézar Mendes, é prová-
vel que João Gilberto também 
pudesse gostar das delicade-
zas instrumentais de O Real 
Resiste, o novo disco de Arnal-
do, que já está nas plataformas 
digitais. O trabalho não tem 
nenhum tipo de programação 
eletrônica, percussão ou ba-
teria - apenas piano e instru-
mentos de corda.

Arnaldo afirma continuar 
fiel ao disco como concei-
to sonoro e temático, com a 
possibilidade de que as faixas 
dialoguem entre si. “Tenho 
um apego com a ideia de ál-
bum. Sempre gostei mais dos 
discos originais do que de 
coletâneas. A ordem do disco 
tem um sentido. Os artistas 
que estão surgindo no tempo 
digital não tem esse apego tão 
presente”, observa ele, apon-
tando que O Real Resiste, que 
foi gravado em um estúdio ro-
deado de animais e natureza 
em Piracaia, no interior de São 
Paulo, é um retrato de várias 
realidades que observa.

No ano passado, Ar-
naldo foi até o Acre para 
visitar a aldeia dos índios 
iauanauás, onde passou seis 
dias. “Foi muito lindo ver a 
cultura deles, medicina, mú-
sica, foi um aprendizado de 
convivência.” Lá, surgiram 
duas músicas do disco novo. 
A melodia de ‘Língua Índia’ já 
existia, mas a letra foi feita na 
viagem. Quando compôs ‘Dia 
de Oca’, Arnaldo mostrou a 
canção para a tribo, que can-
tou junto. “São maneiras de 
valorizar a cultura indígena, 
que deve ser defendida.”

A família de Arnaldo está 
presente no disco. Com a mu-
lher, a artista plástica Márcia 
Xavier, ele assina ‘Luar Arder’ 
e a amorosa ‘De Outra Galá-
xia’. Celeste, filha do artista, 
participa de ‘Na Barriga do 
Vento’, uma canção de amor 
de pai para filho nascida nos 
animados camarins da turnê 
dos Tribalistas.

Enquanto se preparava 
para um show, ele ouviu os 
músicos Pedro Baby, Preti-
nho da Serrinha e Marcelo 
Costa fazendo uma música. 

Carlinhos Brown veio de-
pois, deu algumas ideias e 
Arnaldo fez a letra.

Ele também aproveitou 
para gravar pela primeira vez 
uma canção que fez nos anos 
1980, quando fazia parte dos 
Titãs. Arnaldo achou que ‘De-
vagarinho’ não cabia nos ál-
buns da banda.

Quando a cantora Illy 
pediu ao cantor e compositor 
músicas para incluir no disco 
Voo Longe (2018), ‘Devagari-
nho’ finalmente saiu da gave-
ta. Depois de um remix intitu-
lado ‘Devagarinho 2.0’, em que 
Illy juntou Arnaldo e Baco Exu 
do Blues - que Arnaldo desta-
ca entre os talentos da nova 
geração -, o compositor quis 
fazer uma versão própria.

Já ‘Termo Morte’ tem ori-
gem em um antigo poema de 
Arnaldo, que fez algumas mo-
dificações na letra para musi-
cá-lo. “Venha de repente / im-
perceptível / e me leve o mais 
rapidamente possível / esse 
é o nosso termo, morte”, can-
ta o artista. Perto de chegar 
aos 60 anos, em setembro, ele 
conta que a ideia da morte vai 
se tornando mais presente. “A 
música é uma reflexão sobre a 
maneira de morrer. Mudei um 
pouco a ordem dos versos do 
poema, Quanto mais a gente 
vive, mais perto da morte a 
gente está. Tenho a expectati-
va de uma boa morte. Que seja 
de um jeito que eu não fique 
penando, esperando muito, 
que eu esteja com saúde.”

‘Onde É Que Foi Parar 
Meu Coração?’, outra música 
em parceria com Mendes, en-
trou em O Real Resiste. Arnal-
do conta que, por ser um sam-
ba, teve dúvidas se ela tinha a 
ver com o conceito do disco, 
mas achou que era uma boa 
opção para ser a última músi-
ca do álbum.

Em novembro, uma edi-
ção do programa musical Alto-
Falante, exibido pela TV Brasil, 
não foi ao ar. Segundo funcio-
nários da emissora, a atração 
foi suspensa justamente por 
veicular o videoclipe da mú-
sica que dá título ao disco de 
Arnaldo. “Autoritarismo não 
existe / sectarismo não existe 
/ xenofobia não existe/ fana-
tismo não existe / bruxa fan-
tasma bicho-papão / o real 
resiste / é só pesadelo, depois 
passa”, diz a letra da canção.

A TV Brasil alegou que 
cancelou o programa 
para a entrada de fla-
shes sobre a final da 
Copa Libertadores 
da América, entre os 
times Flamengo e Ri-
ver Plate.

Arnaldo conta que 
ficou sabendo da história 
por meio das redes sociais. 
“É uma TV es-
tatal, qualquer 

música 
que confronte pode se es-
perar uma reação. Acho que 
é uma forma de censura, mas 
é possível ouvir a música por 
outros meios. Ainda existe es-
paço para a gente contestar as 
coisas. A música é uma pers-
pectiva otimista de dizer que a 
vida e nossa capacidade de se 
indignar resistem”, afirma ele, 
que vê com descrença a posi-
ção do governo federal em re-
lação à cultura.

Nas próximas semanas, 
Arnaldo Antunes inicia a turnê 
de O Real Resiste acompanha-
do apenas por um pianista, 
formato inédito em sua carrei-
ra. Por enquanto, não há datas 
previstas para São Paulo, mas 
nas apresentações ele irá mis-
turar músicas do novo traba-
lho a outras canções marcan-
tes da carreira, como ‘Socorro’, 
‘Vilarejo’ e ‘Lua Vermelha’.

Márcia Xavier assina o ce-
nário e as projeções do show, 
que também contará com 
poemas. “Não sei ainda se vou 
comemorar os 60 anos, não 
tenho muito plano pra isso. 
Vou comemorar fazendo coi-
sas, sempre”, conta Arnaldo, 
que ainda em 2020 deve lan-
çar um novo livro de poesias.

Renato Vieira 
Agência Estado

Um retrato de
várias realidades
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No Café da Usina

Em época de Carnaval, pop rock agita João Pessoa
Foto: Divulgação

Os elementos do pop 
rock oitentista é o mote 
para o grupo Afonso Ma-
noel e Outros Animais, que 
tocará nesta sexta-feira, a 
partir das 21h, no Café da 
Usina, em João Pessoa.

Além da pegada revival 
de rock, a banda paraibana 
vai misturar um repertó-
rio autoral e releituras de 
canções da música popular 
brasileira.

O projeto que leva o 
nome do vocalista, guitar-
rista e compositor cearense, 
radicado na Paraíba, Afon-
so Manoel. Completando 

o cast musical, os músicos 
Bruno Falcão (contrabai-
xo), Luís Carlos (teclado) e 
Simão Mairins (bateria).

Afonso Manoel e Ou-
tros Animais combina so-
noridades que trafegam 
desde clássicos do rock dos 
anos 1960, passando pelo 
blues e pelo folk, chegando 
à música brasileira. Com 
forte influência das canções 
regionais nordestinas rural 
e urbana. A banda também 
tem influência da MPB e do 
pop rock internacional.

O show faz parte da 
programação da Usina Cul-

tural Energisa que compor-
ta até o próximo domingo 
eventos que envolvem arte, 
música e outras manifesta-
ções culturais.

Amanhã, no mesmo ho-
rário, o espaço entra em cli-
ma de Carnaval, com Meire 
Lima. A cantora e composi-
tora explora os ritmos tra-
dicionais nordestinos, como 
o forró, xote e galope. No 
repertório, os grandes clás-
sicos carnavalescos. Já no 
domingo, será a vez do Baile 
dos Sonecas, com os profes-
sores de dança Clewson So-
neca e Maria Hercília.No repertório da banda, além do rock, músicas autorais e releituras da MPB

Novo trabalho do ex-Titã 
não tem nenhum tipo de 
som eletrônico, percussão 
ou bateria: apenas piano 
e instrumentos de corda
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SERVIÇO 
n Evento: Show de 
Afonso Manoel e Ou-
tros Animais
n Data: hoje
n Hora: a partir das 
21h
n Local: Usina Cultu-
ral Energisa, em João 
Pessoa
n Endereço: R. João 
Bernardo de Albuquer-
que, 243, Tambiá
n Ingressos: R$ 20 
(preço único)
n Classificação etária: 
18 anos



Campina Grande

Foi na semana passada que as redes sociais identifi-
caram preconceito racial no noticiário da TV Globo. Mais 
uma vez. O apresentador deduziu que um rapaz negro a 
caminho de um clube de ricos não seria um sócio, mas 
um empregado. 

Por ser um clube de tênis, o jovem não seria um atle-
ta e sim um gandula, alguém encarregado de apanhar as 
bolas que caem fora do campo. 

O apresentador se justificou, a confusão não foi com 
a cor da pele, mas sim com a cor da camisa, a que o atleta 
usava seria semelhante à camiseta dos gandulas, pediu 
desculpas em nota. Ficou o clima tenso no ar. Em Maceió 
(AL), alguns dias antes, professora negra foi vítima de 
racismo. A dona da escola onde ela trabalhava recomen-
dou a estudantes que comprassem um chicote para lem-
brar à professora os tempos da escravidão. 

No Rio de Janeiro, seguranças de uma agência do 
banco Itaú detiveram uma pessoa e chamaram a polícia. 
Isso devido ao fato de a jovem negra ter tentado sacar 
R$ 1.500 de uma conta da qual é a titular.  Os episódios 
estão relacionados ao “racismo estrutural” do Brasil. Por 
que grafei a definição entre aspas? Por necessária ênfa-
se, para destacar essa característica do racismo,  fato, 
de acordo com explicação do filósofo brasileiro Sílvio Al-
meida, revelador de tal prática discriminatória enquanto 
operador instituinte de um modo de ser cultural. O nosso 
modo de ser. A cultura brasileira é racista, apesar de o 
sociólogo e jornalista Ali Kamel, diretor-geral de jornalis-
mo da Rede Globo, ter escrito o livro Não somos racistas.  

Cultura constituída por essa inaceitável alavanca 
discriminatória para a geração e projeção de desigual-
dades, exclusão, supressão de direitos, negação da cida-
dania, e, num extremo, a eliminação física da vítima, seja 
ela índia, cigana, asiática, nordestina, judia, negra...

Sílvio é autor de obra incontornável, O que é racis-
mo estrutural?, lançado em 2018 pela editora Boitempo. 
Ele explica que “o racismo não é um ato ou um conjunto 
de atos e tampouco se resume a um fenômeno restrito 
às práticas institucionais; é, sobretudo, um processo 
histórico e político em que as condições de subalterni-
dade ou de privilégio de sujeitos racializados é estrutu-
ralmente reproduzida”. 

Precisamos assumir enquanto indivíduos, cidadãs, 
integrantes de uma comunidade, esta necessidade: de-
bater permanentemente o tema racismo estrutural, 
vivenciá-lo criticamente, ou seja: identificando tal pro-
cesso tóxico em nossas práticas cotidianas, por via de 
pensamentos, palavras e obras. É isso que está posto. 
Esse debate é uma dupla necessidade histórica, psíqui-
ca, cultural e econômica. Contempla uma conjuntura 
psicossocial brasileira prenhe de ódio na qual o racismo 
assume praticamente a força de uma política oficial na 
medida em que o presidente da República o representa. 

Com isso, em qualquer oportunidade, como é o caso 
desta crônica, não podemos nos omitir nem calar pe-
rante manifestações racistas.  Outra necessidade decor-
re do agravamento ao nível estrutural do racismo que 
se fortalece em âmbito internacional a partir de certa 
agenda, notadamente a proposta pela política de Estado 
engendrada pelo atual staff presidencial, Donald Trump 
à frente da emulação racista, dos Estados Unidos. 

Pensando melhor, não temos apenas duas necessi-
dades históricas para enfrentar o tema do racismo, e sim 
centenas. Racismo é: paralisia, renúncia à e distorção da 
razão; é borda do abismo totalitário, é crime. O racismo 
na história operou genocídios. Alimenta-se de cadáve-
res. Continua matando por todo canto no mundo inteiro. 

Suas origens confundem-se no alvorecer das civili-
zações. Emerge entre as ignorâncias, temores e precon-
ceitos que entorpecem as religiões (no Cristianismo, a 
passagem mítica dos Reis Magos inclui Baltazar como 
representação dos negros; Elesbão, rei cristão etíope no 
século VI, morto em 555, foi canonizado pelo Vaticano) 
e se fortalece em meio ao sentimento infame de repulsa 
típico da xenofobia. 

A noção de raça como divisão de grupos humanos 
com mesmas características hereditárias decorre do uso 
intenso a partir do século XV da palavra italiana razza 
para significar a divisão em grupos de plantas e animais. 

Razza, a palavra, decorrente das conversões por 
supressão do termo em latim “generatio,onis”, aférese 
que inclui um sentido do francês “haraz”, palavra esta 
do século XII. 

Até chegarmos a “raça” no sentido contemporâneo, 
e com ela empregarmos racismo como depreciação hu-
milhante segregacionista, o ocidente viveu a queda de 
admitir uma absurda e impossível superioridade entre 
raças com o agravante de tentar justificar o racismo, isso 
já nos séculos XIX e XX, com bizarras teorias científicas.  

A modernidade e o seu império da razão que pro-
duz monstruosidades escravizaram milhões de pessoas, 
o continente africano foi vítima preferencial da coisifi-
cação das pessoas sequestradas e transformadas em 
peças de uma linha de produção. O Brasil teria traficado 
nada menos que 1,7 milhão de pessoas africanas, ho-
mens, mulheres e crianças. 

A história das consequências trágicas para o povo 
negro aqui exilado e explorado, e dos seus descendentes, 
está sendo cada vez mais evidenciada. Contexto que in-
clui a denúncia permanente do racismo advindo do es-
cravismo estrutural. Racismo estrutural é também sinô-
nimo de ódio aos semelhantes. Nunca precisamos disso.

Racismo

em destaque
Cultura

Peça conta histórias de pescador
O mar de gente que se acomoda 

nas poltronas do Teatro Severino Ca-
bral, em Campina Grande, vai virar 
amistosos “peixes” para dialogar com o 
solitário pescador alojado na pequena 
jangada à deriva no palco. Esse é o ce-
nário imaginimativo do monólogo De 
Canoa e de Rede, que será encenado 
hoje, às 20h.

O espetáculo conta a história de um 
sujeito simples batizado de Vitalino Pes-
cador, que pretende se casar com a filha 
de um mestre do ofício da região. Acom-
panhado de grande sabedoria da vida 
e do mar, ele carrega também seu lado 
sonhador e excêntrico, a ponto de con-
versar com os peixes, sereias e fazer um 
trato com um ser fantástico.

Quem faz o papel de Vitalino Pesca-
dor é o ator e diretor sergipano Ivo Adnil, 

que está há mais de 40 anos na profissão. 
A peça é inspirada por histórias antigas 
de monstros marinhos, Os Lusíadas, do 
poeta Luís de Camões (1524-1580), e 
por novelas de televisão.

O monólogo foi escrito original-
mente em 2009 pelo cineasta e autor 
teatral gaúcho Ruy Jobim Neto, e ganha 
montagem inédita 11 anos depois com 
a encenação do diretor sergipano Cícero 
Vieira. A produção é do Coletivo Teatral 
Nósnaestrada.

“Estamos todos apaixonados por 
Vitalino”, chegou a declarar Cícero 
Vieira para A Gazeta do Oeste. O diretor 
afirmou também que trabalhou com 
Ivo Adnil “as possibilidades do carisma 
intenso do personagem, toda a loucu-
ra dos sonhos que são, na verdade, os 
nossos sonhos”.

Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com
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Em cartaz

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Partage Shopping [3337-6000] • Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) 
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

ServiçoServiço

ESTREIAS DA SEMANA

Sonic - O Filme (Sonic. EUA. Dir.: Jeff Fowler. Fantasia. Livre). Sonic, o porco-espinho 
azul mais famoso do mundo, se junta com os seus amigos para derrotar o terrível Doutor 
Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, respon-
sável por aprisionar animais inocentes em robôs. MAG 1 (dub.): 16h30; (leg.): 20h50. 
MAG 3 Atmos (dub.): 14h30, 19h. Manaíra 3 (dub.): 13h15, 15h45. Manaíra 5 
(leg.): 21h50; (dub.): 14h15, 16h45, 19h15. Manaíra 7 (dub.): 14h45, 17h15; (leg.): 
19h45. Mangabeira 3 (dub.): 14h15, 16h45, 19h15, 21h45 (exceto seg. e ter.). Man-
gabeira 5 (dub.): 13h15. Tambiá 6 (dub.): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30. Partage 
2 (dub.): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30.

O Grito (The Grudge. EUA. Dir.: Nicolas Pesce. Terror. 16 anos). Depois que uma jovem 
mãe mata a família em sua própria casa, uma mãe solteira e um detetive tentam inves-
tigar e resolver o caso. Mais tarde, eles descobrem que a casa é amaldiçoada. Manaíra 
2 (dub.): 15h30, 20h10; (leg.): 17h50, 22h20. Mangabeira 4 (dub.): 15h, 17h30, 
20h, 22h15 (exceto seg.). Tambiá 1 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21h. Partage 5 (dub.): 
15h, 17h, 21h; (leg.): 19h.

CONTINUAÇÃO

1917 (1917. EUA/Reino Unido. Dir.: Sam Mendes. Guerra. 14 anos). Em um dos mo-
mentos críticos da Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos, Schofield (George 
MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman), recebem uma missão aparentemente impos-
sível. Em uma corrida contra o tempo, eles devem cruzar o território inimigo e entregar 
uma mensagem que cessará o brutal ataque a milhares de combatentes - entre eles, o 
irmão de Blake. Indicado a 10 prêmios Oscar, incluindo Melhor Filme. MAG 2 (leg.): 
15h45 (todos os dias), 22h (dom.). Manaíra 4 (leg.): 14h, 16h50, 19h30, 22h15.

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. MAG 2 (leg.): 21h (sex.).

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 procuran-
do 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. Manaíra 8 (leg.): 
13h45 (sáb. e dom.), 18h45 (exceto sáb. e dom.).

Aves de Rapina - Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa (Birds of 
Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). EUA. Dir.: Cathy Yan. 
Ação. 16 anos). Depois de se aventurar com o Coringa, Arlequina se junta a Canário 
Negro, Caçadora e Renee Montoya para salvar a vida de uma garotinha do criminoso 
Máscara Negra em Gotham City. MAG 1 (dub.): 18h30. MAG Atmos 3 (dub.): 16h40; 
(leg.): 21h15. Manaíra 6 (dub.): 15h15, 17h45, 20h15. Manaíra 7 (leg.): 22h10. 
Manaíra 9 MacroXE (leg.): 17h, 22h. Manaíra 9 MacroXE (dub.): 15h50, 
18h30, 21h15. Mangabeira 1 (dub.): 14h30, 17h, 19h30, 22h. Mangabeira 5 
(dub.): 15h45, 18h15. Tambiá 5 (dub.): 14h35, 16h40, 18h45, 20h50. Partage 1 
(dub.): 14h35, 16h40, 18h45, 20h50. 

Bacurau (Brasil, França. Dir.: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Ação, Faroes-
te, Suspense. 16 anos). Num futuro recente, Bacurau, um povoado do sertão de Pernam-
buco, some misteriosamente do mapa. Quando uma série de assassinatos inexplicáveis 
começam a acontecer, os moradores da cidade tentam reagir. Mas como se defender de um 
inimigo desconhecido e implacável? Cine Bangüe: 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 8 (dub.): 16h, 18h20 (sáb. e dom.), 21h. Mangabeira 2 (dub.): 16h, 
21h15. Tambiá 3 (dub.): 16h05, 18h25, 20h45. Partage 4 (dub.): 18h25, 20h45.

Coringa (EUA. Dir.: Todd Phillips. Drama. 16 anos). Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) 
trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer 
a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, 

Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos 
iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne 
(Brett Cullen) é seu maior representante. MAG 2 (leg.): 21h (ter).
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 con-
correntes furiosos: ‘Como usa uma mulher participar do ritual’? Todo o inferno se abre, 
mas Petúnia mantém o seu chão. Ela ganhou a cruz e não vai desistir.  Cine Bangüe: 
dom. (16/2) 16h.

Era uma vez... em Hollywood (Once Upon A Time...in Hollywood. EUA. Dir.: Quen-
tin Tarantino. Drama. 16 anos). Los Angeles, 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) é um 
ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. 
Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os 
acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da 
atriz Sharon Tate (Margot Robbie), que na época estava grávida do diretor Roman Po-
lanski (Rafal Zawierucha). MAG 2 (leg.): 21h (qua.).

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:  sáb. (15/2) 18h.

Frozen 2 (Frozen 2. EUA. Dir.: Chris Buck, Jennifer Lee. Drama. 12 anos). Anna, Elsa, 
Kristoff e Olaf adentram as profundezas da floresta para aprender a verdade sobre os 
poderes de Elsa e um antigo mistério de seu reino. Manaíra 1 (dub.): 14h15. Ma-
naíra 8 (dub.): 13h45 (exceto sáb. e dom.). Tambiá 4 (dub.): 14h20.  Partage 
3 (dub.): 14h20.

Jojo Rabbits (EUA. Dir.: Taika Waititi. Comédia. 14 anos). Jojo é um garoto alemão 
solitário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajudado 
apenas por seu amigo imaginário, Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego 
enquanto a Segunda Guerra Mundial prossegue. Manaíra 11 (leg.): 15h, 17h30, 20h. 

Judy - Muito Além do Arco-Íris (Judy. Reino Unido. Dir.: Rupert Goold. Cinebio-
grafia. 14 anos). Inverno de 1968. Com a carreira em baixa, Judy Garland (Renée Zellwe-
ger) aceita estrelar uma turnê em Londres, por mais que tal trabalho 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.): 21h (seg.).

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. Eles devem desbravar 
áreas desconhecidas e inexploradas, desde o árido deserto até as montanhas nevadas, 
para poderem escapar do jogo mais perigoso do mundo. Manaíra 3 (dub.): 18h, 20h45. 
Manaíra 2 (dub.): 13h30.

Minha Mãe é uma Peça 3 (Brasil. Dir.: Susana Garcia. Comédia. 12 anos). Dona 
Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos 
estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar 
com um novo cenário de vida: Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Para completar, 
Carlos Alberto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve ficar ainda mais 
próximo. Manaíra 1: 14h30, 17h, 19h20, 21h50. Mangabeira 2: 18h45. Man-
gabeira 5: 21h. Tambiá 3: 16h30. Tambiá 4: 16h20, 18h30, 20h40. Partage 
3: 16h20, 20h55.

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: dom. (16/2) 18h.

Parasita (Parasita. Coréia do Sul. Dir.: Bong Joon-ho. Drama. 16 anos). Toda a família 
de Ki-taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, mas uma obra 
do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. 
Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se 
infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras 
necessários à ascensão social custam caro a todos. MAG 2 (leg.): 18h15 (todos os dias), 
21h (sáb.). Manaíra 10 (leg.): 13h30, 16h15, 19h, 22h. Partage 3 (leg.): 18h30. 
Partage 4 (leg.): 16h

Adaptação da obra de Louisa May Alcott, hoje é o último dia para ver ‘Adoráveis Mulheres’ na capital

Foto: Divulgação

Ator sergipano Ivo Adnil vive 
um pescador sonhador que 

conversa com os ‘peixes’ da 
plateia no monólogo

Foto: Divulgação

SERVIÇO 
n Evento: ’De Canoa e De Rede’
n Data: hoje
n Hora: 20h
n Local: Teatro Severino Cabral, 
em Campina Grande
n Endereço: Av. Mal. Floriano Pei-
xoto, s/n, Centro
n Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 
10 (meia)
n Classificação: 18 anos

 Jobim Neto buscou colocar no texto 
a brasilidade nos sonhos do protagonis-
ta. “Com o talento e qualidade do traba-
lho do Ivo na pele do personagem e com 
o olhar apaixonado do Cícero, só cabe às 
plateias de todo o Brasil se encantarem 
com esse pescador”.



As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 13 de março; Governo do Estado irá incentivar 16 projetos

O governador do Esta-
do, João Azevêdo, anunciou 
durante o 14º Fest Aruan-
da, realizado em dezembro 
do ano passado, que lança-
ria um edital para contem-
plar festivais de cinema em 
toda a Paraíba. A promessa 
foi cumprida, pois a edição 
de ontem do Diário Oficial 
trouxe a publicação detalha-
da do documento.

Caberão à Secretaria de 
Estado da Cultura (Secult) e 
à Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa) a 
gestão desta Chamada Pú-
blica, bem como a concessão 
de incentivo aos projetos se-
lecionados, por meio da Lei 
de Incentivo à Cultura.

A inscrição já está aber-
ta por meio de um formu-
lário virtual disponível no 
endereço eletrônico www.
bitly.com/audiovisualpb e se 
estenderá até o próximo dia 
13 de março a seleção e mo-
nitoramento dos projetos 
patrocinados.

São duas as faixas de 
valores disponíveis na Cha-
mada Pública. Na ‘Catego-
ria A’ serão incentivados 11 
projetos de até R$ 40 mil. Já 
na ‘Categoria B’ serão incen-
tivados cinco projetos de até 
R$ 20 mil. O edital também 
relaciona quais cidades po-
derão receber os festivais de 
audiovisual. Nesse sentido, 
os projetos submetidos na 
‘Categoria A’ deverão prever 
a realização dos respectivos 
festivais em uma das se-
guintes cidades: Cajazeiras, 
Sousa, Nazarezinho, Apare-
cida, Coremas, Patos, Picuí, 
Remígio, Cabedelo, Juripi-
ranga, Soledade e Congo. Já 
os projetos submetidos na 
‘Categoria B’ deverão reali-
zar os festivais em uma das 
seguintes cidades: Cabacei-
ras, São Mamede, Sumé, Co-
xixola, Lagoa Seca, Taperoá 
e Itabaiana. 

O certame tem recursos 
estimados em até R$ 540 
mil, produto de incentivo 
fiscal junto à Lei de Incen-
tivo à Cultura, oriundos da 
Cagepa. Projetos, cujos va-
lores totais excedam, serão 
aceitos, desde que o valor 
solicitado não ultrapasse o 
limite disponível na respec-
tiva categoria. As fontes de 
financiamento dos valores 
excedentes deverão ser in-
dicadas, no ato da inscrição 
da proposta, evidenciando 
quais itens do orçamento 
serão financiados com os 
recursos do incentivo deste 
regulamento. E será obri-
gatório realizar prestação 
de contas dos recursos ob-
tidos por meio da renúncia 
fiscal, pois todos os gastos 
realizados durante a execu-
ção dos projetos devem ser 
devidamente comprovados 
junto à Secretaria Especial 
da Cultura do Ministério do 
Turismo.

O patrocínio das pro-
postas selecionadas será 
realizado por meio do Pro-
grama Nacional de Apoio à 
Cultura (Pronac), através da 
Lei de Incentivo à Cultura - 
“Lei Rouanet”, com recursos 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com’

Edital contempla festivais de 
cinema em 19 cidades da PB
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da Cagepa, oriundos da re-
núncia fiscal.

De acordo com o crono-
grama constante no edital, 
de 16 a 19 de março ocor-
rerá a análise documental. 
A publicação do resultado 
final da avaliação documen-
tal será no dia 20 de março e 
o prazo para recurso começa 
em 23 de março e se esten-
derá até o dia 26 de março. 
A publicação do resultado fi-
nal da avaliação documental 
ocorrerá em 27 de março.

Já a análise técnica será 
feita de 30 de março a 12 
de abril e a publicação do 
resultado final dessa ava-
liação será divulgada em 13 
de abril. A partir desse dia 
até 12 de maio, acontecerá a 
comprovação de registro dos 
projetos titulares seleciona-
dos, ou seu respectivo pedi-
do, no Sistema de Apoio às 
Leis de Incentivo (Salic) da 

Secretaria Especial da Cultu-
ra. O período de contratação 
de 13 de abril a 31 de julho 
deste ano e a realização dos 
festivais, acontecerão entre 
13 de abril de 2020 a 14 de 
abril de 2021. Depois dos 
eventos, os festivais selecio-
nados apresentarão a pres-
tação de contas.

“Esse foi um compro-
misso que o governador João 
Azevêdo fez durante o Fest 
Aruanda e, também, não só 
o compromisso, mas o cum-
primento desse compromis-
so. Com isso, abriu-se inscri-
ções para os mais variados, 
democraticamente, compo-
nentes que estejam dentro 
da Paraíba, para a realização 
dos seus projetos”, disse o 
secretário da Secult, Damião 
Ramos Cavalcanti. “É uma 
atitude mais do que gene-
rosa do Governo, que, com o 
apoio e o auxílio da Cagepa, 

nós aplicamos recursos des-
sa grande empresa através 
da isenção tributária pela 
Lei Rouanet”, acrescentou 
Damião Ramos.

O secretário da Secult 
afirmou acreditar que a ini-
ciativa do Governo do Estado 
se revestirá de “sucesso e êxi-
to”. E justificou: “É por causa 
da vocação ao cinema que 
tem sido demonstrada pela 
Paraíba, pelos paraibanos, de 
há muito na história, como o 
Cinema Educativo criado por 
José Américo de Almeida, 
como também pelo próprio 
Aruanda, que foi um grande 
marco para a renovação do 
cinema brasileiro, através de 
Linduarte Noronha”.

O gestor ainda garantiu: 
“Este é um estado de apoio, 
de criatividade em relação à 
Sétima Arte e merece o que 
o Governo do Estado vem fa-
zendo com este incentivo”.

Edital dará mais força ao movimento audiovisual no Estado
A inciativa do Governo do Es-

tado em publicar o edital para a 
realização de festivais de cinema 
repercutiu positivamente entre 
algumas pessoas que já atuam 
no setor audiovisual.

“É superimportante, pois 
dinamiza o trabalho dos realiza-
dores e abre espaço para a janela 
de exibição de produções parai-
banas independentes, que não 
têm espaço no circuito comercial. 
Com isso, o estado cumpriu a sua 
função”, disse Hipólito Lucena, 
coordenador do Festival Comuni-
curtas, em Campina Grande, que 

é promovido pela Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB).

“É uma excelente notícia e é 
extremamente positivo, porque o 
governador do Estado cumpre o 
que prometeu com uma iniciativa 
inédita, pois é um edital voltado 
exclusivamente para festivais de 
cinema, além de reconhecer a 
força do movimento do audio-
visual que já é tradicional no 
interior do estado”, ressaltou 
o produtor-executivo do Fest 
Aruanda, Lúcio Vilar. 

Hipólito Lucena confessou 
sua satisfação em saber que 

alguns municípios onde o Co-
municurtas “plantou sementes”, 
conforme suas próprias palavras, 
foram incluídos no edital, a exem-
plo de Taperoá, Remígio, Lagoa 
Seca e Patos, o que demonstra 
a interiorização da iniciativa do 
Governo do Estado. “Naquelas 
cidades realizamos mostras itine-
rantes de filmes e ações de for-
mação, como cursos e oficinas”, 
disse ele, acrescentando que a 
edição 2020 do festival ocorrerá 
em novembro. 

“O governador João Azevê-
do cumpre o que ele prometeu 

durante a última edição do Fest 
Aruanda. Na ocasião, foi a gran-
de surpresa da noite e as pessoas 
ficaram na expectativa. Agora, 
praticamente dois meses depois, 
ele cumpriu o que anunciou”, 
ressaltou Vilar. “A iniciativa já 
é um ponto de partida de algo 
sem precedentes na trajetória da 
política pública na área da cultura 
do estado da Paraíba, pois é um 
edital específico ao audiovisual e 
faz jus à tradição do audiovisual 
que começa na capital, com o 
Fest Aruanda, e se interioriza por 
vários municípios”.

Para os coordenadores do Fest Aruanda, Lúcio Vilar (D), e do Comunicurtas-CG, Hipólito Lucena (E), o edital específico para eventos de cinema abrirá mais espaço para a produção local

Foto: DivulgaçãoFoto: Marcos Russo

Secretário da Secult, Damião Ramos, acredita que a iniciativa do Governo do Estado terá sucesso e êxito na área



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 14 de fevereiro de 2020

Mudança no governo
O general Walter Braga Netto, chefe do Estado-Maior do 
Exército, será novo ministro da Casa Civil, em substituição a Onyx 
Lorenzoni, que vai para o Ministério da Cidadania. Página 14
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Suspensão dos trabalhos no Legislativo paraibano será para manutenção no sistema de refrigeração do prédio

Mesmo com dezenas de 
matérias acumuladas, muitas 
delas remanescentes do ano 
passado, como é o caso da pro-
posta de reforma da Previdên-
cia, a Mesa diretora da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) decidiu suspender, de 
ontem até 3 de março,  todos 
os trabalhos da Casa.

“Há momentos que real-
mente estamos enfrentando 
dificuldades para trabalhar, 
porque o sistema de ar-con-
dicionado tem parado de fun-
cionar em vários setores”, já 
lamentava na reabertura dos 
trabalhos da sessão de anteon-
tem o presidente da ALPB, de-
putado Adriano Galdino (PSB), 
que terminou autorizando o 
secretário de Recursos Huma-
nos do Poder Legislativo, Gilvan 
Moura Santos, a assinar e publi-
car portaria anunciando a sus-
pensão dos trabalhos.

A justificativa repassada na 
portaria confirmou os proble-
mas que o presidente Adriano 

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Assembleia Legislativa inicia 
“recesso forçado” de 20 dias

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Justiça & Adjacências

Pelas Prefeituras

Solenidade adiada
A solenidade de inauguração do Fórum 
Eleitoral de Picuí, que ocorreria hoje, foi 
adiada para o próximo dia 28, às 9h. de 
acordo com a Assessoria de Imprensa e 
o Cerimonial do Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB), o adiamento 
ocorreu devido a problemas de saúde do 
presidente da Justiça Eleitoral na Paraíba, 
desembargador Carlos Martins Beltrão 
Filho. Mais informações pelos telefones 
(83) 3512-1246 e (83) 98109-4508.

Indígenas da Paraíba
A Escola Superior da Magistratura 
(Esma) e a Academia de Letras, Ciências 
e Artes do Vale do Mamanguape (Alca-
VM) vão promover, no mês de abril, uma 
jornada sobre os ‘direitos Indígenas na 
Paraíba e no Brasil: desafios e perspecti-
vas’. O evento será realizado na sede da 
instituição de ensino, em João Pessoa, no 
período da manhã e da tarde. A iniciativa 
é destinada às aldeias indígenas potigua-
ras da região do Vale do Mamanguape e 
tabajara da região Sul do Estado.

Quilombolas e ciganos
No município de Triunfo, no Sertão da Pa-
raíba, uma comunidade remanescente de 
quilombolas – e que vive na região desde 
os anos de 1950 –, luta para ter o reconhe-
cimento da Fundação Cultural Palmares. O 
caso está sendo acompanhado pela ouvi-
dora-geral da defensoria Pública do Estado 
da Paraíba (dPE-PB), Andréa Coutinho, que 
esteve na comunidade na última semana 
para dialogar com as famílias e atestar as 
demandas oriundas da população local. A 
comunidade cigana que vive na cidade de 
Sousa também recebeu a visita da ouvidora 
durante sua incursão pelo Sertão.

Importunação sexual
A campanha contra a importunação se-
xual ‘Meu corpo não é sua folia’, promo-
vida pela Rede de Proteção às Mulheres 
em Situação de Violência na Paraíba 
(Reamcav), já ganhou a adesão de 22 mu-
nicípios. As prefeituras estão abraçando 
a ideia e se comprometendo a divulgar a 
mensagem de conscientização e os canais 
para denúncia do crime, durante os fes-
tejos carnavalescos locais. A última ade-
são foi do município de Sapé, que firmou 
compromisso com a Promotoria de Justi-
ça de Sapé, na segunda-feira (10).

Gaeco do MPF-PB
depois de aprovado no início deste mês 
pelo Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, o procurador-geral da 
República Augusto Aras nomeou, na 
quarta-feira (12), seis procuradores 
para atuar no Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco) do MPF na Paraíba. São eles: 
Tiago Misael (coordenador, que atua na 
região de Patos), Victor Veggi e Antônio 
Edílio Magalhães (que atuam na região 
de João Pessoa), além de Bruno Barros e 
Bruno Galvão (Campina Grande) e João 
Raphael (de Guarabira.

Inventário Cultural
O Município de Conde, na Região Metro-
politana de João Pessoa, promoveu a ‘II 
Oficina de Patrimônio e Inventário Cultu-
ral’, que faz parte das atividades do ‘Proje-
to Inventário Cultural do Conde’, iniciado 
em 2019. A oficina foi ministrada pela pes-
quisadora e antropóloga Letícia Vianna e 
foi voltada para professores da rede muni-
cipal e agentes culturais das comunidades 
pesquisadas. O evento aconteceu ontem, 
na Pousada Aruanã, em Carapibus.

Emendas à reforma da Previdência
O secretário legislativo da ALPB, Gui-

lherme Benício, informou ontem que, depois 
da retomada dos trabalhos no dia 3 de mar-
ço, a proposta de reforma da Previdência do 
Estado passará por uma comissão especial 
cuja tarefa será o de receber e apreciar 
propostas e emendas a serem apresentadas 
pelos deputados.

Aprovada na Comissão de Constituição 
e Justiça na última terça-feira, a Proposta de 
Emenda Constitucional 20/2019 do Gover-
no do Estado, altera a disciplina do regime 
próprio de previdência social dos servidores 
estaduais, prevê regras de transição e regras 
também de disposições transitórias.

As mudanças são exigidas pelo texto 

federal da reforma da Previdência promul-
gada em novembro passado no Congresso 
Nacional. O Estado e os municípios têm até 
o dia 31 de julho deste ano para fazerem 
adequações nos seus sistemas previdenciá-
rios e, depois disso, 90 dias para aplicação 
do que vier a ser aprovado.

Caso as leis não sejam aprovadas e 
implementadas dentro desses prazos, o 
Estado e os municípios ficarão sem o “Cer-
tificado de Regularidade Previdenciária” 
e, consequentemente, sem transferências 
voluntárias de recursos da União. Sem o 
certificado, estados e municípios também 
não conseguem aval do Tesouro Nacional 
para a tomada de empréstimos.

Galdino já havia antecipado, de-
talhando somente que os servi-
ços de reparo demandam tempo 
e que as atividades da Casa só 
poderão ser retomadas no co-
meço de março.

As falhas no funcionamento 
dos equipamentos realmente já 
vinham sendo motivo de quei-

xas de outros parlamentares e 
funcionários da Casa, o que le-
vou a Mesa a partir mesmo para 
o recesso forçado.

Consultados sobre o as-
sunto, alguns parlamentares 
aprovaram a iniciativa do pre-
sidente, ao mesmo tempo em 
que aproveitaram para comuni-

car que, mesmo sem o plenário, 
seus trabalhos não vão parar. 
Eles vão aproveitar o período 
para percorrer os municípios de 
suas bases de atuação, não so-
mente atendendo a correligio-
nários, mas também realizando 
reuniões estratégicas com vista 
às eleições de outubro.

Falha no serviço

Vereador Leo Bezerra cobra regularidade 
na coleta de lixo na cidade de João Pessoa

Ministro Gilmar Mendes determina soltura 
de preso no âmbito da ‘Operação Calvário’

O vereador Leo Bezerra 
(PSB) afirmou que a falta de 
regularidade na coleta de re-
síduos sólidos da capital está 
deixando as ruas da cidade 
cobertas de lixo. O parlamen-
tar, durante pronunciamento, 
na sessão de ontem da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), ainda cobrou provi-
dências da gestão municipal 
para regularização da coleta.

“João Pessoa está entre-
gue ao lixo. Estamos enfren-
tando fortes chuvas e vemos 
lixo por todo canto. Nada con-
tra o secretário ou funcioná-
rios da Emlur, e sim com a falta 
de zelo e diálogo da prefeitura 
com a população. É triste ver 
João Pessoa jogada às traças e 
o lixo tomando conta das ruas. 
Peço resposta da PMJP no dia 
de hoje”, solicitou.

Leo Bezerra sugeriu que 
o prefeito da capital, Luciano 

Cartaxo (PV), ande pela cida-
de para ver de perto a situa-
ção. “Ele subiu nessa tribuna 
na abertura dos trabalhos 
da Casa para dizer que João 
Pessoa é maravilhosa, tendo 
lixo por todo canto? Vá na Co-
munidade Santa Clara ou no 
Bairro dos Estados para ver 
a podridão. Quando ele vai 
visitar os bairros da cidade?”, 
questionou.

O parlamentar ainda re-
bateu o pronunciamento da 
vereadora Raíssa Lacerda 
(PSd), ressaltando os avan-
ços obtidos da gestão do PSB 
no Estado referentes às Polí-
cias Civil e Militar. “Hoje, os 
policiais estão reivindicando 
aumento salarial. Na gestão 
passada tinha policial empur-
rando viaturas. Hoje temos a 
nova Central de Polícia. Sou 
favorável à melhoria salarial, 
mas não reconhecer o que foi 

O ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) deferiu o pedido de ha-
beas corpus impetrado pela de-
fesa de Breno dornelles Pahim 
Neto, preso no âmbito da ‘Ope-
ração Calvário’. Na decisão, Gil-
mar Mendes determinou a apli-
cação de medidas cautelares ao 
revogar a prisão.

No lugar da prisão, o minis-
tro determinou a imposição das 
seguintes medidas cautelares: 
comparecimento periódico em 
juízo, no prazo e nas condições 
fixadas pelo juiz de origem, 

para informar e justificar ativi-
dades, e proibição de ausentar-
se da comarca.

de acordo com o Ministé-
rio Público da Paraíba (MPPB), 
Pahim é apontado como inte-
grante do núcleo financeiro da 
organização suspeita de desviar 
recursos em contratos firmados 
entre o governo Ricardo Cou-
tinho (PSB) e organizações so-
ciais responsáveis por gerir os 
serviços de saúde e educação 
do Estado.

Na Paraíba, o desembar-
gador Ricardo Vital de Almeida 

também determinou a substitui-
ção da prisão preventiva de Bre-
no dornelles Pahim Neto, decre-
tada na sétima fase da ‘Operação 
Calvário’, por algumas medidas 
cautelares, entendidas pelo Mi-
nistério Público estadual, por 
meio de seus integrantes do Gru-
po de Atuação Especial contra o 
Crime Organizado (Gaeco), como 
suficientes ao acautelamento do 
processo e da sociedade.

As medidas impostas são: 
proibição de manter contato 
com testemunhas, investigados 
ou denunciados, por qualquer 

meio, exceto os familiares seus 
até o quarto grau; proibição 
de ausentar-se do país, salvo 
mediante autorização judicial, 
devendo efetuar a entrega de 
passaportes em até 48 horas 
a contar da intimação da deci-
são; e proibição de participar 
de forma direta ou por meio de 
quaisquer pessoas físicas ou 
jurídicas interpostas, de proce-
dimentos licitatórios diversos e 
de contratar com o poder públi-
co em todas as esferas, enquan-
to perdurar o processo no qual 
foi denunciado.

desenvolvido pela gestão até 
hoje é injustiça. Eles merecem, 
sim, o aumento e acreditamos 

no diálogo, coisa que acontece 
no Estado, mas não acontece 
na prefeitura”, enfatizou.

O vereador Leo Bezerra (PSG) sugere que o prefeito ande pelos bairros da capital

Foto: Olenildo Nascimento
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Bolsonaro confirmou a troca no lugar de Onyx Lorenzoni, que será deslocado para o Ministério da Cidadania

O presidente Jair Bolso-
naro oficializou nessa quinta-
feira, 13, trocas no primeiro 
escalão do seu governo. Alia-
do desde a campanha eleito-
ral, Onyx Lorenzoni deixará 
a Casa Civil para assumir o 
Ministério da Cidadania, no 
lugar de Osmar Terra. O gene-
ral Walter Braga Netto, chefe 
do Estado Maior do Exército 
e que comandou a interven-
ção federal no Rio de Janeiro 
em 2018, substituirá Onyx no 
cargo. Com a formalização da 
mudança, todos os ministros 
com assento no Palácio do 
Planalto terão origem militar.

 O anúncio foi feito por 
Bolsonaro por meio do Twit-
ter. A cerimônia de transmis-
são dos cargos será realizada 
na próxima terça-feira (18), 
no Palácio do Planalto.

 Onyx ocupava o ministé-
rio mais importante do gover-
no, mas teve suas funções es-
vaziadas nos últimos dias após 
sofrer seguidos desgastes. No 
Planalto, assessores afirmam 
que o comportamento do mi-
nistro vinha incomodando 
não apenas o presidente, mas 
seus colegas de Esplanada, 
que o acusam de fazer a velha 
política, ao usá-los para aten-
der demandas do baixo clero 
do Congresso.

 Na Cidadania, Onyx terá 
a missão de comandar o Bolsa 
Família, principal programa 
de distribuição de renda do 
governo. Terra enfrentava crí-
ticas por não conseguir levar 
adiante uma reformulação do 

Da Agência Estado

General Braga Netto será o 
novo ministro da Casa Civil

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Carlos Vieira

programa, o que agora deve 
ser tocado pelo novo ministro.

 A troca de ministros 
ocorre menos de uma semana 
após Bolsonaro retirar Gus-
tavo Canuto do Ministério do 
Desenvolvimento Regional e 
nomear Rogério Marinho no 
lugar. O motivo também foi 
a intenção de Bolsonaro de 
turbinar a área social da sua 
gestão. A pasta é responsá-
vel pelo Minha Casa Minha 
Vida, programa habitacional 
do governo. Ao completar 13 
meses de governo e dizendo 
estar “sobrecarregado”, Bol-
sonaro tem se cercado cada 
vez mais de integrantes das 

Forças Armadas e até se rea-
proximou do vice, general 
Hamilton Mourão. Na dança 
das cadeiras, Terra poderá 
retornar à Câmara, já que é 
deputado licenciado como 
Onyx, do DEM, ou até assumir 
uma embaixada. 

 O Estado revelou, nos 
últimos dias, que o Ministério 
da Cidadania contratou uma 
empresa suspeita de ter sido 
usada como laranja para des-
viar R$ 50 milhões dos cofres 
públicos, apesar dos alertas 
de fraude. Ontem, Bolsonaro 
cobrou explicações de Terra.

 A transferência de Onyx 
para a Cidadania já vinha 

sendo estudada pelo presi-
dente, que mostrava descon-
tentamento com o ministro, 
mas ele só bateu o martelo na 
quarta-feira (12). 

 O convite a Braga Net-
to para a Casa Civil foi feito 
há dias e reiterado na quarta 
(12). A informação “vazou”, 
porém, antes mesmo das con-
versas reservadas que Bol-
sonaro teve com Onyx e com 
Terra, separadamente. O mi-
nistro da Cidadania chegou a 
almoçar com Bolsonaro, atle-
tas e artistas. Depois disso, 
cumpriu agenda com a pri-
meira-dama, Michelle, na Em-
baixada de Israel, em Brasília. 

O general Walter Braga Netto, chefe do Estado Maior do Exército, será empossado na próxima terça-feira

Foto: Agência Brasil

Onix Lorenzoni se desgastou no governo
Nos bastidores, interlo-

cutores do presidente atri-
buem o agravamento do 
desgaste de Onyx ao embate 
entre ele e o ministro-chefe da 
Secretaria de Governo, Luiz 
Eduardo Ramos, que, desde 
meados do ano passado, assu-
miu a articulação com o Con-
gresso. Onyx nunca se con-
formou em ter perdido essa 
função para um militar. Tudo 
piorou no mês passado, quan-
do o ministro estava de férias 
nos Estados Unidos e o então 
secretário executivo da Casa 
Civil, Vicente Santini, usou um 
avião da Força Aérea Brasilei-
ra (FAB) para viajar à Suíça e à 
Índia. Santini foi demitido por 
Bolsonaro. Além disso, por 

ordem do presidente, Onyx 
teve de entregar o comando 
do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) para o 
Ministério da Economia.

Bolsonaro já dava sinais 
de que queria um “perfil mi-
litar” para conduzir a coorde-
nação do governo. Antes de 
Braga Netto ser oficializado 
na Casa Civil, no entanto, ele 
precisará se licenciar das For-
ças Armadas.

No Congresso, a escolha 
foi vista com ceticismo. Depu-
tados e senadores não escon-
dem a desconfiança com mais 
um militar no governo. Com 
fama de “durão”, Braga Netto 
é visto como um general sem 
ambições políticas e acostuma-

do a assumir missões difíceis. 
Nos dez meses em que 

atuou como interventor mi-
litar na segurança do Rio, 
em 2018, ainda no governo 
de Michel Temer, ele reorga-
nizou as forças policiais do 
Estado, quando estava no Co-
mando Militar do Leste. Bra-
ga Netto é amigo de Ramos e 
do general Augusto Heleno, 
ministro do Gabinete de Se-
gurança Institucional. 

Perfil discreto
O general de Exército 

Walter Souza Braga Netto, de 
62 anos, é avesso à exposição. 
Atual chefe do Estado-Maior 
do Exército, nasceu em Belo 
Horizonte e cumpre o “perfil 

mineiro”: prefere o trabalho ao 
verbo. Ao assumir o comando 
da intervenção no Rio, que lhe 
concedeu poderes de governa-
dor do Estado na área da Se-
gurança Pública, determinou 
a subordinados familiares dis-
crição nas redes sociais.

Foi observador militar da 
ONU no Timor Leste e adido 
na Polônia e nos EUA, de onde 
trouxe a tradição de trocar e 
colecionar medalhas. Entrou 
no Exército em 1974. Em 1994, 
como major de Cavalaria, apre-
sentou na Escola de Comando 
e Estado-Maior do Exército 
(Eceme) monografia com pro-
postas sobre como aproveitar 
melhor o pessoal na carreira 
militar, com foco nos oficiais.

O presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem que 
não vai incluir secretários 
e governadores no Conse-
lho da Amazônia, reativa-
do esta semana e que será 
coordenado pelo vice-pre-
sidente Hamilton Mourão. 
“Tem bastante ministros. 
Nós não vamos tomar 
decisão sobre Amazônia 
sem conversar com o go-
vernador, com a bancada 
do estado. Mas se colocar 
muita gente, é passagem 
aérea, hospedagem, uma 
despesa enorme e que não 
resolve nada”, disse.

Ao deixar o Palácio da 
Alvorada, na manhã dessa 
quinta-feira (13), Bolso-
naro reforçou que Mou-
rão, que é general do Exér-
cito, já serviu na região e 
que vai usar a estrutura da 
Vice-Presidência, por isso 
o conselho não precisará 
de orçamento próprio. O 
objetivo é integrar ações 
federais na região amazô-
nica, incluindo articulação 
com estados, municípios e 
sociedade civil.

O colegiado reúne, 
além da Vice-Presidência, 
14 ministérios. Criado ori-
ginalmente em 1995, no 
governo do então presi-
dente Fernando Henrique 
Cardoso, o conselho era 
subordinado ao Ministério 
do Meio Ambiente e tinha, 
entre os seus integrantes, 
os governadores dos esta-
dos da região.

O presidente esta-
va acompanhado hoje do 
deputado federal Átila 
Lins (PP-AM) que propõe 
a criação de um ministé-
rio extraordinário para a 
Amazônia, para integrar 
e executar as ações de-
liberadas pelo conselho. 
Bolsonaro disse que vai 
estudar as propostas, mas 
que isso envolveria o im-
pacto negativo de mais um 
ministério.

Argentina
O presidente também 

confirmou ontem que vai 
se reunir com o presiden-
te da Argentina, Alberto 
Fernández, no dia 1º de 
março, em Montevidéu, no 
Uruguai. Os dois estarão 
na cidade para a posse do 
novo presidente uruguaio 
Luis Lacalle Pou.

Este será o primei-
ro encontro entre os dois 
chefes de Estado, já que 
Bolsonaro não foi à posse 
do argentino em dezem-
bro do ano passado. Al-
berto Fernández venceu 
as eleições pela coalizão 
de esquerda Frente de To-
dos e sua vice é a senadora 
Cristina Kirchner, ex-pre-
sidente do país. O presi-
dente brasileiro apoiou a 
reeleição do presidente 
Maurício Macri, derrota-
do nas urnas nas eleições 
realizadas em outubro do 
ano passado no país vizi-
nho.

“Confirmei ontem 
com o embaixador [a re-
união bilateral]. Me in-
teressa conversar com 
Fernández. O embaixador 
trouxe uma boa notícia, vai 
se empenhar para aprovar 
o acordo Mercosul-União 
Europeia, também temos 
outros acordo em anda-
mento com outros países. 
Foi uma conversa saudá-
vel”, disse.

Bolsonaro recebeu o 
chanceler argentino, Fe-
lipe Solá, na quarta-feira 
(12) no Palácio do Planal-
to, e propôs a reunião bila-
teral com Fernández.

Durante sua visita, 
Solá pediu apoio do Brasil 
para renegociar a dívida 
argentina com o Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI). Segundo Bolsonaro, 
o assunto será tratado entre 
os ministros das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
e da Economia, Paulo Gue-
des. “Para nós interessa [a 
recuperação da Argentina], 
é o maior parceiro comer-
cial na América do Sul, acho 
que o quarto do mundo. A 
gente quer ver a Argentina 
crescer”, destacou o presi-
dente brasileiro.

Amazônia: conselho 
não será alterado
Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

Embaixada do Brasil nos EUA

Comissão do Senado aprova nome de diplomata

Após passar por sabatina 
na Comissão de Relações Exte-
riores (CRE) do Senado nesta 
quinta-feira (13), o diplomata 
Nestor Forster foi aprovado,  
por unanimidade, pela CRE 
para assumir a embaixada 
do Brasil nos Estados Unidos 
(EUA). Indicado em outubro 
do ano passado pelo presi-

dente Jair Bolsonaro, ele ainda 
precisa passar pelo crivo do 
plenário da Casa. A votação 
deve acontecer já na semana 
que vem, antes do Carnaval.

Forster - que já comanda 
a representação diplomática 
na prática como encarregado 
de negócios - avaliou como 
“histórica” a visita de Bolso-
naro ao presidente norte-a-
mericano, Donald Trump, em 
março de 2019. Para ele, o 

principal resultado do encon-
tro entre os dois presidentes 
foi a mudança de posição dos 
EUA com relação ao pleito do 
Brasil de integrar na Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE).

“Nos Estados Unidos, ha-
via resistência ao fato de os 
Estados Unidos apoiarem o 
Brasil. Naquele momento, o 
Presidente americano anun-

cia, então, o apoio firme à can-
didatura do Brasil, como tem 
sido demonstrado ao longo 
do processo que já se inicia ”, 
disse.

Ao enfatizar que a diplo-
macia não pode se esgotar na 
conversa entre os dois chefes 
do Executivo ele disse que é 
importante fortalecer a rela-
ção entre os dois países “ apro-
veitando a excelente química” 
entre os dois chefes de Estado.

Ainda como fruto da vi-
sita de Bolsonaro a Trump, 
o diplomata destacou uma 
designação especial de aliado 
preferencial extra-Otan, o que 
segundo ele, abre ao Brasil 
as portas de uma cooperação 
mais profunda na área de de-
fesa, na área militar. Também 
falou do lançamento de um 
projeto-piloto para um pro-
grama americano, o Global 
Entry. A iniciativa simplifica a 

chegada de viajantes frequen-
tes brasileiros aos aeroportos 
norte-americanos.

Com relação à isenção de 
vistos que o governo brasilei-
ro concedeu unilateralmente 
aos Estados Unidos, Forster 
disse que somente nesses pri-
meiros seis meses de imple-
mentação dessa isenção hou-
ve um aumento da ordem de 
15% no turismo daquele país 
para o Brasil.

Karine Melo
Da Agência Brasil
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EU,  ANTONIO FRANCISCO DE LIMA, brasileiro, inscrito no CPF 267.170.288-40,  venho tornar 
público que requereu a SEMAPA – Secretária de Meio Ambiente , Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a Licença de Instalação  LI, para a construção de uma Residência, situada na Rua do Cajueiro s/n 
Bairro Portal do Poço Cabedelo PB CEP. 58.106-212

Cícero Jose Patrício Araújo CPF 025.385.354-09 torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a licença de permissão de embarcação para 
transportar passageiros situada em Camboinha II- Cabedelo / Areia Vermelha. 
(Conforme resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

CARTÓRIO CARLOS ULYSSES – SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1º. OFÍCIO DA ZONA 
SUL DA COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB, delegação de serviço público, estabelecida à Av. 
Epitácio Pessoa, 105 – Centro – João Pessoa-PB, inscrita no CGC-MF sob nº. 09.362.211/0001-49, 
representado neste ato por seu respectivo Tabelião e Oficial, Dr. WALTER ULYSSES DE CARVALHO, 
brasileiro, casado, tabelião, portador do CPF nº 347.824.437-49, FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem, dele conhecimento tiverem ou a quem interessar possa que neste Cartório foi 
requerido por ERNA LUIZA SCHMITT, brasileira, administradora aposentada, divorciada, portadora 
do RG – Cédula de Identidade de Registro Geral de número 3.106.833. órgão Emissor SSP/PB, 
e do CPF/MF de número 252.507.520-04, residente e domiciliada na Avenida Hilton Souto Maior, 
nº 6701, Quadra 767, Casa 232, Bairro Portal do Sol, na cidade de João Pessoa, no Estado da 
Paraíba, a retificação de área do terreno onde está edificado o imóvel “Prédio residencial situado 
na VL – 35 (trinta e cinco), da Quadra nº 380 (trezentos e oitenta), Lote nº 49-E (quarenta e nove), 
sob nº 183 (cento e oitenta e três), no bairro Valentina Figueiredo, nesta Cidade, no lado impar, 
construído em terreno próprio, contendo 01 (um) quarto, 01 (uma) sala, cozinha, terraço e WCB, 
medindo 14m50 (quatorze metros, e cinqüenta centímetros) de largura na frente e nos fundos, 
por 20m00 (vinte metros) de extensão de ambos os lados. Cadastrado na PMJP sob nº (atual) 
54.157.0251.0000.0000, e (anterior) 25.380.0049.0000.001”; imóvel devidamente registrado na 
matrícula nº 95.512 do Cartório de Registro de Imóveis da Zona Sul da Comarca de João Pessoa 
–PB, consoante limites e metragens certificados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa – PB, 
consignando que as reais dimensões do imóvel são as seguintes: “Prédio residencial situado na 
VL – 35 (trinta e cinco), da Quadra nº 380 (trezentos e oitenta), Lote nº 49-E (quarenta e nove), 
sob nº 183 (cento e oitenta e três), no bairro Valentina Figueiredo, nesta Cidade, no lado impar, 
construído em terreno próprio, contendo 01 (um) quarto, 01 (uma) sala, cozinha, terraço e WCB, 
medindo 23m90 de largura de frente e 33m15 de largura de fundos, por 20m00 de comprimento 
do lado direito e 21m00 de comprimento do lado esquerdo. Cadastrado na PMJP sob nº (atual) 
54.157.0251.0000.0000, e (anterior) 25.380.0049.0000.001”. Por este CITO OS CONFRONTANTES, 
SEVERINO RANIERE VIEIRA DA SILVA, CPF nº 591.986.484-20, JOSEFA PEREIRA DE PONTES 
BELO, e seu esposo, NEILDO BELO, CPF nº 380.166.644-15; ARNÓBIO DE ARAÚJO CRUZ, 
CPF nº 205.578.254-15, INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E NÃO 
ENCONTRADOS, SEUS CONJUGES, SE CASADOS FOREM OU AQUELES QUE PORVENTURA 
TENHAM CONHECIMENTO E INTERESSE, POSSAM ALEGRAR QUALQUER DIREITO SOBRE 
O IMÓVEL ACIMA MENCIONADO, para impugnarem, querendo, no prazo de 15 (quinze dias), nos 
termos do art. 213, parágrafo 2.o, da Lei 6015/73, que não o fazendo presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pelo requerente. O Oficial de Registro.

João Pessoa (PB), 11 de fevereiro de 2020.

Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

INTIMAÇÃO nº 07/2020
A Comissão Permanente de Inquérito, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio 
da portaria n°052de22de janeirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 24 de janeirode 
2020, INTIMAo Sr. ALLAN SÓCRATES OLINTO CORREIA,CPFnº. 053.371.544-00,a comparecer 
perante esta Comissão no dia 13de fevereiro de 2020, às 13:30h, a fim de participar de AUDIÊNCIA 
na condição deINVESTIGADO no Processo Administrativo Disciplinar n° 0032075-8/2016,processo 
de Instrução nº 0001938-3/2020,que objetiva apurarà acumulação de cargos público na Câmara dos 
Deputados e nesta Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia.
João Pessoa, 05de fevereiro de 2020

Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
Presidente da CPI/SEE – PB

INTIMAÇÃOnº 08/2020
A Comissão Permanente de Inquérito, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio da 
portaria n°052de22de janeirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 24 de fevereirode 
2020, INTIMAo Sr. ALLAN SÓCRATES OLINTO CORREIA,CPF nº053.371.544-00,a comparecer 
perante esta Comissão no dia 21de fevereirode 2020, às 13:30h, a fim de participar de AUDIÊNCIA 
na condição deINVESTIGADO no Processo Administrativo Disciplinar n° 0032075-8/2016,processo 
de Instrução nº 0001938-3/2020,que objetiva apurarà acumulação de cargos público na Câmara dos 
Deputados e nesta Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia.

João Pessoa, 05de fevereiro de 2020
Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE – PB

INTIMAÇÃO Nº09/2020
A Comissão Permanente de Inquérito,no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio da 
portaria n° 048 de 20 de janeirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de janeiro de 
2020, INTIMAa Sr. Marciano Pinheiro da Silva,a comparecer perante esta Comissão no dia 17 de 
fevereirode 2020, às 13:30h, a fim de participar de AUDIÊNCIAna condição deDENUNCIANTEno 
Processo Administrativo Disciplinar n° 0009922-4/2019,0010091-2/2019, Processo de Instrução nº 
0001723-4/2020,que tem por objetivo apurar a constatação de aquisição de gêneros alimentícios 
pela EEEFM PROF. PAULO FREIRE, nesta capital, pertencente à circunscrição da 1ª GRE.

João Pessoa, 11 de fevereirode 2020.
Bel. Claudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEECT - PBSECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO - CPI

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 10/2020
Processo Administrativo Disciplinar n° 0010112-5/2019

Processo de Instrução n° 0024732-0/2019
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 949 de 15 de julho de 2018, instada 
pela portaria n° 1203 de 15 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de 
outubro de 2019, nos termos do Art. 149, § 1°e tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo 
Único, da Lei complementar nº 58/2003, resolve:
CITARo servidorJorge Carvalho de Oliveira Junior–matrícula nº 67.156-8, para apresentar na 
Comissão Permanente de Inquérito, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir daúltima pu-
blicação deste, DEFESA ESCRITAem relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO DE 
INDICIAÇÃOpresente no supracitado processo.
É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, das 
08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 11de fevereiro de 2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 12

A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio 
da portaria nº 1240de 04 de novembrode 2019,publicada no Diário Oficial do Estado em 09 de 
novembrode 2019, INTIMAo(a) Sr. (a)MÔNICA COELHO DE OLIVEIRA,ex-servidor (a), matricula 
nº 650.454-0a comparecer perante esta Comissão no dia 02de marçode 2020, às 13h30min, a fim 
de participar de AUDIÊNCIAna condição deINVESTIGADOno Processo de nº0024584-5/2019 e 
Processo de Instrução nº. 0027140-5/2019,que objetiva apurar supostas irregularidades realizada, 
por meio de empresas na EEEF JOSÉ DE ALENCAR, localizada no município de João Pessoa, 
pertencente na circunscrição da 1º GRE.

João Pessoa, 12de fevereirode 2020.
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 13

A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio 
da portaria nº 1240de 04 de novembrode 2019,publicada no Diário Oficial do Estado em 09 de 
novembrode 2019, INTIMAo(a) Sr. (a)HERBERT CLECIO BATISTA MONTENEGRO,servidor 
aposentado, matricula nº 128.487-8a comparecer perante esta Comissão no dia 02de marçode 
2020, às 13h30min, a fim de participar de AUDIÊNCIA na condição deINVESTIGADOno Processo 
de nº0024584-5/2019 e Processo de Instrução nº. 0027140-5/2019,que objetiva apurar supostas 
irregularidades realizada, por meio de empresas na EEEF JOSÉ DE ALENCAR, localizada no 
município de João Pessoa, pertencente na circunscrição da 1º GRE.

João Pessoa, 12de fevereirode 2020.
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO
Fundado em 7 de setembro de 1905

Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº. 317, de 1909
CNPJ: 09.249.830/001-21 – Fone (83) 3222-0513

58013-080 - Rua Barão do Abiaí, 64 – João Pessoa - Paraíba
EDITAL

O Presidente em exercício do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, no uso de suas atribuições 
e de acordo com o Estatuto e Regimento Interno do IHGP, abre o prazo de 30 (trinta) dias, para o 
registro das inscrições dos candidatos que quiserem ocupar a cadeira de N°. 38 do IHGP, que tem 
como Patrono Francisco Coutinho de Lima e Moura, vaga com o falecimento do historiador Hélio 
Nóbrega Zenaide. Os candidatos ao preenchimento da referida vaga deverão ser propostos por no 
mínimo três associados efetivos do Instituto, no gozo de seus direitos, juntando, além do curriculum 
vitae, 2 (duas) fotos 5x7, bem como exemplares de seus trabalhos publicados e comprovante de 
pagamento da taxa de Inscrição. O prazo para recebimento das propostas é até às 12:00 horas do 
dia 13 de março de 2020, impreterivelmente, devendo ser feita mediante protocolo na Secretaria 
do IHGP, sito à rua Barão do Abiaí, 64, Centro, João Pessoa – PB.    

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2020 
Severino Ramalho Leite

Presidente do IHGP

Assembleia Geral Ordinária de Eleição.
O presidente da Associação dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado da Paraí-
ba – ASPEMI-PB,convoca todos os servidores públicos estaduais e municipais para participarem 
da Assembleia Geral Ordinária, para a eleição da referida associação, com sede na Av. Gouveia 
Nobrega, 32 - SALA B, Roger cidade de Joao Pessoa-PB, para a composição da nova Diretoria, 
sendo esta convocatória de acordo com o Artigo 12,14 e Capitulo V do Estatuto Social desta Enti-
dade, convocamos as eleições dentro dos prazosatendendo o estatuto já que o mandato da atual 
diretoria termina  no dia 15/04/2020. A eleição ocorrera na sede da entidade no dia 30 de março 
2020, a votação ocorrera no horário das 09:00 em primeira convocação e ás 10:00h em segunda 
convocação, na sede da entidade na Av. Gouveia Nóbrega,32 Roger, João pessoa/PB.

Francisco de Assis Pereira
Presidente da Aspemi/PB

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CPL/SES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.05.19.609
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019

DATA DE ABERTURA: 28/02/2020 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 20-00116-7
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE CÓRNEAS PARA A CENTRAL DE 
TRANSPLANTE DA PARAÍBA.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 089/2020/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site www.centraldecompras.pb.gov.br. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual 
nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 272 – Rec. do SUS 
transferidos ao Estado. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h 
às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2020.
Karla Michele Vitorino Maia

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

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA2ª CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 319/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica, 
considerando que a 1ª chamada foi DESERTA, para conhecimento dos interessados, nos termos 
da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no 
âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que realizará 
a segunda chamada da licitação na modalidade PregãoPresencial na sede deste Órgão, situada a 
Rua João da Mata S/N, Centro Administrativo Estadual - Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no 
dia 04/03/2020, às 09:00horaspara:
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS DE COSTURA, destinadoaoCOMPLEXO DE SAÚDE DE CRUZ DAS ARMAS 
- CSCA,conforme anexo I do Edital.
Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência Executiva de Licitação 
da Central de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.  
CADASTRO CGE Nº 19-01446-5

João Pessoa, 13 de Fevereiro de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, CNPJ nº 09.123.027/0001-46, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Ambiental de Operação,em João Pessoa, 11 de fevereiro de 2020. Para Loteamento 
Industrial, situado nas margens da rodovia PB-44 no Distrito Industrial de Caaporã, município 
Caaporã – PB, conforme processo n º 2020-001120/TEC/LO-0361.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, CNPJ nº 09.123.027/0001-46, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença Ambiental de Operação, em João Pessoa, 28 de janeiro de 2020. Para Operação de Galpão 
em estrutura pré-moldada, situado no Distrito Industrial de Cajazeiras, município Cajazeiras – PB, 
conforme processo n º 2020-000661/TEC/LO-0294.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COM-
PRA E VENDA N.º 003/2009, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
PARAÍBA – CINEP E A EMPRESA ANTÔNIO FERNANDO DE HOLANDA/FUJI S.A. MÁRMORES 
E GRANITOS.

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA N.º 003/2009, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVI-
MENTO DA PARAÍBA – CINEP E A EMPRESA ANTÔNIO FERNANDO DE HOLANDA/FUJI S.A. 
MÁRMORES E GRANITOS.

Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2019, nesta Cidade de João Pessoa, capital do 
Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade 
de economia mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no 
CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de 
Operações, respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro 
civil, inscrito no CPF nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), 
residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, 
brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de 
identidade nº 2.197.172 (SSP/PB),residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, com 
base na legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instru-
mento Particular de Contrato Preliminar de Promessa de Compra e VendaN.º 003/2009, firmado 
em13 de fevereiro de 2010, o qual teve seu primeiro aditivo ao contrato mencionado, assinado na 
data de 24 de setembro de 2010,com a empresa ANTÔNIO FERNANDO DE HOLANDA/FUJI S.A. 
MÁRMORES E GRANITOS, inscrita no CNPJ sob o n°41.137.225/0001-71, que tem por objeto, 
formalmente, uma área total medindo 43.577,51 m² (quarenta e três mil,quinhentos e setenta e 
setevírgula cinquenta e ummetros quadrados), constituída de três lotes de terra, localizados na 
Via Local 07, no Distrito Industrial do Ligeiro, município de Campina Grande-PB, sendo o Lote 
01 localizado na Via Local 07, parte do Lote 01 da Quadra 16, medindo 16.200,00m²,o Lote 02 
localizado na Via Local 07, Lote 01 da Quadra 13, medindo 12.553,23m² e o Lote 03localizado 
na Via Local 07, Lote 02 da Quadra 13, medindo 14.824,27m²,posteriormente permutados, por 
meio do primeiro termo aditivo ao Contrato nº 003/2009 pelos terrenos caracterizados como Lotes 
02,03,04 e 05 da Quadra 12, que atualmente, devido a alteração de nomenclaturas da Planta do 
Loteamento Industrial, realizada pela Prefeitura de Campina Grande e devidamente registrada, 
correspondem aos Lotes 01, 02, 03 e 04 da Quadra 05, operando-se tal rescisão pelos funda-
mentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO que a empresa em 
tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente as previsões contida na Cláusula 
Nona, alínea “a”, do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda n° 003/2009 aditivado 
em 24 de setembro de 2010, principalmente as que estabelecem como cláusulas resolutivas 
o prazo máximo de 12 (doze) mesespara implementação do empreendimento, bem como, 
iniciar seu funcionamento em 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes a contar daassinatura do 
contrato, e a inadimplência do valor avençado no contrato; CONSIDERANDO, ainda, o pleno 
direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE O INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 
PRELIMINAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º 003/2009, a COMPANHIA DE DE-
SENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por decisão de seus Diretores respectivamente, 
Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme Resolução de Diretoria n° 045/2019, datada 
de 28 de novembro de 2019, razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, 
a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos do 
referido instrumento legal; CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, 
FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO O CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA 
Nº 003/2009aditivado em 24 de setembro de 2010,celebrado entre aCOMPANHIA DE DESEN-
VOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E A EMPRSA ANTÔNIO FERNANDO DE HOLANDA/FUJI 
S.A. MÁRMORES E GRANITOS.

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2020.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

RÔMULO SOARES POLARI FILHO
Diretor Presidente

RICCELLY FARIAS DE LACERDA
Diretor de Operações

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COM-
PRA E VENDA N.º 042/2012, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA PARAÍBA – CINEP E A EMPRESA ATACADÃO DO CRIADOR – COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA.
Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2019, nesta Cidade de João Pessoa, capital do 
Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade 
de economia mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no 
CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de 
Operações, respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro 
civil, inscrito no CPF nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), 
residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, 
brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de 
identidade nº 2.197.172 (SSP/PB),residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, com 
base na legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instru-
mento Particular de Contrato Preliminar de Promessa de Compra e VendaN.º 042/2012, firmado 
em02 de outubro de 2012,com a empresa ATACADÃO DO CRIADOR – COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°06.049.929/0001-91, que 
tem por objeto, formalmente, uma área total medindo 2.365,00m² (dois mil, trezentos e sessenta 
e cincometros quadrados), constituída de um lote de terra, localizado na Rua Antônio Bento de 
Paiva, Quadra 250, Lote 224, Mangabeira, município de João Pessoa-PB, o qual atualmente, 
devido a alteração realizada pela Prefeitura de João Pessoa e devidamente registrada, corresponde 
ao Lote 0365, da Quadra 206,apresentando os seguintes limites e confrontações: ao NORTE, 
na extensão de 55,00m, com parte do Lote nº 275 da Quadra nº 250; ao SUL, na extensão de 
55,00m, com o Lote nº 182 da Quadra nº 250; a LESTE, na extensão de 43,00m, com o Lote nº 
432 da mesma Quadra nº 250; e a OESTE, na extensão de 43,00m, com a Rua Antônio Bento 
Paiva,operando-se tal rescisão pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados: 
CONSIDERANDO que a empresa em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especial-
mente as previsões contida nas Cláusulas Sexta eSétima, alínea “c”, do Contrato Particular de 
Promessa de Compra e Venda n° 042/2012, principalmente as que estabelecem como cláusulas 
resolutivasa inadimplência da Promissária Compradora perante o fisco estadual e municipal, bem 
como a inadimplência de pagamentos de recursos oriundos de fundos estaduais e assemelhados, 
não cumprindo a empresa com as disposições contidas no art. 30 da Resolução de Diretoria nº 
045/2016; CONSIDERANDO, ainda, o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE O 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PRELIMINAR DE PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA N.º 042/2012, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por 
decisão de seus Diretores respectivamente, Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme 
Resolução de Diretoria n° 047/2019, datada de 28 de novembro de 2019, razão pela qual cessam 
todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades 
pelos atos já decorridos e oriundos do referido instrumento legal; CONSIDERANDO, por fim, 
todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO O CONTRATO 
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA Nº 042/2012, celebrado entre aCOMPANHIA DE DESEN-
VOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E A EMPRESA ATACADÃO DO CRIADOR – COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA.

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2020.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

RÔMULO SOARES POLARI FILHO
Diretor Presidente

RICCELLY FARIAS DE LACERDA
Diretor de Operações

 A 1ª Vara Federal em Ara-
raquara/SP declarou válida e 
passível de execução no Brasil, 
uma sentença proferida pela 
Justiça do Japão envolvendo um 
brasileiro condenado à prisão 
perpétua. A decisão foi proferi-
da no dia 4 deste mês pela juíza 
Carla Abrantkoski Rister e traz 
as adaptações e adequações da 
sentença estrangeira à legisla-
ção brasileira e a Constituição 
Federal.

 As informações foram 
divulgadas pelo Núcleo de 
Comunicação Social da Justiça 
Federal - Execução Penal nº 
0000101-24.2019 403.6120

 O sentenciado, nascido 
em São José do Rio Preto-SP, foi 
condenado em definitivo pela 
Justiça do Japão em 2004 por 
latrocínio, roubos, furtos, furto 
tentado e invasão de domicílio, 
além de permanência ilegal no 
país, prevalecendo a pena de per-
pétua com trabalhos forçados.

 O pedido de transferência 
feito pelo condenado baseia-se 
na Lei 13.445/2017, do Decreto 
9.199/2017 e no Tratado Sobre 
Transferência de Presos entre o 
governo brasileiro e o do Japão 
promulgado em 2016, o qual 
permite que brasileiros conde-
nados no país asiático cumpram 
pena no Brasil.

 Da mesma forma, existe a 
reciprocidade em relação a con-
denados japoneses no Brasil.

 O Ministério da Justiça, 
através de sua Coordenadoria 
de Extradição e Transferência 
de Pessoas Condenadas, foi res-
ponsável por remeter à 1ª Vara 
Federal de Araraquara o pedi-
do de transferência, juntamente 
com os documentos relativos aos 
fatos ocorridos incluindo a sen-
tença condenatória.

 O Ministério Público Fede-
ral, em sua manifestação, solici-
tou outras informações à Justiça 
japonesa e requereu a adequa-
ção da pena estrangeira à ordem 
jurídica brasileira.

 Em sua decisão, juíza res-

salta que ‘as penas de prisão 
perpétua e de trabalhos força-
dos são incompatíveis com a lei 
brasileira, de maneira que devem 
ser adequadas à legislação do 
Estado administrador da pena’.

 A magistrada enfatizou que 
‘faz-se necessário ingressar na 
dosimetria como parâmetro 
para perquirir como seria a pena 
se tivesse sido aplicada sob a lei 
brasileira’.

 Após a análise detalhada 
de cada uma das penas aplica-
das no Japão relativas aos cri-
mes de roubo, furto, roubo com 
consequente morte, tentativa de 
furto e furto consumado, a juíza 
aplicou as penas para cada fato 
criminal adaptando-as à legisla-
ção brasileira.

 A magistrada promoveu, 
ainda, a soma das penas, totali-
zando 41 anos, 6 meses e 20 dias 
de reclusão. Desse número, foi 
abatido o tempo de 17 anos, 1 
mês e 18 dias, já cumpridos pelo 
apenado no Japão, restando 24 
anos, 6 meses e 25 dias para a 
execução penal no Brasi.

Fronteira Brasil-Paraguai

Jornalista que denunciou 
facções é morto a tiros

Conhecido por denun-
ciar crimes na fronteira entre 
Brasil e Paraguai, o jornalista 
Léo Veras foi executado com 
ao menos 12 tiros de pistola, 
na noite de quarta-feira (12), 
na cidade paraguaia de Pedro 
Juan Caballero, na divisa com 
Ponta Porã (MS). Segundo o 
secretário de Justiça e Segu-
rança Pública de Mato Grosso 
do Sul, Antonio Carlos Videi-
ra, a vítima já havia recebido 
ameaças por criticar ações de 
narcotraficantes na região, 
principalmente do Primeiro 
Comando da Capital (PCC). 

 Mais conhecido como 
Léo Veras, Lourenço Veras era 
dono do site Porã News, espe-
cializado em notícias policiais, 
editado em português e espa-
nhol. Nascido no Paraguai, ele 
também tinha nacionalidade 
brasileira. A investigação do 
crime é feita pelas polícias dos 
dois países.

 O jornalista jantava com 
a família no quintal de sua 
casa, quando três homens en-
capuzados desceram de um 
Jeep Cherokee de cor branca 
e fizeram os disparos. Veras 
tentou fugir, mas recebeu tiros 
de pistola calibre 9 mm nas 
costas e na cabeça. Ele foi le-
vado a um hospital de Pedro 

Juan, mas já chegou ao local 
sem vida.

 De acordo com o secre-
tário Antonio Carlos Videira, 
Veras era alvo de ameaças. 
“Ele era contundente em crí-
ticas à ação do narcotráfico 
na região da fronteira e vinha 
recebendo ameaças”, diz. “Re-
centemente ele foi entrevista-
do em reportagem de alcance 
nacional denunciando as fac-
ções que agem na fronteira, 
especialmente o PCC (facção 
paulista Primeiro Comando 
da Capital). Por conta disso, 
sua relação com as autori-
dades e forças policiais era 
muito boa, mas certamente 
desagradava o crime’.

José Maria Tomazela
Da Agência Estado



Mundo
UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 14 de fevereiro de 202016

Proposta bipartidária, que teve o apoio de oito parlamentares do Partido Republicano, foi aprovada na Casa

O Senado dos Estados 
Unidos aprovou uma pro-
posta bipartidária ontem 
voltada a limitar a autori-
dade do presidente Donald 
Trump para lançar opera-
ções militares contra o Irã. 
Oito republicanos uniram-
se à oposição democrata 
pela medida.

 A derrota para a Casa 
Branca foi a primeira vota-
ção importante desde que 
Trump foi inocentado nas 
acusações de impeachment, 
na semana passada. Agora, 
a expectativa é que Trump 
vete a resolução sobre os po-
deres em uma guerra, caso 
ela chegue à mesa dele.

Resolução
A Câmara dos Represen-

tantes havia aprovado resolu-
ção similar no mês passado, 
mas com diferenças. Com isso, 
a Câmara terá de votar o tema 
de novo, antes de seguir para 
sanção ou veto de Trump.

 Seriam necessários dois 
terços dos votos na Câmara 
e no Senado para derrubar o 
possível veto de Trump.

Senado limita poder de Trump 
no uso de militares contra o Irã

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Da Agência Estado

Emilio Lozoya, ex-exe-
cutivo da petrolífera estatal 
Pemex e principal envolvido 
no México em um esquema 
internacional de corrupção 
da construtora brasilei-
ra Odebrecht, foi preso na 
Espanha, informou ontem 
o Ministério Público mexi-
cano. “Com o mandado de 
prisão que obtivemos de 
um juiz e o apoio fundamen-
tal da Interpol e da polícia 
espanhola, conseguimos 
prender esse indivíduo (Lo-
zoya)”, disse o procurador-
geral Alejandro Gertz .

Aliado do ex-presi-
dente Enrique Peña Nie-
to (2012-2018), Lozoya é 
acusado de ter recebido 
propinas milionárias da 
Odebrecht, que seriam des-
tinadas à campanha elei-
toral do ex-presidente. Ele 
também é acusado de ter 

autorizado, quando era di-
retor da Pemex, a compra de 
uma fábrica de fertilizantes 
por cerca de US$ 500 mi-
lhões (por volta de R$ 2,1 
bilhões), valor que foi consi-
derado excessivo tendo em 
vista o mau estado das ins-
talações, segundo o governo 
e especialistas do setor.

“Nesse momento, o 
que vai acontecer é que ele 
já está sujeito ao processo 
de extradição. Agora, vamos 
iniciar o litígio especifica-
mente para trazê-lo para o 
México”, disse Gertz.

Lozoya é o primeiro 
servidor público de alto es-
calão investigado pelo go-
verno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, que assumiu o 
compromisso de erradicar a 
corrupção no México. Gertz 
disse que a acusação contra 
Lozoya surgiu de uma de-
núncia de um representante 
legal da Pemex.

Executivo ligado à
Odebrecht é preso
Da Agência Estado

Trump enfrenta resistência do Congresso americano para realizar qualquer ação militar contra o governo iraniano 

Foto: Agência Brasil
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Serviços em alta
Setor registra primeiro crescimento, depois de quatro anos de 
queda consecutiva. Áreas de informática e comunicação são as 
responsáveis pela leve recuperação Página 19
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Durante a posse, foram anunciados investimentos na ordem de R$ 2,5 bilhões em 2020 para o  Estado paraibano

João Nilton Castro Mar-
tins é o novo superinten-
dente do Banco do Nordeste 
na Paraíba. A cerimônia de 
posse do cargo aconteceu na 
manhã de ontem, na Maison 
Blue’nelle, e reuniu institui-
ções parceiras, empresários, 
políticos, autoridades, além 
do presidente da instituição 
bancária, Romildo Carnei-
ro Rolim. Na ocasião, foram 
apresentados os dados de 
2019 e as prospecções de 
negócios para 2020. O ban-
co pretende investir R$ 2,5 
bilhões só este ano em todo 
o Estado. Para a região Nor-
deste, o investimento gira em 
torno de R$ 43 bilhões. 

O superintendente re-
cém-empossado falou da 
importante missão à frente 
da instituição e reforçou o 
compromisso de fazer mais 
pelo desenvolvimento da Pa-
raíba. “Cuidar com transpa-
rência, retidão, ética e zelo. 
Nos importa promover a 
equidade social, o bem-estar 
e o desenvolvimento das pes-
soas e quando você consegue 
apoiar uma pequena empre-
sa e ver que ela consegue 
formar um filho ou promo-
ver bem-estar para a família 
a gente está proporcionando 
desenvolvimento”, colocou 
João Nilton Castro Martins. 

O presidente da Federa-
ção do Comércio da Paraíba 
(Fecomércio), Marconi Me-
deiros, destacou a importân-
cia do banco para a área em-
presarial e para o comércio 
de serviços e turismo. “Posso 
dizer que o Banco do Nor-
deste é um grande parceiro 
do Estado da Paraíba, trazen-
do grandes investimentos 
para o nosso Estado”. O pre-
sidente da Fecomércio falou 
também sobre a atuação do 
banco. ”Hoje uma das coi-
sas que mais nos interessa, 
principalmente para o setor 

terciário da economia, é sa-
ber que o Banco do Nordeste 
tem uma preocupação com 
as grandes empresas mas 
tem também um tratamento 
muito especial para o peque-
no empreendedor e para a 
pequena empresa”. 

O presidente do Banco 
do Nordeste, Romildo Carnei-
ro Rolim, falou sobre a missão 
do que chamou de “banco de 
desenvolvimento da região 
Nordeste”, pontuando ações, 
programas e os últimos da-
dos alcançados. O crescimen-
to de programas como o Cre-
diamigo (de microcrédito)  e 
o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE) receberam destaque. 
“A gente continua na missão 
de dar celeridade no proces-
so de crédito, de fazer todo o 
orçamento, atender melhor 
os clientes para que sejam su-
pridos nas suas necessidades 
e demandas”. Além da melho-
ria dos serviços, o presidente 
do Banco do Nordeste falou  
sobre o impacto que as ações 
e investimentos da instituição 
causam na sociedade. “Levar 
oportunidade de trabalho, de 
geração de emprego e renda 
e melhorar  a qualidade de  
vida das pessoas”. 

Elogiado, Wesley Ma-
ciel - que passa a coordenar 
a superintendência em Minas 
Gerais e Espírito Santo - falou 
sobre a gestão à frente da su-
perintendência do Banco do 
Nordeste na Paraíba e apro-
veitou para agradecer. “Aqui 
nós encontramos uma am-
biência muito positiva para 
os negócios com empresários 
dedicados e um Estado or-
ganizado. E os parcerianú-
meros que nós mostramos 
representam empregos gera-
dos, oportunidades de cresci-
mento, arrecadação para os 
municípios e para o Estado. É 
com muita alegria que a gen-
te passa a condução ao João 
Nilton com a certeza do de-
ver cumprido”, finalizou.

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Novo superintendente do
BNB na PB destaca parcerias

Editoração: Lênin BrazEdição: Cecília Noronha

Governador destaca relevância do microcrédito
O governador João Azevêdo, 

que também prestigiou a posse 
do novo superintendente do BNB, 
destacou a parceria com o Banco 
do Nordeste e a importância da 
política de microcrédito da ins-
tituição. “O Governo do Estado 
cria ambientes para que essas 
ações aconteçam e sejam am-
pliadas. Nós entendemos que o 
microcrédito é fundamental para 
o desenvolvimento do Estado”.

 Na ocasião, João também 
apresentou alguns programas de 
crédito desenvolvidos na Paraíba 

e afirmou que o governo segue 
buscando ações e recursos para 
continuar avançando, mesmo 
com um cenário nacional ainda 
instável. “Fechamos o ano pas-
sado acima das expectativas. 
Aprovamos uma resolução que 
possibilita o investimento de 
pelo menos 30% do fundo de 
reinvestimento em infraestrutura 
diretamente para o Governo do 
Estado, precisamos apenas que 
seja regulamentado pelo Gover-
no Federal”. 

Com essa regulamentação, 

ligada aos recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento 
do Nordeste, seria possível am-
pliar ainda mais as ações no Es-
tado. “Porque somos instrumentos 
de políticas de inclusão e de ge-
ração de riquezas”, frisou João. 

O chefe do Executivo estadual 
assegurou a disponibilidade do 
governo estreitar ainda parcerias 
com o Banco do Nordeste. “Este 
ano, há uma previsão de investi-
mentos na Paraíba de mais de R$ 
2 bilhões e isso é de extrema im-
portância para a nossa economia. 

Ao discursar, João Nilton reforçou o compromisso com o desenvolvimento regional e disse que vai ampliar parcerias com o Governo Estadual

Em meu livro “Nós - An insight”, lan-
çado em 2011, há um poema chamado 
“À procura” que começa assim: “Apesar 
de acharem que não, / sou cristão. / 
Apesar de pedirem que desista, / sou 
socialista. / Não me interessam: / o 
quando, / o onde, / mas o porquê”.
       Volto a deixar bem claro que sou 
cristão. Que tenho duas devoções her-
dadas de minha mãe Antonieta: Nossa 
Senhora de Fátima e Santo Antonio 
(tenho imagens de ambos em meu 
quarto, deixadas por ela). Também 
deixo claro que confraternizo com 
todas as outras religiões e correntes 
espiritualistas e também os ateus. 
       Na internet, não participo do Twit-
ter e do Facebook para causar discór-
dias, criar conflitos. Procuro sempre 
amar ao próximo como a mim mesmo. 
Que positivas energias cósmicas flu-
tuem entre nós, nos protejam e nos 
harmonizem. 
       Meu lado espiritualista jamais 
entrou em conflito com meus escritos 
e criações artísticas. Assim elas e eles 
são constantes e aprofundados “insi-
ghts”. Peço, depois de ser lida a coluna 
desta 6ª feira, uma meditação sobre 

Quando prefiro ficar sentado no meio-fio
esta frase de Horácio: 
“Carpe diem, quam 
minimum credula 
postero” (“Aproveite 
o dia de hoje e confie 
o mínimo possível no 
amanhã”). 
       Durante os últimos 
dois meses e meio 
aprofundei minhas 
concepções e corro da 
fé cega, até porque não 
uso faca amolada.
     
nnnnnnnnnn

       Não há um ponto 
da Terra em que qual-
quer bússola enlou-
quece? Os ponteiros 
ficam girando e não 
param mais, Cada ca-
beça é uma bússola e tem o seu norte.
       Sempre tive a espiritualidade como 
bússola e norte. Tanto que durante 
cerca de um mês fiquei na clandes-
tinidade, num “aparelho’ localizado 
na área de Cinco Bocas, no bairro de 
Mandacaru, com dois companheiros do 
PCBR. Todas as noites, antes de dor-

mir, eu rezava, 
sem questiona-
mentos deles, 
sabedores da 
minha fé.
       “As mães 
e bestas são 
celestiais. Não 
se venda”. As-
sim termina a 
música “Gato”, 
que compus 
em 1976, no 
terraço da casa 
de minha mãe, 
onde eu estava 
morando. Foi 
composta logo 
depois de fumar 
maconha, que 
usava na época. 
Isso não me 

impediu de rezar quando fui dormir.
       Rezei também quando estava 
preso, com Anco Márcio, no DOPS, 
avisado de que seria enquadrado na 
Lei de Segurança Nacional. Não devo 
deixar de registrar que fomos soltos 
por interferência do então governa-
dor João Agripino, atendendo a pedi-

do do escritor Virgínius da Gama e Melo.

nnnnnnnnnn

       Fui membro da AMORC - Ordem Rosacruz 
- durante cerca de seis anos, onde aprofundei 
o conceito de que  as pessoas boas e retas 
estão sempre em concordância, quase todas 
se agrupando; as demais estão deturpadas por 
dezenas de conceitos errôneos.
       Recorro ao filósofo francês Raymond 
Bernard (foto): “Cada ser humano é res-
ponsável pela duração de sua vida e não há 
em relação a isto predestinação ou ‘destino’, 
para empregar uma linguagem corrente. A 
predestinação é, aliás, incompatível com a 
ideia de justiça cósmica”.
       Na verdade, a pessoa se banha num uni-
verso começado e acabado desde sempre. O 
círculo foi traçado completamente. A pessoa 
deve fazer a experiência deste universo. 
Deve transpor - ou retranspor - os segun-
dos, os minutos e as horas do relógio. Deve 
vivenciar e conhecer por experiência, e se 
o universo é uma ilusão, seu conhecimento 
e sua experiência não o são. Eis o que é a 
memória universal.

nnnnnnnnnn

       No mais prefiro ficar sentado no meio-
fio. Sim, “on the road”. Como quando fui (e 
voltei) duas vezes a Salvador a pé, uma delas 
com o ex-parceiro de música Cleodato Porto.

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com
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Em todo o país, serão ofertadas 70 mil vagas em instituições privadas. Inscrições devem ser feitas pela internet

André Richter
Agência Brasil

MEC inscreve até hoje para 
o Fies; resultado sai dia 26

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

O Ministério da Educa-
ção (MEC) informou que foi 
prorrogado por mais dois dias 
o prazo de inscrições para o 
Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies). Com a pror-
rogação, os estudantes inte-
ressados em participar do 
programa de financiamento 
do ensino superior em uni-
versidades privadas terão até 
as 23h59 de hoje para fazer a 
inscrição. O prazo inicial ter-
minaria ontem. 

Segundo o MEC, a data 
final foi estendida para dar 
mais prazo para os estudan-
tes se inscreverem. Em todo 
o país, serão ofertadas 70 mil 
vagas em instituições priva-
das. 

Os demais prazos do 
cronograma do Fies foram 
mantidos. A divulgação dos 
resultados será no dia 26 de 
fevereiro. A complementa-
ção dos inscritos pré-sele-
cionados ocorrerá entre 27 
de fevereiro e às 23h59 de 2 
de março. A convocação da 
lista de espera será de 28 de 
fevereiro até as 23h59 de 31 
de março.

Os estudantes interessados 
podem acessar o site do Fies.

Modalidades
Há duas modalidades de 

financiamento no atual mo-
delo do Fies, que possibilitam 
juro zero a quem mais pre-
cisa e uma escala que varia 
conforme a renda familiar do 
candidato.

A oferta de vagas a juro 
zero é destinada a estudantes 
com renda familiar per capita 
mensal de até três salários mí-
nimos, que tenham realizado 
qualquer edição do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
desde 2010 e obtido pelo me-
nos 450 pontos de nota média. 
O candidato não pode ter tirado 
zero na redação.

Tanto no Fies Juro Zero 
quanto no P-Fies, o estudan-
te só começa a pagar a dívida 
contraída depois que se for-
mar, na forma do contrato. A 
parcela devida é descontada 
na fonte.

Caso ainda não tenha 
emprego e renda formal, o fi-
nanciamento será quitado em 
prestações mensais equiva-
lentes ao pagamento mínimo, 
de acordo com o regulamento 
do CG-Fies.

Reação a críticas

Bolsonaro: Greenpeace é 
“um lixo e não vale nada”

Brasília - O presidente 
Jair Bolsonaro chamou on-
tem de “lixo” a organização 
ambiental Greenpeace. Ele 
reagiu às críticas da ONG, 
fundada em 1971, sobre a 
reformulação do Conselho 
Nacional da Amazônia Legal.

“Quem é Greenpeace? 
Quem é essa porcaria cha-
mada Greenpeace? Isso é 
um lixo”, disse Bolsonaro ao 
deixar o Palácio da Alvora-
da. Em nota, o Greenpeace 
destacou que a o conselho 
será formado exclusiva-
mente pelo Governo Fede-
ral, sem participação dos 
governadores dos estados.

“Se você quiser que eu 
bote governadores, secretá-
rios de grandes cidades, vai 
ter 200 caras. Sabe o que vai 

resolver? Nada. Nada”, disse 
Bolsonaro, que acrescentou: 
“tem bastante ministros. 
Nós não vamos tomar deci-
sões sobre estados sem con-
versar com governador, com 
a bancada do Estado. Se bo-
tar muita gente é passagem 
aérea, hospedagem, uma 
despesa enorme, não resol-
ve nada”, reagiu Bolsonaro.

Para o Greenpeace, 
o Conselho da Amazônia 
“não tem plano, meta ou 
orçamento”. “Ele (o Conse-
lho) não anulará a política 
antiambiental do governo e 
não tem por finalidade com-
bater o desmatamento ou o 
crime ambiental. Os gover-
nadores, indígenas e a socie-
dade civil não fazem parte 
da sua composição”, disse a 
entidade internacional.

No texto, o Greenpeace 
também fala que a transfe-

rência do conselho do Minis-
tério do Meio Ambiente para 
a vice-Presidência da Repú-
blica tenta “minimizar o im-
pacto negativo da gestão do 
ministro Ricardo Salles”.

“Bolsonaro retirou o 
ministro do Meio Ambien-
te do comando de políticas 
ambientais para a Amazô-
nia e espera que isto já seja 
o suficiente para enganar a 
opinião pública e os inves-
tidores internacionais. Mas 
os resultados continuarão 
sendo medidos diariamente 
pelos satélites que medem 
o desmatamento”, disse.

Ministério
Em conversa com jor-

nalistas, Bolsonaro disse 
que cogita criar um minis-
tério extraordinário para 
cuidar de assuntos da flo-
resta amazônica. 

Julia Lindner
Agência Estado

São Paulo - A Polícia 
Federal (PF) deflagrou on-
tem a Operação Narcos para 
desarticular um grupo que 
atuava em diferentes Esta-
dos com tráfico de drogas 
e armas e lavagem de di-
nheiro. Segundo os inves-
tigadores, a organização é 
ligada a uma facção e trazia 
drogas da Bolívia, principal-
mente cocaína, por meio de 
aeronaves e caminhões. Os 
entorpecentes eram então 
revendidos no mercado in-
terno ou enviados para ou-
tros países por navios.

Segundo o Ministério 
Público Federal, o grupo 
fazia uso de aeródromos 
localizados em Santa Catari-
na, Paraná, São Paulo, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Pará e Amazonas.

Os policiais federais 
cumpriram 24 mandados 
de busca e apreensão e 17 
mandados de prisão - 16 
preventivas e uma tem-
porária, sendo que quatro 
preventivas eram referentes 
a pessoas que já estavam 
presas. A ação teve apoio 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral, da Agência Nacional de 
Aviação Civil - Anac e da Po-
lícia Civil.

As ordens foram rea-
lizadas em endereços de 
Balneário Camboriú, Bom-
binhas, Brusque, Caneli-
nha, Florianópolis, Itape-
ma e Porto Belo, em Santa 
Catarina, Eunápolis e Porto 
Seguro, na Bahia, Governa-
dor Valadares, em Minas 
Gerais, Linhares, no Espíri-
to Santo, e Canoas, no Rio 
Grande do Sul.

A 1ª Vara Federal de 
Itajaí determinou ainda o se-

questro de carros e imóveis 
dos envolvidos, muitos de-
les de alto padrão, incluindo 
apartamentos em Itapema, 
Bombinhas, Porto Belo e 
um sítio em Canelinha, em 
Santa Catarina. Também 
foi decretado o bloqueio de 
contas de 25 investigados.

As medidas foram to-
madas após a investigação 
identificar que os investiga-
dos possuíam patrimônios 
milionários registrados em 
seus próprios nomes e nos 
de terceiros - parentes, em-
presas e outros “laranjas”.

A Polícia Federal indi-
cou que durante a investi-
gação foram apreendidas 
quase duas toneladas de 
cocaína, além de 12 aerona-
ves. Durante as diligências, 
alguns integrantes do grupo 
foram presos em flagrante, 
sendo um deles um dos líde-
res - detido em 2019 no Pará.

A corporação afirmou 
ainda que há fortes indí-
cios de que a quadrilha fa-
zia parte de uma facção cri-
minosa e também atuava 
no contrabando de armas 
de calibre restrito.

Os investigados po-
derão ser indiciados pelos 
crimes de tráfico de drogas, 
associação para o tráfico, 
organização criminosa e 
lavagem de dinheiro, cujas 
penas somadas podem ul-
trapassar 30 anos.

Traficantes usavam 
aviões e caminhões

Durante as 
investigações, a PF 

apreendeu quase duas 
toneladas de cocaína, 
além de 12 aeronaves 
em poder do tráfico 

Pepita Ortega
Agência Estado

Reitor da Universidade Brasil é 
suspeito de ameaçar delatora

São Paulo - A Polícia Fe-
deral (PF) deflagrou na manhã 
de ontem a Operação “Veri-
tà Protetta” que mira o atual 
reitor da Universidade Brasil, 
Adib Abdouni, por supostas 
ameaças e intimidações a tes-
temunhas e à delatora da Ope-
ração Vagatomia - investigação 
sobre venda de vagas no curso 
de Medicina, irregularidades 
no exame de revalidação de di-

plomas e fraudes no Fies e no 
ProUni de até R$ 500 milhões.

Agentes cumprem três 
mandados de busca e apreen-
são na sede da Universidade 
Brasil na capital paulista e 
no escritório e residência do 
atual reitor. As ordens foram 
expedidas pela 1ª Vara Fede-
ral de Jales.

A Justiça afastou Abdouni 
do cargo na Universidade Bra-
sil e determinou ainda que ele 
cumpra uma série de medidas 
cautelares, entre elas a proibi-
ção de contato com investiga-

dos da Vagatomia
A representação contra o 

reitor foi apresentada à Justiça 
pelo delegado Cristiano Pádua 
da Silva, que conduz o inquéri-
to da Vagatomia. O chefe da PF 
em Jales (SP) chegou a pedir a 
prisão preventiva do atual rei-
tor da Universidade Brasil, mas 
a medida foi negada.

Segundo a PF, os pedidos 
tinham como objetivo “cessar 
ameaças e intimidações pro-
feridas por Addouni a teste-
munhas e à colaboradora da 
Vagatomia.

Pepita Ortega 
e Fausto Macedo
Agência Estado

Esplanada - A casa em 
que o miliciano Adriano 
Magalhães da Nóbrega foi 
morto no domingo (9) ain-
da guarda vestígios do de-
sespero em que ele estava 
antes da operação policial 
que o encurralou. Na cida-
de de 30 mil habitantes, 
ninguém fala abertamente 
sobre o ocorrido. Sob ano-
nimato, moradores relatam 
que Nóbrega foi visto an-
dando armado na fazenda 
onde se escondeu.

Localizado à beira de 
uma estrada em Esplanada, 
no Litoral Norte da Bahia, o 
imóvel de dois quartos, vi-
sitado pelo jornal O Estado 
de S. Paulo ainda tem sinais 
da passagem do ex-policial. 
Manchas de sangue sujam 
o chão da sala e deixam ras-
tros até a saída. 

Adriano é acusado de 
chefiar a milícia Escritório 
do Crime, citada nas inves-
tigações sobre a morte da 
vereadora Marielle Fran-
co. O ex-capitão do Bope 
também é mencionado 
na apuração da prática de 
“rachadinha” no gabinete 
de Flávio Bolsonaro na As-
sembleia Legislativa do Rio. 
Ele se beneficiaria do es-
quema por intermédio da 
ex-mulher, que trabalhava 
lá. A mãe do miliciano tam-
bém teve cargo no local.

A simplicidade e a 
bagunça da casa em que 
Adriano foi morto contras-
tam com a fazenda na qual 
passou a última semana de 
vida. Ficou nela até antes 
de partir para a casa onde 
foi morto. 

Miliciano 
andava 
com arma 
por fazenda
Caio Sartori
Agência Estado

Candidato precisa acessar o site do Fies para se inscrever. O prazo se encerra às 23h59 de hoje e o resultado será divulgado no próximo dia 26

Foto: Agência Brasil
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Segundo IBGE, crescimento ainda está longe do ideal, já que acumulou 11% de perdas só entre 2015 e 2017

O volume do setor de ser-
viços fechou 2019 com uma 
alta de 1%. Essa é a primeira 
alta do setor desde 2014, já 
que os serviços tiveram que-
das consecutivas entre 2015 
e 2017 (acumulando perda 
de 11%) e fecharam com es-
tabilidade em 2018.  A receita 
nominal teve crescimento de 
4,5%. Os dados são da Pesqui-
sa Mensal de Serviços (PMS), 
divulgada hoje (13) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

“Essa alta é importan-
te, mas ainda está longe de 
alcançar o melhor resultado 
no setor de serviços”, avalia 
o gerente da pesquisa, Rodri-
go Lobo. Os principais res-
ponsáveis pelo crescimento 
foram os serviços de infor-
mática e comunicação, que 
tiveram avanço de 3,3%, pu-
xado pelo bom desempenho 
das atividades de portais, 
provedores de conteúdo e 
ferramentas de busca na in-
ternet, pelo desenvolvimento 
e licenciamento de softwares 
e pela consultoria em tecno-
logia da informação.

O segmento de outros 
serviços teve a maior alta 
(5,8%) e o segundo principal 
impacto no setor de serviços 
como um todo, puxado pelas 
atividades de corretoras de 

Vitor Abdala 
Agência Brasil

Setor de serviços registra
primeira alta desde 2014

Editoração: Lênin BrazEdição: Cecília Noronha

Os principais responsáveis pelo crescimento foram os serviços de informática e comunicação, devido à ampliação de várias atividades ligadas à tecnlogia digital, o que resultou em um avanço de 3,3%

Foto: Agência Brasil/ EBC

Foto: Ricardo Teles/Portal Brasil

títulos e valores mobiliários. 
Também tiveram alta os servi-
ços prestados à família (2,6%) 
e os serviços profissionais, ad-

ministrativos e complementa-
res (0,7%). O único segmento 
com queda foi o de serviços 
de transportes, auxiliares de 

transporte e correios (-2,5%).

Dezembro
Em dezembro, o setor de 

serviços teve queda de 0,4% 
no volume e alta de 0,3% na 
receita nominal, em relação a 
novembro. Já na comparação 

com dezembro de 2018, fo-
ram observadas altas de 1,6% 
no volume e de 4,5% na recei-
ta nominal.

O abate de bovinos no 
último trimestre do ano pas-
sado caiu 1,8%, com um total 
de 8,04 milhões de cabeças; 
o de suínos subiu 6,1%, com 
11,87 milhões de cabeças; e 
o de frangos aumentou 2,8%, 
chegando a 1,46 bilhão de ca-
beças, na comparação com o 
mesmo período de 2018. Os 
dados divulgados ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatísticas (IBGE) 
são os primeiros resultados 
da produção pecuária no país.

Na comparação com o 
terceiro trimestre de 2019, 
o abate de bovinos apresen-
tou decréscimo de 5,4%, o de 
frangos diminuiu 1% e o de 
suínos subiu 1,5%.

O peso das carcaças acu-
mulado no quarto trimestre 
de 2019 foi de 2,08 milhões 
de toneladas de bovinas, 1,06 
milhão de toneladas de suínos 
e 3,36 milhões de toneladas de 
frangos. Já a aquisição de leite 
cru diminuiu 0,9% na compa-
ração anual, com um total de 
6,64 bilhões de litros, mas na 
trimestral houve aumento de 
5,5%. Com relação às peças de 
couro, adquiridas pelos curtu-
mes, somaram 7,88 milhões 
inteiras, uma diminuição de 
12,4%, em relação ao quarto 
trimestre de 2018, e de 8,2%, 
na comparação com o tercei-
ro trimestre de 2019. A pro-
dução de ovos de galinha um 
aumento de 4,3% na compa-
ração anual e de 1,7% na com-
paração trimestral.

Abate de
bovinos cai e
de suínos e 
frangos sobe

Akemi Nitahara
Agência Brasil

Léo Rodrigues
Agência Brasil

Lucro da mineração cresce R$ 43,2 bi
mesmo após tragédias ambientais

Apesar dos impactos 
decorrentes da tragédia de 
Brumadinho (MG) ocorri-
da em janeiro de 2019, o 
faturamento do setor de 
mineração no Brasil cres-
ceu 39,2% no ano passa-
do. O salto foi de R$ 110,2 
bilhões em 2018 para R$ 
153,4 bilhões no ano pas-
sado. Os dados constam em 
balanço divulgado esta se-
mana pelo Instituto Brasi-

leiro de Mineração (Ibram), 
entidade que representa as 
maiores empresas do setor 
que atuam no país.

A produção de miné-
rio de ferro, no entanto, 
caiu. Os números oficiais 
de 2019 só devem ser co-
nhecidos quando a Agên-
cia Nacional de Mineração 
(ANM) divulgar o Sumário 
Mineral, mas o Ibram esti-
ma que a queda foi de 8,8%. 
Segundo a entidade, a pro-
dução saiu de 450 milhões 
de toneladas em 2018 para 

cerca de 410 milhões de to-
neladas em 2019.

Flávio Ottoni Peni-
do, diretor-presidente do 
Ibram, admitiu que a pro-
dução do setor foi impac-
tada pelo rompimento da 
barragem em Brumadinho. 
A estrutura pertencia à 
Vale, uma das associadas 
ao Ibram. A tragédia, que 
deixou mais de 200 mortos, 
teve como consequência 
um pente-fino nas minas 
operadas por diversos em-
preendedores. Como resul-

tado, dezenas delas foram 
paralisadas por decisões 
judiciais ou por determina-
ções da Agência Nacional 
de Mineração (ANM).

“Quando houve o rom-
pimento em Brumadinho, 
logo em seguida várias 
minas da Vale foram para-
lisadas. Algumas delas, até 
por decisão espontânea da 
mineradora. Embora uma 
parte da queda dessa pro-
dução tenha começado a 
ser suprida nas minas da 
Vale no Pará, esse processo 

não avança de um dia para o 
outro”, disse Penido.

Se houve queda na pro-
dução de minério de ferro, 
por outro lado, houve au-
mento de 3,5% nos agrega-
dos de construção civil e de 
17,4% no manganês. Esses 
índices contribuíram com o 
crescimento do faturamento 
do setor. Mas o desempenho 
das empresas também foi 
favorecido pela variação do 
preço do minério de ferro. 
Segundo Penido, a flutuação 
foi influenciada pela tragédia 
de Brumadinho. O valor mé-
dio da tonelada em 2018 no 
mercado internacional foi de 
US$ 69. Em 2019, ele saltou 
para US$ 93. Assim, apesar 
da queda na produção, as 
empresas faturaram mais.

“A partir do momento 
que houve a tragédia, hou-
ve um questionamento so-
bre a capacidade do setor 
para atender a demanda de 
minério de ferro apresenta-
da pelo mercado de aço. E 
quando há incerteza, natu-
ralmente os preços sobem. 
Logo após a tragédia, os 
preços subiram substancial-
mente chegando a valores 
até acima de US$ 100”, lem-
brou Penido.

Para 2020, no entanto, 
ele prevê uma queda do pre-
ço, devido em parte à con-
tínua acomodação do mer-
cado em relação à tragédia, 
mas também influenciada 
pela redução de consumo da 
China. Os dados do Abram, entidade que representa a maior parte das empresas do segmento, mostram que os lucros aumentaram mais de 39% em 2019
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Alerta: “doença do beijo” 
é mais comum no carnaval
Infectocontagiosa, a mononucleose é causada por vírus e provoca um quadro de febre, dor de garganta e mal-estar
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O carnaval começa daqui a 
oito dias em todo o Brasil. Para 
brincar com segurança, os foliões 
devem estar atentos para não 
pegar mononucleose, conhecida 
como doença do beijo, cujo risco 
de infecção cresce nessa época.

É uma doença infectocon-
tagiosa, causada por um vírus, 
de características clínicas bran-
das, que provocam um quadro 
de febre, mal-estar com adeno-
megalias, isto é, gânglios princi-
palmente ao redor do pescoço e 
dor de garganta.

“A doença é causada pelo 
vírus Epstein-Barr (VEB), de fácil 
transmissão de pessoa a pessoa. 
Por isso, ela é conhecida como 
doença do beijo”, disse ontem o 
médico da Secretaria de Estado 
de Saúde do Rio de Janeiro (SES), 
sanitarista Alexandre chieppe.

Esclareceu que, na verda-
de, a doença não é transmitida 
pelo beijo em si, mas por contato 
íntimo com secreções respira-
tórias de uma pessoa infectada. 
“É esse contato íntimo que faz a 
transmissão do vírus que causa 
a doença” afirmou.

O beijo é uma forma de con-
tato íntimo, que facilita a propa-
gação do vírus. A doença é trans-
mitida de maneira semelhante à 
gripe, ao resfriado comum, pelo 

contato com secreções de pes-
soas contaminadas. “E, às vezes, 
não é só pelo contato direto com 
secreções. Pode ser pelo contato 
indireto, através de superfícies 
contaminadas em que a pessoa 
coloca a mão, leva a mão à boca, 
à mucosa dos olhos ou do nariz e 
aí pode haver infecção”, explicou.

Avaliação
O médico explicou que a 

grande maioria das pessoas 
transmite a mononucleose em 
sua forma aguda. O grande pro-
blema das doenças infectoconta-
giosas é que, na sua fase inicial, 
elas são muito semelhantes.

Os sintomas clínicos são 
muito difíceis de serem diferen-
ciados no estágio inicial, explicou 
chieppe. Daí a recomendação 
para que a pessoa procure um 
serviço de saúde e faça uma 
avaliação inicial, com acompa-
nhamento médico.

“A mononucleose não é 
uma doença grave, na maioria 
das vezes. Mas pode ser confun-
dida com outras doenças que 
podem ser graves”, alertou. Essa 
doença não costuma ser grave 
em pessoas que têm o sistema 
imunológico preparado.

como toda doença de trans-
missão respiratória, há medidas 
de precaução que devem ser 
adotadas, entre as quais, lavar 
as mãos com frequência, utili-

Alana Gandra
Da Agência Brasil  

zar álcool gel nas mãos, cobrir a 
boca e o nariz ao espirrar para 
evitar que as secreções expelidas 
entrem em contato com o am-
biente e evitar locais de grande 
aglomeração pouco ventilados.

“São medidas que ajudam 
a prevenir as doenças de trans-
missão respiratória. Obviamente, 
são aliadas. Junto a isso, uma vez 
com os sintomas da doença, a 

pessoa deve procurar ajuda mé-
dica até para poder descartar 
doenças mais graves”, sugeriu 
o médico.

Riscos
Ele observou que carna-

val sempre existiu, da mesma 
forma que mononucleose. Por 
isso, no meio da euforia, cada 
pessoa deve avaliar o risco, sa-

bendo que as doenças respira-
tórias podem ser transmitidas 
pelo contato íntimo. A dica é 
que cada um tome a sua deci-
são  informado dos riscos e das 
possibilidades de transmissão 
de doença.

“Mas que aproveite o car-
naval com os cuidados necessá-
rios, de modo a evitar doenças 
de transmissão respiratória e 

outras doenças sexualmente 
transmissíveis, como HIV (si-
gla em inglês do vírus da imu-
nodeficiência humana), sífilis e 
as hepatites virais transmitidas 
por contato sexual” disse.

Chieppe afirmou, ainda, ser 
recomendável que utensílios de 
uso pessoal, como pratos, talhe-
res e copos não sejam comparti-
lhados com outras pessoas.

Foto: Tânia Rêgo

A doença é causada pelo vírus Epstein-Barr (VEB), de fácil transmissão de pessoa a pessoa; a grande maioria transmite a mononucleose, mais ainda em aglomerações

Novo coronavírus

Mudanças no diagnóstico 
explica aumento de casos

Só nas últimas 24 ho-
ras foram registradas 242 
mortes na província chinesa 
de Hubei, epicentro do novo 
coronavírus. O dia mais mor-
tífero desde o início do surto 
foi o mesmo em que houve 
uma subida vertiginosa no 
número de casos diagnosti-
cados, com registro de mais 
14.840 pessoas infectadas. 
As mudanças de metodo-
logia na identificação dos 
casos explicam o rápido au-
mento, quando os números 
estavam se estabilizando.

É uma subida dramáti-
ca e inédita no número de 
mortes e casos registados 
desde o início do surto na 
província de Hubei. As au-
toridades de saúde locais 
explicam que esses números 
elevados surgem devido a 
uma “definição mais ampla” 

da infecção, com mudanças 
nomeadamente na forma de 
diagnóstico.

Na quarta-feira, a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) tinha mencionado 
que o número de infecções 
na china estava a se esta-
bilizar, mas que era ainda 
cedo demais para apurar 
se a epidemia estaria a se 
abrandar.

Mas se antes o número 
de casos e mortes era calcu-
lado tendo em conta apenas 
os casos confirmados com 
os kits de diagnóstico, com 
os testes padrão de ácido 
ribonucleico (RNA), agora 
passa a ser suficiente um 
diagnóstico do vírus por 
meio  de uma tomografia 
computadorizada (TAc) dos 
pulmões.

Esses casos “clinica-

mente diagnosticados”, que 
são confirmados apenas por 
tomografia computadoriza-
da, não constavam em con-
tabilizações anteriores.

Das 242 mortes regis-
tadas em Wuhan, 135 foram 
contabilizadas segundo a 
nova metodologia. Em re-
lação aos novos casos, dos 
18.840 que foram registados 
nas últimas horas, 13.332 fo-
ram diagnosticados segundo 
os novos critérios.

A comissão Provincial 
de Saúde de Hubei explicou 
que as mudanças ao nível 
de diagnóstico vão permitir 
um tratamento mais rápi-
do. Mas a nova metodolo-
gia poderá também afetar a 
credibilidade dos números 
apresentados ao longo das 
últimas semanas e amplifi-
car as críticas à china.

Número de suspeitos no Brasil cai
O Brasil tem, atualmente, seis 

pessoas suspeitas de ter o coronavírus 
Covid-19. Os dados foram atuali-
zados pelo Ministério da Saúde. De 
quarta-feira, quando havia 11 casos 
suspeitos, para quinta-feira, seis ca-
sos foram descartados – três em São 
Paulo, dois no Rio de Janeiro e um em 
Minas Gerais – e um foi incluído, no 
Rio Grande do Sul.

Apesar da queda no número de 
casos suspeitos, o ministério evita 
considerar que o Brasil está livre de 
sofrer um surto. Para o secretário
-executivo da pasta, João Gabbardo, 
a escala de contaminação pode ser 
lenta e ainda chegar ao país. Além 

disso, não se descarta a hipótese do 
constante aumento de casos na China 
e em outros países ainda trazer con-
sequências para o Brasil.

“O fato de ter passado 14 dias e 
achar que as pessoas que deveriam 
ter vindo da China já ficaram mais 
de 14 dias não significa que, futura-
mente, não venham pessoas, tanto 
da China como de outros países, e 
que possam ser portadores do vírus”, 
disse Gabbardo. “Porque à medida 
que o vírus crescer em outros locais, 
como Alemanha ou Estados Unidos 
por exemplo, essas pessoas virão para 
o Brasil e também poderão trazer a 
doença”.
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Rei dos Clássicos
O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, segue impiedoso nos 
confrontos contra os grandes do futebol carioca e já marcou 12 
gols em Botafogo, Fluminense e Vasco em um ano. Página 24

Fo
to

: A
le

xa
nd

re
 V

id
al

/F
la

m
en

go

Se passar da segunda fase, o Belo chegará a uma receita de R$ 2,69 milhões. Adversário pode ser Flu ou Moto Club

A classificação para a 
segunda fase da Copa do 
Brasil foi muito comemorada 
pelos jogadores e comissão 
técnica, além da diretoria e 
torcida. Isto porque além do 
aspecto técnico tem também 
o financeiro. O Botafogo ago-
ra ganhou uma premiação de 
R$ 540 mil por ter participa-
do da primeira fase e recebe-
rá R$ 650 mil pela segunda 
fase. Se conseguir passar por 
Fluminense ou Moto Clube e 
chegar à terceira fase, o Belo 
terá mais R$ 1,5 milhão. Em 
linhas gerais, o alvinegro da 
estrela vermelha já vai rece-
ber R$ 1,19 milhão, e caso 
chegue a terceira fase, rece-
berá ao todo R$ 2,69 milhões.

A Copa do Brasil é a 
competição nacional que 
paga a maior premiação do 
País. Este ano, se um clube 
participar desde a primeira 
fase e for campeão, receberá 
R$ 66,9 milhões. Ao todo, a 
competição paga uma pre-
miação de R$ 72,8 milhões.  

O Botafogo só fará um 
treino em João Pessoa, an-
tes do jogo do próximo 
domingo contra o CSA, em 
Maceió, pela Copa do Nor-
deste. Será nesta sexta-feira 
pela manhã. A viagem para 
Alagoas será logo após o al-
moço. O treino apronto só 
será no sábado à tarde, em 
Maceió, quando o técnico 
Evaristo Piza vai definir o 
time titular. A única preo-
cupação dele no momento é 
com o atacante Kelvin, que 
sofreu uma lesão no braço 
esquerdo, e precisou ser 
levado para o hospital em 
Alagoinha. Ele será reava-
liado nesta sexta-feira.

Nessa quinta-feira (13), o 
dia foi de retorno da delegação 
a João Pessoa e de descanso 
para todo o elenco, após o em-
pate sem gols contra o Atléti-
co, em Alagoinha-BA, que deu 
a classificação à equipe para a 
próxima fase da Copa do Bra-
sil. O próximo adversário do 
Belo sairá do jogo entre Moto 
Clube x Fluminense, que será 
disputado após o carnaval, no 
Maranhão. Seja com que clube 
for, já está decidido, através de 
sorteio, que o tricampeão pa-
raibano decidirá a vaga para a 
terceira fase, fora de casa.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo já garantiu mais de
R$ 1 milhão na Copa do Brasil 

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato
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O atacante Kelvin, que sofreu 
uma lesão no braço direito no 
jogo em Alagoinhas, será rea-
valiado nesta sexta-feira

Clube pode ter parceria do exterior para investir na base

O Botafogo poderá ce-
lebrar uma parceria com o 
ex-técnico da Seleção da 
Inglaterra (2000 a 2002 e de 
2006 a 2007), o sueco Sven 
Göran Eriksson, que tem uma 
empresa de investimento no 
futebol. Hoje à tarde, o Belo 
concederá uma entrevista 
coletiva, no Hotel Litoral, na 
orla da praia do Cabo Bran-
co, para anunciar os detalhes 
dessa possível parceria, que, 
a princípio, seria apenas 
para as categorias de base. 
Uma verdadeira academia 

para formar futuros craques 
na equipe da Maravilha do 
Contorno.

Nesta quinta-feira, o 
próprio Sven Göran Eriks-
son mandou um vídeo para 
o presidente do Botafogo, 
Sérgio Meira, em que mostra 
estar muito interessado nes-
sa parceria, e diz que o seu 
representante, Lar Bakkerud 
- ex-jogador e agora agente 
de futebol - já está em João 
Pessoa, há alguns dias, e vai 
visitar o CT da Maravilha do 
Contorno nesta sexta-feira.

O agente poderá se tor-
nar um maneger do Bo-
tafogo, responsável pelas 

categorias de base, que 
seriam terceirizadas. Porém, 
os detalhes desta parceria só 
serão anunciados na coletiva 
de hoje à tarde, já com a par-
ticipação de Lar Bakkerud. 
Ele deverá estar acompa-
nhado do também agente e 
ex-jogador Anderson Sousa, 
brasileiro que passou muito 
tempo no futebol da Norue-
ga. O objetivo dos europeus 
é investir no Nordeste em 
um clube das séries B ou C, 
que tenha um bom Centro 
de Treinamento e que possa 
ganhar uma estrutura de ní-
vel internacional para revelar 
jogadores.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Divulgação

O presidente Sérgio Meira (C) se reuniu ontem com dirigentes para tratar da parceria
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Reunião do Ministério Público com órgãos de segurança define a estratégia para o jogo Campinense x Treze no Amigão

Um efetivo de aproxima-
damente 250 policiais será 
mobilizado pela Polícia Militar 
neste domingo, 16, antes, du-
rante e depois do jogo entre 
Campinense e Treze, válido 
pelo Campeonato Paraibano 
de Futebol. Em reunião rea-
lizada nessa quarta-feira, 12, 
em Campina Grande, foram 
definidas as estratégias de 
segurança para o clássico e 
contou com as presenças do 
procurador de Justiça Valber-
to Lira, coronel Enéas Cunha 
Rolim - sub-comandante do 
Policiamento Regional de 
Campina Grande - e represen-
tantes dos clubes envolvidos 
na partida.

Segundo revelou o coro-

nel Cunha Rolim, ficou defini-
do que os policiais militares se 
posicionarão no lado externo 
do estádio Amigão, em Cam-
pina Grande, a partir de meio-
dia, quando serão realizadas 
abordagens nos locais de 
aglomeração de torcidas, prin-
cipalmente onde houver ven-
da de bebida alcoólica. “Esse 
trabalho será feito por doze 
conjuntos de policiamento a 
cavalo. Vamos utilizar ainda 
o motopatrulhamento, força 
tática, entre outras modalida-
des. Nosso objetivo é garantir 
a tranquilidade do espetácu-
lo”, disse o coronel.

Na reunião ficou definido 
que a torcida do Campinense, 
mandante do jogo, ocupará a 
chamada arquibancada som-
bra, enquanto que o Treze 
ficará no lado do sol. “Isso se 

reverterá no jogo do dia 29 de 
março quando o Treze será o 
mandante”, explicou Cunha 
Rolim.

A estratégia que será uti-
lizada pela Polícia Militar no 
jogo deste domingo, segun-
do o comandante regional do 
policiamento, é a mesma que 
vem funcionando há cerca de 
dois anos e vem garantindo a 
segurança, sem badernas pro-
vocadas por torcedores que 
somente vão a campo para 
tumultuar “mas estamos sem-
pre atentos”.

Para o jogo entre Campi-
nense e Treze não será permi-
tida a presença de torcedores 
com instrumentos musicais, 
nem tão pouco torcidas uni-
formizadas que não estejam 
cadastradas. No caso de Cam-
pina Grande, nenhuma torcida 

está cadastrada junto ao Nú-
cleo do Desporto e Defesa do 
Torcedor (Nudetor).

Incidente
No jogo entre Campinen-

se e Atlético de Minas Gerais se 
verificou um tumulto no lado 
externo do estádio Amigão. Se-
gundo o coronel Cunha Rolim 
a princípio foi verificado que a 
confusão foi provocada por tor-
cedores de Campina Grande, 
do Treze, que mesmo a equipe 
não sendo participante da par-
tida se associaram a uma par-
te da torcida do Atlético, que 
também é Galo, e foram para 
“secar” o Campinense, apoiar 
a torcida visitante e causar ba-
derna, mas tudo foi controlado 
pela Polícia Militar que usou 
bala de borracha e dispersou 
os baderneiros.

Cardoso Filho
josecardososfilho@gmail.com

PM mobilizará 250 homens 
para o clássico em Campina

O título aqui sugere um clichê. “Todos os anos, 
os olhos dos profissionais do futebol se voltam para 
os talentos que costumam ser revelados na Copa 
São Paulo de Futebol Júnior, ou Copinha, como é 
popularmente conhecida. Diversos craques brasi-
leiros foram revelados lá, o que já se tornou uma 
tradição no nosso futebol…” Não é bem da Copi-
nha que iremos falar na coluna de hoje. O assunto 
é League of Legends, a modalidade dos chamados 
e-sports mais popular entre os jovens, e que ago-
ra está investindo pesado também na formação de 
um novo público para ser, em breve, tão conhecida 
quanto futebol. 

O jogo já é o que mais movimenta dinheiro com 
premiações, audiência, e ligas profissionais. Na fi-
nal do campeonato de 2019 foram pagos mais de 
US$ 1 milhão em prêmios, o equivalente a cerca de 
R$ 4,3 milhões. De acordo com números divulgados 
pela Riot Games, desenvolvedora do jogo, a disputa 
pelo título teve audiência de 44 milhões de espec-
tadores, com transmissão em 16 idiomas para mais 
de 20 plataformas pelo mundo. Entre os patroci-
nadores do evento estavam grandes marcas, como 
Louis Vuitton e Mastercard.

Não à toa, grandes clubes brasileiros estão de 
olho nessa fatia de mercado e começam a investir 
na formação de suas “jóias”. O principal deles é o 
Flamengo. Jovens atletas recebem altos salários e 
têm rotina e disciplina de atletas de ponta da mes-
ma forma que em outros esportes mais tradicio-
nais, onde o clube já detém certa hegemonia, como 
futebol e basquete. A atenção dada aos e-sports é 
fruto de um planejamento sério, que visa o futuro 
do clube no mercado esportivo junto a uma geração 
que cresce alheia aos canais de televisão e às mí-
dias mais tradicionais. 

Ocupar espaço nos jogos digitais é também as-
segurar a força do clube nos demais esportes que 
estão surgindo. E no modelo em que os e-sports se 
apresentam, não há mais nem o que discutir sobre 
serem considerados ou não esportes. É questão 
ultrapassada. Já têm atletas, clubes, premiações, 
espectadores e mídia especializada. Superam a 
passos largos diversos outros esportes mais tra-
dicionais, ou mais “vendidos” pela TV aberta. So-
mente em 2019, as receitas globais nos principais 
e-sports somaram US$ 1,1 bilhão, juntando vendas 
de publicidade, patrocínios e mídia. 

Os mais famosos dentre os e-sports ainda são 
League of Legends (mais conhecido como LoL), 
Dota 2, Fortnite e Counter-Strike, mas despontam 
também o Fifa, principal jogo eletrônico de fute-
bol, Overwatch, e também o clássico de luta Street 
Fighter, que vem recebendo investimento pesado 
de sua desenvolvedora, a Capcom.

Mas ao falar em investimentos e na receita que 
gira em torno dos jogos eletrônicos, o mais interes-
sante é perceber quanto a Riot Games, apesar de já 
ser dona do jogo mais popular e estar absolutamen-
te consolidada no meio, continua a colocar dinhei-
ro para fomentar seu produto e fazer a roda girar 
com um novo ciclo de consumidores. Recentemen-
te, a quantidade de anúncios referentes ao LoL no 
YouTube cresceu de forma vertiginosa, e o que mais 
surpreende é a linguagem, pois eles não buscam de 
cara novos atletas, mas entusiastas que possam, 
quem sabe, até se tornarem atletas, ou, caso não te-
nham tanta aptidão, estarem inseridos no universo 
para serem consumidores do esporte como produ-
to midiático. 

Os textos nos filmes fazem questão de res-
saltar a experiência em LoL. O quanto o jogo é 
simples, fácil de jogar no começo, intuitivo, e di-
vertido para se experimentar em grupo. Mais que 
um gosto popular, a Riot busca criar um cotidia-
no, uma vivência no jogo, ou ao menos fazer com 
que quem não vire jogador experimente uma vez 
e entenda como funciona. Assim, quando estiver 
zapeando na TV e passar por um disputa de LoL, 
saberá do que se trata. Eu? Já joguei, não jogo mais, 
mas recomendo demais!

Surge uma nova 
geração de atletas 

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe
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Reunião foi comandada por Valberto Lira e contou com a presença de várias autoridades policiais, além dos dirigentes de Campinense e Treze

Campinense agora já pensa no outro Galo

O dia ontem foi de descanso 
para os jogadores do Campinense, 
após o jogo contra o Atlético-MG 
pela Copa do Brasil, que terminou 
empatado em zero a zero e eliminou 
o time paraibano da competição. A 
partir desta sexta-feira, a cabeça dos 
jogadores e da comissão técnica está 
voltada para outro galo, agora o da 
Borborema. É que domingo é dia de 
clássico dos maiorais e vale a lide-
rança do grupo B do Campeonato 
Paraibano para a Raposa.

Para o técnico Oliveira Canin-
dé, o time tem que encarar o maior 
rival com a mesma dedicação que 
enfrentou o Atlético Mineiro. "Nós 
estamos orgulhosos da exibição da 
equipe contra um dos monstros do 
futebol nacional. Já falei para os jo-
gadores que todo jogo é importante, 
independentemente de quem seja o 
adversário", afirmou o treinador.

Sobre a eliminação da Copa do 
Brasil, Oliveira Canindé disse que 
deixou todo mundo triste, porque o 
time fez por merecer um resultado 
melhor.

"Ao mesmo tempo que ficamos 
orgulhosos pela bela exibição, fica-
mos tristes pela eliminação, porque o 
time foi muito dedicado, os jogadores 
se superaram em campo e mereciam 
um resultado melhor. Acho que a an-
siedade atrapalhou também na hora 

de definir as jogadas. Vamos treinar 
esse quesito para o clássico e entrar 
em campo com a mesma humildade 
e empenho do jogo de quarta feira 
passada", disse o treinador.

Como tem o mando de campo, o 
Campinense terá o direito de colocar 
seus torcedores na arquibancada 
principal. Os do Treze ficarão na 
geral, arquibancada sol. No jogo da 
volta, que tem o mando de campo é 
o Galo. A assessoria de imprensa do 
clube informou que a logística sobre 
a venda de ingressos para o clássico 
só será definida nesta sexta-feira.

Treze
Ao contrário do Campinense, 

o Treze teve a semana toda para 
descansar e treinar para o clás-

sico. Nesta quinta-feira, o time 
treinou apenas no expediente da 
tarde, no Presidente Vargas, e 
havia uma expectativa em relação 
à chegada de mais um atacante 
para o elenco.

O técnico Celso Teixeira só de-
finirá a equipe para o encontro dos 
maiorais no coletivo que fará nesta 
sexta-feira, mas já deixou de ante-
mão que o time não poderá errar 
tanto como errou em Sousa, quando 
o Galo acabou sendo derrotado pelo 
Dinossauro.

O Treze tem 7 pontos ganhos e 
é o segundo colocado do grupo A. 
Uma vitória sobre o Campinense, no 
próximo domingo, é muito importan-
te, porque além da rivalidade está 
em jogo a liderança do seu grupo.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Apesar da boa apresentação, o Campinense empatou sem gols e foi eliminado pelo Atlético

Foto: Reprodução/Internet
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Equipe de basquete de Campina Grande venceu o Bauru por 83 a 64 e fará jogo contra o Pato Branco, no Paraná

Unifacisa tem pausa no NBB
e só joga no próximo dia 28

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O Basquete Unifacisa, 
após uma série de três der-
rotas consecutivas no Novo 
Basquete Brasil (NBB), vol-
tou a vencer na última quar-
ta-feira (12) pela liga nacio-
nal. Jogando na sua arena em 
Campina Grande, a equipe 
paraibana bateu, pela se-
gunda vez na temporada, o 
Bauru-SP, agora por 83 a 64 
– no confronto anterior a vi-
tória foi por 99 a 92. Agora, a 
Unifacisa terá uma pausa de 
16 dias no apertado calen-
dário do NBB até voltar a en-
trar em quadra no próximo 
dia 28, quando enfrentará, 
fora de casa, o Pato Basque-
te – PR.

O resultado foi funda-
mental para a manutenção 
da equipe entre os oito pri-
meiros colocados da compe-
tição, situação que garante 
vantagens para os playoffs 
da competição. Enquanto a 
equipe de Campina Grande 
vinha de três derrotas con-
secutivas, o Bauru acumula-
va quatro triunfos seguidos 
no NBB e, com isso, saiu da 
parte de baixo da tabela para 
chegar à décima colocação e 
colar de vez na Unifacisa, fa-
tor que elevou a importância 
do confronto para o time pa-
raibano que vinha de derro-
ta em seus domínios para o 
Franca-SP. 

No entanto, dessa vez 
o time treinado por Felipe 
Santana conseguiu reencon-
trar o seu melhor basquete 
e realizar uma partida con-
sistente e sem oscilações, 
condição que possibilitou 
que a equipe dona da casa 
pudesse dominar e controlar 
toda a partida para garantir 
a sua décima segunda vitória 
na competição em 23 jogos 
disputados – a Unifacisa é o 
time que disputou o maior 
número de confrontos no 
NBB até o momento.

No confronto contra o 
Bauru, o principal destaque 
da Unifacisa foi justamente 
o jogo coletivo. Na partida, 
quatro jogadores marcaram 

ao menos 10 pontos, com 
destaque para os norte-ame-
ricanos Nath Barnes - nova-
mente cestinha da equipe, 
agora com 18 pontos marca-
dos - e o ala Dikembe Dixson, 
que anotou 15 pontos.  Os 
pivôs Douglas Nunes e João 
Vitor também foram bem 
na pontuação e nos rebotes, 
conferindo 13 pontos e 9 re-
cuperações de bolas no gar-
rafão para Nunes e 11 pontos 
e 7 rebotes para Vitor.

Toda essa produção 
ofensiva foi coordenada pelo 
armador uruguaio Pepo Vi-
dal, responsável por 11 as-
sistências na partida, além de 
conferir outros sete pontos 
para o placar final do jogo. 
Vidal tem sido um dos prin-
cipais destaques da equipe 
em toda a temporada, tanto 
por seu desempenho técni-
co e tático, quanto pela lide-
rança sob a equipe. A vitória 
da equipe ainda contou com 
pontuações de Antonio (9), 
Gemerson (8) e Miller (2). 
Ao final da partida, o técnico 
Felipe Santana comemorou o 
desempenho coletivo da sua 
equipe destacando a intensi-
dade e o comprometimento 
dos atletas.

“Nós fizemos um jogo 
de muita força e disposição, 
especialmente nos três pri-
meiros quartos onde a nossa 
equipe conseguiu fechar bem 
a defesa e encaixar de forma 
natural. A partir disso, o jogo 
no ataque que pôde fluir 
para completar uma atuação 
de grande nível por parte da 
nossa equipe”, comentou.

Na próxima partida, a 
equipe enfrentará o Pato 
Basquete. Lanterna da com-
petição, a equipe da cidade 
de Pato Branco, no Paraná, 
amarga uma campanha ne-
gativa de 18 derrotas em 20 
jogos. Diante desse cenário, 
o confronto, mesmo sendo 
fora de casa, é tido como uma 
oportunidade fundamental 
para que a equipe paraibana 
engate uma importante série 
de vitórias nessa reta final da 
primeira fase – a Unifacisa 
só tem mais sete jogos para 
realizar.

Foto: Divulgação

Vôlei sentado

Desafio Internacional acontece hoje
entre Brasil e Ucrânia em CT paulista

O Centro de Treina-
mento Paralímpico, em São 
Paulo, receberá o Desafio 
Internacional entre as Se-
leções masculinas do Brasil 
e da Ucrânia de vôlei sen-
tado, nesta sexta-feira, 14. 
O duelo visa a preparação 
para os Jogos Paralímpi-
cos de Tóquio 2020 e será 
transmitido pelo SporTV a 
partir das 17h (horário de 
Brasília).

O intercâmbio é orga-
nizado pela Confederação 
Brasileira de Vôlei para 
Deficientes (CBVD) e tem 
o apoio do Comitê Paralím-
pico Brasileiro (CPB). Tem 
como objetivo preparar a 
Seleção Brasileira para os 
Jogos de Tóquio e, por este 
motivo, a Ucrânia foi convi-
dada, já que ocupa o quinto 
lugar no ranking mundial 
da modalidade. O Brasil 

está na segunda colocação.
O confronto será o pri-

meiro que os atletas dos 
dois países farão até o dia 
21 de fevereiro. As equipes 
chegaram no CT Paralímpi-

co na última segunda-feira, 
10, e realizarão treinamen-
tos e partidas amistosas no 
período.

A Seleção Brasileira 
conquistou a vaga para os 

Jogos Paralímpicos de Tó-
quio ao conquistar a me-
dalha de ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de 
Lima, no Peru, no ano pas-
sado.

A Seleção Brasileira, segunda no ranking, segue se preparando para as Paralimpíadas de Tóquio de 2020

Foto: CPB/Divulgação

CPB

Kubi Pinheiro
Especial para A União

O time treinado por Felipe San-
tana conseguiu reencontrar o seu 
melhor basquete com uma grande 
atuação de Nath Barnes

O Centro Universitário 
Uniesp vai abrir, de 17 a 21 
deste mês, as inscrições na 
seleção de novos participan-
tes corredores/atletas para 
Equipe de Corrida Runiesp, 
nas modalidades caminha-
da e corrida.  Com objetivo 
de estimular e incentivar a 
prática de atividades físicas 
e aquisição de hábitos para 
um estilo de vida ativo e 
saudável, além de orientar 
os praticantes de caminha-
da e corrida, o Uniesp criou 
o Projeto de Extensão em 
Corrida de Rua  "Runiesp". 
Dentro das ações do Pro-
grama de Esporte, Cultura e 
Lazer, estão as orientações 
da prática de atividade físi-

ca. Outras informações pelo 
2106-3800.

O Projeto proporciona 
essa prática por meio da cor-
rida de rua e da caminhada 
orientada, inclui atividades 
de integração entre os par-
ticipantes da comunidade 
acadêmica, composta por 
docentes, discentes e cola-
boradores, visando a pro-
moção de saúde no âmbito 
do Centro Universitário.

"Esse é mais um proje-
to do Uniesp que fazemos 
junto com a Coordenação 
de Pesquisa, Extensão e 
Responsabilidade Social, a 
direção acadêmica e coor-
denação de Educação Física. 
Tudo pelo esporte e saúde 
de nossos alunos", disse 
a reitora professora Erika 
Marques.

Corrida Runiesp com
as inscrições abertas
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Esportes

Maior vítima do atacante do Flamengo tem sido o Vasco da Gama com cinco gols marcados em quatro jogos

Logo que chegou ao 
Flamengo, Bruno Henri-
que rapidamente caiu nas 
graças da torcida. As boas 
atuações, principalmente 
nos clássicos contra Bota-
fogo, Fluminense e Vasco, 
encantaram o torcedor - 
além do papel fundamental 
do jogador nos títulos con-
quistados ano passado. Em 
14 jogos contra os rivais 
cariocas, o atacante já mar-
cou 12 gols.

Na noite dessa quar-
ta-feira, 12 de fevereiro, o 
“Mister Clássico” (apelido 
dado pela torcida) deixou o 
dele na vitória do Fla por 3 
a 2 sobre o Fluminense, pela 
semifinal da Taça Guanaba-
ra. O gol rendeu até compa-
rações entre Bruno Henri-
que e Cristiano Ronaldo nas 
redes sociais. O Flamengo 
agora aguarda a partida en-
tre Boavista e Volta Redonda 
para saber o seu adversário 
na final estadual.

O camisa 27 estreou 
pelo Flamengo justamen-
te em um clássico. Em 26 
janeiro de 2019, o time da 
Gávea visitou o Botafogo 
no Nilton Santos e Bruno 
Henrique marcou os dois 
gols da vitória rubro-negra. 
A maior vítima do atacan-
te nesse quesito é o Vasco. 
Em quatro partidas contra 
o Cruz-Maltino, o jogador 
soma cinco gols.

O retrospecto do Fla-
mengo quando Bruno Hen-
rique está em campo contra 
os grandes do Rio de Janei-
ro também é muito bom. 
Foram nove vitórias nas 14 
partidas disputadas, além 
de quatro empates e apenas 
uma derrota (para o Flumi-
nense, no Carioca de 2019), 
o que representa um apro-
veitamento de 73,8%.

Goal

Bruno Henrique chega a 12
gols em clássicos cariocas

Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

Parceria
Gabigol e Bruno Hen-

rique fizeram história pelo 
Flamengo em 2019, partici-
pando com gols decisivos nos 
títulos carioca, brasileiro e da 
Libertadores. E começam a 
temporada 2020 mostrando 
que buscam um protagonis-
mo igual ou até mesmo maior 
em relação ao ano passado.

Nesta quarta-feira (12), 
na semifinal da Taça Guana-
bara contra o Fluminense, a 
dupla voltou a mostrar o seu 
poder de resolver partidas.  
Bruno Henrique fez valer a 
alcunha de Rei dos Clássicos 
ao abrir, de cabeça, o placar. 
Gabigol ampliou – antes de 
ainda dar assistência para 
Filipe Luís fazer o tercei-
ro no triunfo por 3 a 2 que 

levou o Rubro-Negro à de-
cisão do primeiro turno do 
Estadual.

Considerando apenas os 
três jogos que o time prin-
cipal do Flamengo fez em 
2020, descartando os quatro 
anteriores nos quais o Fla 
entrou em campo com uma 
equipe de jovens, Gabigol e 
Bruno Henrique somam cin-
co gols (três e dois, respec-
tivamente) dentre o total de 
oito marcados.

É o mesmo que dizer que 
62,5% dos gols que o time de 
Jorge Jesus fez até aqui foram 
de um ou de outro. A média 
é acima dos excelentes 52% 
que a dupla teve em 2019. O 
poder decisivo de Gabigol e 
Bruno Henrique continua gi-
gantesco na atual temporada.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Na última quarta-feira, o atacante Bruno Henrique abriu o caminho da vitória do Flamengo sobre o Fluminense com um gol de cabeça. Contra o Tricolor já marcou quatro gols em sete jogos

Na Libertadores

Mesmo carrasco na eliminação do Corinthians
Goal

Foto: Getty images
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O Corinthians chegou a 
abrir 2 a 0 sobre o Guarani, 
resultado que encaminhava 
a classificação dos brasileiros 
para a próxima fase da pré
-Libertadores após a derrota 
por 1 a 0 na ida, mas depois 
da expulsão de Pedrinho os 
visitantes acharam um gol e 
o resultado de 2 a 1 foi sufi-
ciente para, mais uma vez, 
bater o Alvinegro na competi-
ção continental. Em 2015, os 
paraguaios eliminaram o Co-
rinthians nas oitavas de final. 
E nesta quarta-feira (12) não 

foi apenas um carrasco que se 
repetiu: como se não bastas-
se o algoz ter sido o Guarani, o 
mesmo jogador que decretou 
a eliminação corintiana cinco 
temporadas atrás voltou a es-
tufar as redes.São Paulo

O mesmo Fernando 
Fernández que, em 2015, sa-
cramentou a eliminação do 
Corinthians repetiu a dose 
agora em 2020 – desta vez em 
cobrança de falta que contou 
com falha do goleiro Cássio.

Tanto o Guarani quanto 
Fernández reforçaram ainda 
mais a imagem de carrascos 
corintianos. Fernando Fernández que, em 2015, sacramentou a eliminação do Corinthians, repetiu a dose agora em 2020, desta vez em cobrança de falta

Considerando apenas 
os três jogos que o time 
principal do Flamengo 

fez em 2020, Gabigol e 
Bruno Henrique somam 
cinco gols (três e dois, 

respectivamente)

HistóriCo EM uM ano
n Bruno Henrique x Fluminense: Sete jogos, quatro vitórias, dois empates e uma der-
rota, quatro gols marcados.
14/02/2019 - Flamengo 0 x 1 Fluminense - sem gol
24/03/2019 - Flamengo 3 x 2 Fluminense - 2 gols
27/03/2019 - Fluminense 1 x 2 Flamengo - sem gol
06/04/2019 - Flamengo 1 x 1 Fluminense - sem gol
09/06/2019 - Fluminense 0 x 0 Flamengo - sem gol
20/10/2019 - Flamengo 2 x 0 Fluminense - 1 gol
12/02/2020 - Fluminense 2 x 3 Flamengo - 1 gol

n Bruno Henrique x Botafogo: Três jogos, três vitórias e três gols marcados.
26/01/2019 - Botafogo 1 x 2 Flamengo - 2 gols
28/07/2019 - Flamengo 3 x 2 Botafogo - 1 gol
07/11/2019 - Botafogo 0 x 1 Flamengo - sem gol

n Bruno Henrique x Vasco: Quatro jogos, duas vitórias e dois empates,  cinco gols 
marcados
09/03/2019 - Vasco 1 x 1 Flamengo - sem gol
14/04/2019 - Vasco 0 x 2 Flamengo - 2 gols
17/08/2019 - Vasco 1 x 4 Flamengo - 1 gol
13/11/2019 - Flamengo 4 x 4 Vasco - 2 gols
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Levantamento aponta as dez mortes mais devastadoras e comoventes de alguns heróis e vilões ocorridas na telona

Mortes impactantes marcam as 
produções da Marvel no cinema

Missas, homenagens e notas de falecimento
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Aforismo
“O problema da morte é, no fundo, o 

problema da vida.”

(Abílio Guerra Junqueiro)

2004 — Evandro Ayres de Moura, advogado, 
professor e político (Paraíba)
2016 — Mica Guimarães (Atalmir Araújo
Guimarães), jornalista e professor (Paraíba)

Mortes na História

Obituário

Feminicídio

Paula Kelly
9/2/2020 – Aos 76 anos, 
vítima da doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC). 
Atriz, cantora, dançarina e 
coreógrafa norte-americana. 
Vencedora de dois Emmys, 
o “Oscar da Tevê”, pelas séries ‘Night Court’ e 
‘The Women of Brewster Place’ (estrelada por 
Oprah Winfrey). Estreou filmes como ‘Charity, 
Meu Amor’, de 1969 (indicado a três Oscars), 
‘O Enigma de Andrômeda’ (1971) e ‘Nos Pal-
cos da Vida’ (1986). Seu último trabalho foi na 
série de tevê ‘Any Day Now’, em 1999.

Ane Gabrielle
Rodrigues Moreira
11/2/2020 – Aos 19 anos, 
em Boa Vista (RR). Assassi-
nada pelo ex-marido com 17 
facadas na região do pesco-
ço, peito e perna. O autor do 
feminicídio ainda tentou suicídio e foi socorri-
do com vida até um hospital.

Foto: Divulgação

Foto: Observatório de Cinema

Foto: Divulgação

Go Soo Jung
11/2/2020 – Aos 24 anos, 
vítima de um tumor cere-
bral. Atriz sul-coreana que 
ficou conhecida ao estrelar 
o clipe ‘With Seoul’, da boy 
band de sucesso sul-coreana 
BTS. Também trabalhou em filmes televisivos 
para o seu país, como ‘Goblin’ e ‘Solomon’s 
Perjury’.

Lulu Maravilha
12/2/2020 – Aos 70 anos, 
em Teresina (PI), problemas 
nos rins e diabete alterada. 
Artista e uma das figuras 
históricas do Carnaval da 
capital do Piauí. Trabalhou 
durante muito tempo na Escola Carnavalesca 
da Unidos da Saudade. Era estilista de noivas e 
debutantes e decorador de eventos.

Léo Veras
12/2/2020 – Em Pedro Juan 
Caballero, no Paraguai, as-
sassinado. Jornalista brasi-
leiro sofreu um atentado a 
tiros quando jantava com a 
família no quintal de casa. 
Três homens encapuzados chegaram ao lo-
cal e atiraram. Ele havia concedido entrevis-
ta à emissora Record no programa ‘Domingo 
Espetacular’, em uma matéria especial sobre 
o tráfico de drogas e a violência na fronteira 
Brasil-Paraguai. Já tinha relatado que recebia 
ameaças de morte.

Foto: Cidade Verde

Foto: Arquivo Pessoal

O Marvel Cinematic Uni-
verse (MCU), por tudo que 
faz certo, foi criticado no pas-
sado por lidar com a morte. 
A franquia parecia relutante 
em matar seus personagens 

e confiava talvez demais na 
“morte falsa”, mas ainda há 
várias mortes impactantes e 
comoventes na série ao lon-
go dos anos. Especialmente 
com os eventos de ‘Vingado-

res: Ultimato’, o MCU mos-
trou que eles finalmente es-
tão dispostos a dizer adeus 
aos personagens. Sejam seus 
heróis amados, personagens 
principais importantes ou 

até mesmo um vilão simpá-
tico ocasional, Victor Nasci-
mento, do Observatório do 
Cinema, faz um levantamento 
das dez mortes mais impac-
tantes do MCU.

Loki – Loki teve muitos altos e bai-
xos ao longo do MCU, mas, no final 
de ‘Thor: Ragnarok’, ele parecia fi-
nalmente ter decidido abraçar seu 
lado heroico. Infelizmente, ele quase 
imediatamente conhece Thanos, que 
vem procurar a Joia do Espaço. Pro-
vando que ele mudou, Loki desiste 
da joia para poupar a vida de Thor e tenta matar o próprio 
Titã Louco. Com Thor olhando impotente, Loki é morto por 
Thanos. É devastador ver um personagem tão amado mor-
rer no momento em que encontrou a redenção.

Visão – Já que Visão tinha uma das 
Joias do Infinito literalmente alojada 
em sua testa, sabíamos que ele esta-
ria em perigo em ‘Vingadores: Guer-
ra Infinita’. Os capangas de Thanos 
vinham procurando a Joia da Mente 
muito rapidamente e os dias de Visão 
estavam contados. No entanto, nunca 

pensamos que o MCU seria tão cruel com sua morte. O Visão 
convence a Feiticeira Escarlate a destruir a joia e matá-lo como 
resultado, para que Thanos não a consiga. Após o momento co-
movente de Feiticeira Escarlate matando seu namorado, Tha-
nos simplesmente inverte o tempo, traz Visão de volta e tira a 
joia de sua cabeça.

Groot – Embora os Guar-
diões da Galáxia talvez não fossem o grupo de heróis mais comovente, Groot foi certamente o ponto brilhan-
te do grupo. A árvore gigante foi introduzida no primei-
ro filme como uma criatura simples, mas amorosa, que se mostra disposta a sacrificar tudo por seus amigos. Enquanto a nave em que estavam cai, Groot envolve os outros Guardiões em seu corpo para protegê-los. Em-bora vejamos Baby Groot na sequência, James Gunn confirmou que o Groot original morreu para que seus amigos pudessem viver.

Viúva Negra – Embora um certo outro Vingador tenha recebido toda a atenção por sua morte em ‘Vingadores: Ultimato’, não foi fá-cil dizer adeus à Viúva Negra. Uma dos seis originais, a Viúva Negra tinha sido um membro forte da equipe e parte amada do MCU. Vemos que “o estalo” a afetou profundamente e ela estava desesperada para encontrar uma maneira de acertar as coisas. Quando ela e Gavião Arqueiro che-gam a Vormir, eles percebem que um sacrifício precisa ser feito. Os dois velhos amigos lutam para dar a vida pela causa, mas a Viúva Negra finalmente se joga do penhasco na esperança de que os heróis tivessem uma chance.

Anciã – A Anciã não foi apenas 
a introdução de Stephen Stran-
ge às artes místicas, mas tam-
bém o caminho do público para 
essa nova área do MCU. Ela era 
uma personagem forte, inteli-
gente e complexa, que ensinou 

a Strange muitas de suas lições mais importantes. Depois 

de ser esfaqueada por Kaecilius, a Anciã usa sua projeção 

astral para conversar com Strange mais uma vez. O silên-

cio entre eles, enquanto o corpo dela estava morrendo, 

é um momento incrivelmente emocionante, graças, em 

grande parte, à atuação de Tilda Swinton.

Yondu – Mesmo em compa-ração com os ‘Guardiões da Galáxia’, Yondu era um pou-co áspero. No entanto, em ‘Guardiões da Galáxia Vol. 2’, conhecemos um pouco mais sobre ele como personagem e descobrimos que havia um lado mais suave nele. Um dos aspectos mais emo-cionantes do filme é o relacionamento de Yondu com Peter Quill. Embora Ego seja o verdadeiro pai de Quill, Yondu o criou como um filho, o que o leva a se sacrificar para salvar Quill. O emocionante funeral que Yondu recebe é um mo-mento emocionante para um personagem com o qual nunca pensávamos que íamos nos importar.

Howard e Maria Stark – A re-
velação de que Soldado Invernal 
foi responsável pela morte dos 
pais de Tony Stark é um segredo 
que quase destruiu os Vingado-
res. No entanto, testemunhar o 
terrível assassinato foi tão de-
vastador quanto a queda. En-
quanto Tony assiste às antigas 

filmagens de segurança, vemos Bucky caçando os Stark na 
estrada e depois batendo em Howard até a morte e estran-
gulando Maria. As mortes são tão comoventes não apenas 
pela reação de Tony ao ver isso acontecer, mas por saber o 
que isso significa para os heróis daqui para frente.

Killmonger – Erik Killmonger 
é um dos vilões de filmes mais 
interessantes da história recen-
te. Embora ele seja um cidadão 
wakandense, Killmonger foi 
abandonado por T’Chaka quando 
menino para manter em segredo 
a existência de seu país. Quando 
ele se torna adulto, ele é um ho-
mem cheio de raiva em uma sociedade que ele acredita dar 
as costas a seu povo. Após um confronto final com T’Challa, 
Killmonger é mortalmente ferido. Ao olhar pela primeira vez 
o por do sol de Wakanda, ele aceita seu destino. Suas pala-
vras finais foram “apenas me enterre no oceano com meus 
ancestrais que pularam de navios, porque eles sabiam que a 
morte era melhor do que escravidão”.

Gamora – Embora a luta contra Tha-
nos tenha se tornado pessoal para 
todos, foi Gamora quem teve o maior 
apego emocional. A filha favorita de 
Thanos, Gamora teve que enfrentar 
seu sentimento complicado para sal-
var o universo. Em Vormir, Gamora 
se vê mais uma vez usada como um 
peão nos planos perturbados de Tha-
nos. Ele se convenceu de que realmente se impor-
tava com Gamora e, portanto, a sacrificou para obter a Joia da Alma. 
Embora uma versão anterior da Gamora retorne em ‘Ultimato’, foi 
difícil assistir a Gamora original morrer de uma maneira tão fria.

Homem de Ferro – É justo que o 
herói que começou tudo tenha a 
morte mais comovente do MCU. 
Tony Stark começou sua jornada 
como um homem egoísta e ar-
rogante e acabou disposto a dar 
sua vida para proteger todos com 
quem se importa. Quando rouba 
as Joias do Infinito de Thanos, 

Tony estala os dedos, sabendo que o poder o matará. 
Enquanto o resto dos heróis se reúne, ele morre silenciosamente, 
sabendo que salvou o dia. Como Pepper diz em lágrimas, “você pode 
descansar agora”. É um momento emocionante para um dos perso-
nagens mais icônicos do MCU.

Fotos: Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público que foram consideradas HABILITADAS as empresas: CONSTRUTORA BRAÇO 
FORTE  SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP, cadastrada no CNPJ nº 22.370.871/0001-30 e 
FFJ CONSTRUTORA LTDA, cadastrada no CNPJ nº 19.369.906/0001-06. Foram consideradas 
INABILITADAS as empresas: FA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP, cadastrada no 
CNPJ nº 10.872.280/0001-81, FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
20.284.072/0001-15 e OBRAPLAN – EMPRESA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANO LTDA ME, 
cadastrada no CNPJ nº 26.764.981/0001-37. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se 
vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de 
licitação. Comunica-se que, não havendo interposição de recurso, a sessão pública para abertura 
dos envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS será realizada no dia 21 de fevereiro de 2020, às 08:00 
(oito) horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 13 de Fevereiro de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que a impugnação 

ao edital de licitação da Tomada de Preços nº 001/2020, de contratação de uma empresa de 
construção civil para execução das obras de pavimentação em paralelepípedos nas Ruas Jorge 
Marques Bezerra e Severino Ramalho, no Município de Alagoa Grande, impetrada pela empresa 
JLS CONSTRUTORA EIRELI EPP, foi julgada procedente, ficando permitida a participação, também, 
no certame, das empresas que possuam responsáveis técnicos arquitetos, e inscritas no CAU 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

Alagoa Grande(PB), 13 de fevereiro de 2020.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público o resultado da lici-

tação modalidade Tomada de Preços n.º 002/2019, cujo objeto é a execução das obras de Reforma 
e Ampliação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Ana Elisa Sobreira, Alaíde Nóbrega 
(Sítio Rapador) e Joaquim Clementino (Rua do Tacho) e do Ginásio de Esportes “O Bodão”, no 
Município de Alagoa Grande.

EMPRESA VENCEDORA: SOBRAL CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ nº 19.967.720/0001-59.
VALOR TOTAL: R$ 773.125,25 (Setecentos e setenta e três mil cento e vinte e cinco reais e 

quinze centavos).
EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA, 

pelo seguinte motivo: a Data Base apresentada na proposta- SINAPI 04/2019, porém os valores 
apresentados na planilha orçamentária não correspondem com o SINAPI mencionado, inconsistência 
tanto na planilha quanto na composição de custos unitários; GMF CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES LTDA, pelo seguinte motivo: falta a composição da tomada média e a composição do 
tubo PVC rígido marrom e da caixa d’água em fibra de vidro 3000l estão incompletas; CONSTRU-
TORA EDIFFICAR EIRELI – ME, pelo seguinte motivo: existência de divergência de valores entre 
planilha orçamentária e composição de custos, tais itens a seguir são exemplo: 2.1(Ginásio), 8.4, 
8.5, 9.1 e 9.5 (Joaquim Clementino); CP2 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, 
pelo seguinte motivo: falta a composição do item mencionado a seguir: tomada média de embutir; 
já a composição do tubo PVC rígido marrom e da caixa d’água em fibra de vidro 3000l estão in-
completas; RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, por não apresentar Composição de 
Preços Unitários; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME, pelos seguintes motivos: Proposta 
de preço corresponde a cópia da planilha base, e a inexistência da Composição de Preços Unitários 
e cálculo de BDI; SENA CONSTRUÇÕES EIRELI, pelo seguinte motivo: existência de divergência 
em vários itens na planilha, ocasionando relevante diferença no valor total da proposta, na Escola 
Anna Elisa: item 9.10,  na Escola Joaquim Clementino: item 8.5, e no Ginásio (O Bodão): item 8.1; 
ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pelo seguinte motivo: a Composição de Custos 
Unitários está incorreta no quesito valor de encargos (86,95%), cálculos diferem do valor real; MLS 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, pelo seguinte motivo: a Composição de custos está incorreta no 
quesito valor de encargos (86,95%), cálculos diferem do valor real; CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
EXCLUSIVA LTDA, pelo seguinte motivo: a Composição de preços unitários diverge dos itens da 
planilha, não há compatibilidade entre as apresentações; PLANENG ENGENHARIA LTDA, pelos 
seguintes motivos: na Escola Alaíde Nóbrega o item 2.4.1 descrito na Planilha está incorreto bem 
como sua quantidade, dando uma divergência de R$ 97,90; e na Escola Joaquim Clementino 
existe erro na quantidade no item 3.7.5 no total de 100 itens a menos, dando uma divergência de 
R$ 7.188,68; MACIEL & ROLIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelo seguinte motivo: a 
Composição de custos está incorreta no quesito valor de encargos (86,95%), cálculos diferem do 
valor real; VIPP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelo seguinte motivo: o BDI aplicado está 
incorreto, aproximadamente 4,8%, sendo o correto 25%; CONSTRUTORA CONCRETO FORTE 
LTDA, pelos seguintes motivos: Proposta de preço corresponde a cópia da planilha base, e a 
Composição de Preços Unitários não corresponde a proposta de preço; ROMA CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO EIRELI, pelos seguintes motivos: a Data Base apresentada na proposta- SINAPI 
01/2019, porém os valores apresentados na planilha orçamentária não correspondem com o SINAPI 
mencionado, inconsistência tanto na planilha quanto na composição de custos unitários, e o item 
00004448 valor da proposta maior que valor da planilha base; SANTA CECÍLIA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, por apresentar Composição de Preços Unitários diverge dos itens da planilha, 
não havendo compatibilidade entre as apresentações; e L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP, pelos seguintes motivos: existência de divergências entre valores de composição 
e o valor apresentado na planilha, na Escola Alaíde Nóbrega: itens 1.4, 1.5, 5.5 e 5,8; e na Escola 
Joaquim Clementino: item 2.2.

Publicado no DOE do dia 11/02/2020 – Republicado por incorreção.
Alagoa Grande, 10 de fevereiro de 2020.

ANTONIO SOARES DE LIMA
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público o resultado da lici-

tação modalidade Tomada de Preços n.º 003/2019, cujo objeto é a execução das obras de Reforma 
e Ampliação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Josué Gomes da Silveira e Enéas 
Cavalcante, e conclusão da construção da Creche Pró-Infância, no Município de Alagoa Grande.

EMPRESA VENCEDORA: VIPP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 
15.002.982/0001-28.

VALOR TOTAL: R$ 739.117,31 (Setecentos e trinta e nove mil cento e dezessete reais e trinta 
e um centavos).

EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: CONSTRUTORA EDIFFICAR EIRELI – ME, pelo seguinte 
motivo: a Planilha e composição de custos não correspondem a está tomada de preços; CP2 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, pelo seguinte motivo: a Planilha e compo-
sição de custos estão corretas, porém, falta composição de um item (Tomada média de embutir); 
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI – ME, por apresentar Proposta de Preços referente a outra 
licitação, a Tomada de Preços nº 001/2019, ou seja, apresentou envelope com a proposta errada; 
RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, por não apresentar Composição de Preços 
Unitários; ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, pelo seguinte motivo: a Composição de 
Custos está incorreta no quesito valor de encargos(86,95%), cálculos diferem do valor real; MLS 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME, pelo seguinte motivo: a Composição de Custos está incorreta 
no quesito valor de encargos (86,95%), cálculos diferem do valor real; CONSTRUTORA E SERVI-
ÇOS EXCLUSIVA LTDA, pelos seguintes motivos: os valores de planilha apresentam divergências 
em relação a composição dos custos unitários; os itens a seguir, servem como referência: 1.1.2, 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3; MACIEL & ROLIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelo seguinte motivo: 
A Composição de Custos está incorreta no quesito valor de encargos (86,95%), cálculos diferem 
do valor real; CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA, pelo seguinte motivo: a Composição 
de Custos está incompleta; ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, pelos seguintes 
motivos: o item 1.5.2 – 950843 - está maior que o valor da planilha base, e inconformidade de 
cálculos em maior parte da planilha orçamentária; SANTA CECÍLIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, pelo seguinte motivo: a Composição de Preços Unitários diverge dos itens da planilha, não 
há compatibilidade entre as apresentações; e  L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, 
pelo seguinte motivo: a Composição de Preços Unitários diverge dos itens da planilha, não há 
compatibilidade entre as apresentações.

Alagoa Grande, 13 de fevereiro de 2020.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

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: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICO POR PRINCÍPIO ATIVO DE A a Z, DA TABELA - CMED - CÂ-
MERA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS; ADJUDICO o seu objeto a: R & B 
COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 145.500,00.

Algodão de Jandaira - PB, 04 de Fevereiro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

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: AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS TIPO ÉTICO POR PRINCÍPIO ATIVO DE A a Z, DA TABELA - CMED - CÂMERA DE 
REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: R & B COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 145.500,00.

Algodão de Jandaira - PB, 05 de Fevereiro de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICO POR PRINCÍPIO ATIVO DE A a Z, 

DA TABELA - CMED - CÂMERA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Algodão de Jandaira: 02090.10.301.2006.2029 - MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E 
ENFERMAGEM 339030 - material de consumo 02090.10.301.2006.2030 - MANUT. DAS ATIVID. 
DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF 339030 - material de consumo 02090.10.301.2006.2037 
- MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 339030 - material de consumo 
02090.10.301.2006.2101 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de 
Jandaíra e: CT Nº 00009/2020 - 05.02.20 - R & B COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 145.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2020, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS (TIPO: CARRO-PIPA) COM MOTORISTA, PARA 
O ABASTECIMENTO D’ ÁGUA ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA 
ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA 
- PB, CONFORME CONVENIO Nº 009/2020, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA, RECURSO HIDRICOS E MEIO AMBIENTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BARRA DE SANTANA - PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ADEMAILTON ALVES BARBOSA - R$ 36.000,00; ALEXSANDRO ALVES DA SILVA - R$ 36.000,00.

Barra de Santana - PB, 11 de Fevereiro de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS (TIPO: CARRO-PIPA) COM MOTORISTA, PARA 

O ABASTECIMENTO D’ ÁGUA ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA 
ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA 
- PB, CONFORME CONVENIO Nº 009/2020, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA, RECURSO HIDRICOS E MEIO AMBIENTE E A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARRA DE SANTANA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 07.070 SECRETARIA DE 
INFRA ESTRUTURA 18 544 2028 2043 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARROS PIPAS NA 
ZONA URBANA - 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 10.100 SECRETARIA 
DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE - 20 605 2030 2048 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
CARROS PIPAS MA ZONA RURAL - 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VI-
GÊNCIA: até 12/07/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: 
CT Nº 00901/2020 - 12.02.20 - ALEXSANDRO ALVES DA SILVA - R$ 36.000,00; CT Nº 00902/2020 
- 12.02.20 - ADEMAILTON ALVES BARBOSA - R$ 36.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE 
EXCUÇAO INDIRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE BARRA DE 
SANTANA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A SERTANEJA 
SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTD - R$ 240.300,00; AUTO CAR CO-
MERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 261.100,00.

Barra de Santana - PB, 31 de Janeiro de 2020
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NOS VEICULOS E 
MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 
E PECAS LTD - R$ 150.400,00.

Barra de Santana - PB, 31 de Janeiro de 2020
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 

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: PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA 
JURÍDICA COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO 
TÉCNICO AO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E ASSESSORIA 
E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL 
DE ADVOCACIA - R$ 49.800,00.

Barra de Santana - PB, 06 de Fevereiro de 2020
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS COM EXECU-

ÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EXCUÇAO INDIRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.020 Secretaria Municipal de 
Administração - 04 122 2002 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - 
3390.30 99 1001 Material de Consumo / 02.040 Secretaria Municipal de Educação - 12 365 1002 
2007 Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE - 3390.30 99 1111 Material de Consumo 
- 12 361 2002 2012 Manutenção da Secretaria de Educação - 3390.30 99 1111 Material de Con-
sumo / 02.050 Secretaria Municipal de Saúde - 10 301 2002 2031 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Saúde - 3390.30 99 1211 Material de Consumo / 02.070 Secretaria de Infraestrutura 
- 15 122 2002 2045 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura - 3390.30 99 1001 
Material de Consumo / 02.110 Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente - 20 122 
2002 2069 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente - 3390.30 
99 1001 Material de Consumo / 02.090 Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - 08 
244 2002 2051 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - 
33.90.30 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 00201/2020 - 31.01.20 - A 
SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTD - R$ 240.300,00; CT 
Nº 00202/2020 - 31.01.20 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS 
LTDA - R$ 261.100,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNI-

COS EM GERAL NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Barra de Santana: 02.020 Secretaria Municipal de Administração - 04 122 2002 2005 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - 3390.39 99 1001 Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica / 02.040 Secretaria Municipal de Educação - 12 365 1002 2007 
Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE - 3390.39 99 1111 Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica - 12 361 2002 2012 Manutenção da Secretaria de Educação - 3390.39 99 1111 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica / 02.050 Secretaria Municipal de Saúde - 10 301 
2002 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde - 3390.39 99 1211 Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica / 02.070 Secretaria de Infraestrutura - 15 122 2002 2045 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Infraestrutura - 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica / 02.110 Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente - 20 122 2002 
2069 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente - 3390.39 99 1001 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica / 02.090 Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Humano - 08 244 2002 2051 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Humano - 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra 
de Santana e: CT Nº 03001/2020 - 31.01.20 - A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE 
VEICULOS E PECAS LTD - R$ 150.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSO-

RIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES DE ALTA 
COMPLEXIDADE E APOIO TÉCNICO AO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO - TCE/PB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA E TRIBUNAL DE CON-
TAS DA UNIÃO E ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de Barra de Santana: Fonte de Recursos: Próprios Órgão: 02.020  / Programa de Trabalho: 
04 122 2002 2005  / Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 07/02/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra 
de Santana e: CT Nº 00401/2020 - 07.02.20 - FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - R$ 49.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

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 
COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) GRAXAS E LUBRIFICANTES, FORNE-
CIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS 
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Maria de Fátima Cartaxo 
Andrade & Cia Ltda - R$ 1.240.974,00.

Bom Jesus - PB, 03 de Fevereiro de 2020
ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 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 
COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) LUBRIFICANTES, FORNECIDOS DE 
FORMA PARCELADA, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE BOM JESUS, CONFORME SOLICITADO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda - R$ 319.700,00.

Bom Jesus - PB, 03 de Fevereiro de 2020
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) GRAXAS 

E LUBRIFICANTES, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS AS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bom Jesus. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e: CT Nº 
00003/2020 - 03.02.20 - Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda - R$ 1.240.974,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) LUBRIFI-

CANTES, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS, CONFORME SOLICITADO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bom 
Jesus. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Bom Jesus e: CT Nº 00001/2020 - 03.02.20 - Maria de Fátima Cartaxo 
Andrade & Cia Ltda - R$ 319.700,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

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: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGENCIO 
MEDICINAL PAR ATENDER A SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS-
-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: THAIS DE OLIVEIRA 
BRANDAO - R$ 59.800,00.

Bom Jesus - PB, 03 de Fevereiro de 2020
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE 

RECARGAS DE OXIGENCIO MEDICINAL PAR ATENDER A SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2020. 
DOTAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 10.302.2002.2068 TETO MUNIC. 
MEDIA E ALTA COMPELXIDADE339030000 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus 
e: CT Nº 00002/2020 - 03.02.20 - THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - R$ 59.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 012/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de Patrulha Mecaniza-
da para o Município de Boqueirão-Pb. Rec. Convênio nº 889652/2019 (59000.027533/2019-08). 
Data de abertura: 04/03/2020 às 10h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 13 de Fevereiro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CHAMADA PÚBLICA 001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua 
Flávio Ribeiro, 74 – Centro – Belém – PB, às 08h30min, do dia 09 de Março de 2020, “Chamada 
Pública 01/2020”, do tipo menor preço, para aquisições de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa de Alimentação 
Escolar/PNAE até dezembro de 2020, no endereço supra mencionado. O Preço de compra dos 
Produtos será o menor preço apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências do instru-
mento convocatório. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e Resolução n.° 26 de 17 de junho de 2013. 
Informações: no horário das 07h00min às 13h00min, dos dias úteis, no endereço supra citado. 

Belém, 12 de Fevereiro de 2020.
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de Materiais Didáticos e Expediente para atender as demandas de todas 
as Secretarias e setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2020. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020. 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 CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00015/2020 - 06.02.20 - FESTAS E DESCAR-
TÁVEIS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - R$ 252.486,45; CT Nº 00016/2020 - 06.02.20 - FREITAS 
E COSTA LTDA - R$ 45.982,90.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 05 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 de Certificado Digital para transmissão via 
internet de documentos oficiais, para atender as necessidades das Secretarias deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 13 de Fevereiro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos para o Sistema de Alarme 
contemplando o prédio administrativo e o anexo, atendendo demanda da STTP; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALERTA SEGURANCA ELETRONICA 
EIRELI - R$ 4.911,90.

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

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos para o Sistema de Alarme 

contemplando o prédio administrativo e o anexo, atendendo demanda da STTP. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Campina Grande: 05.010 - Superintendencia de Transito e Transportes Públicos 04.122.2001.2092 - 
Ações administrativas da STTP 44.90.52.99 - 1001 - Equipamento e material permanente. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito 
e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00016/2020 - 04.02.20 - ALERTA SEGURANCA 
ELETRONICA EIRELI - R$ 4.911,90. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS,COPO DE 200 ML E 

VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES PROMOVIDAS 
PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 25001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande08 243 1018 
2114/1311;04 243 1017 2115/1311;08 243 1017 2116/1311;08 243 1017 2117/1001;08 244 1017 
2118/1311;08 244 1018 2119/1001; 08 244 1017 2121/1001;08 244 1018 2123/1311;08 244 1029 
2125/1001; 08 243 1029 2126/1001; 08 244 1018 2127/1311;04 122 2001 2128/1001;08 243 1018 
2129/1311 elemento 3390 30. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande e: CT Nº 25047/2020 
- 12.02.20 - MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - R$ 81.050,00.

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de equipamentos 

eletronicos e material de informatica, para atender as necessidades da STTP. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande / STTP: 05.010 - Superintendencia de Transito e transportes Publicos 04.122.2001.2092 
- Ações Administrativas da STTP 05.451.1025.20.91 - Ações de Melhoria nos sistema de Transito 
3390.30.00 - Material de Consumo 1001 - Recursos Ordinarios. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00011/2020 - 
04.02.20 até 31.12.20 - Geraldo Vidal da Nobrega - R$ 6.260,00; CT Nº 00012/2020 - 04.02.20 até 
31.12.20 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 3.270,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

EXTRATO DE RESCISÃO
CONTRATO: 61601/2019-CPL

DISTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS. DISTRATADA: JCARNEIRO 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕESCNPJ:09.256.546/0007-78. CONTRATO: 61601/2019-CPL. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMORES. ESPÉCIE: Termo de Rescisão Unilateral. 
FUNDAMENTO: Art. 87, III da Lei nº 8.666/1993. ASSINATURA: 12/02/2020. SIGNATÁRIO: Leo-
nardo Eneas de Almeida.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Vieira, 57 - Centro - Carrapateira - 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: Registro de preços para contratação de empresa espe-
cializada para o fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel), para abastecimento 
direto dos veículos oficiais e locados, da Prefeitura municipal de Carrapateira - PB, em postos ou 
rede de postos de combustíveis da contratada, credenciados pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, de acordo com o estabelecido neste edital e seus módulos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 004/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 35531003. E-mail: prefeitura@carrapateira.pb.gov.br. Edital: http://www.
carrapateira.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Carrapateira - PB, 13 de Fevereiro de 2020
YARLEY PEREIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO, RAZÕES E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2019
OPresidente da Comissão Municipal de Licitação de Conde/PB, torna público,para conhecimento 
dos interessados, o Resultado de Julgamento dos recursos apresentados pelas empresas:NV 
CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e MONTEBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP e 
Contrarrazões apresentadas pelas empresas:FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS eSOLO 
MOVETERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, referente ao presente certame,pelo 
exposto está comissão decide reformar a decisão inicial, no sentido de INABILITAR a empresa SOLO 
MOVETERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, tornando-a inapta a prosseguir com 
as demais fases do Processo Licitatório.Por todo o exposto, declaro continuidade daConcorrência 
00001/2019, na sua fase de abertura das propostas, fica agendada sessão pública para o dia de 
21 de Fevereiro de 2020, às 09:00 hrno mesmo localda primeira sessão públicapara continuidade 
do certame, após sua publicação nos meios oficiais pertinentes.Informo que a integra da decisão 
encontram-se franqueadas para consultas no setor de licitação. Informações: no horário das 08:00 
as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço: PB 018 Km 3 Centro, Conde/PB.

Conde - PB, 13 de Fevereirode 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento Passagens Aéreas nacionais 

e internacionais (Ída e volta) com taxa de embarque. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00014/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária 
nº 000122 no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) na seguinte dotação: Órgão: 20600 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; Função: 04 ADMINISTRAÇÃO; Subfunção: 
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0011 CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO 
EFICIENTE; Ação: 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 
Natureza da Despesa: 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDOCA; Fonte: 
001 RECURSOS ORDINÁRIOS. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 
00043/2020 - 10.02.20 até 31.12.20 - CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP - R$ 60.000,00;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. TP. 02201/2019; CONTRA-
TANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO; CONTRATADO: CONSTRUTORA GONÇALVES 
LTDA; OBJETO: Prorrogação do prazo daCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIA PÚBLICA URBANA NO 
MUNICÍPIO DE CONGO- PB (CONTRATO DE REPASSE Nº 1039475-76), por 6 (seis) meses 
contados a partir de 14 de fevereiro de 2020; FUNDAMENTAÇÃO: Cláusula Sétima, parágrafo 
único do contrato inicial, c/c o Art. 57, § 1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores; 
DATA DA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

A Prefeitura Municipal de Cubatí /PB, torna público que fará realizar através da Comissão Per-
manente de Licitação, sediada na Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 
horas do dia 06 de Março de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras de Construção de Melhorias 
Sanitários Domiciliares (MSD), Projeto Conjunto Sanitário Domiciliar/Convênio Funasa/Municipio 
(CV 0499/2017), Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em Anexo. 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) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 12 de Fevereiro de 2020
MARTA IANE DE ARAÚJO SILVA

Presidente da Comissão
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
O pregoeiro oficial torna público o resultado da fase HABILITAÇÃO: Empresas Habilitadas: 

HUMBERTO LIMA DA SILVA - EPP; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA; 
JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO; PAULO PONTES DA SILVA e a MG COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. Foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a contar desta publicação a empresa MG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
EIRELI para que apresente a certidão de regularidade perante a fazenda federal com situação regular 
e data atualizada, conforme determina a Lei Complementar nº 123/06. E não sendo apresentado, 
será declarada INABILITADA no certame. Empresa Inabilitada: OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS 
DE LIMPEZA LTDA por não ter atendido ao item 9.2.10. do edital da presente licitação. Objeto: 
Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis de forma parcelada destinados a atender 
as Secretarias da Administração Municipal - Cuitegí/PB, para o exercício de 2020. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-
1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 12 de Fevereiro de 2020.
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020
A Prefeitura Municipal de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00003/2020, com o seu Aquisição parcelada de merenda escolar e alimentos 
para as Secretarias: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL e SE-
CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA do município de Curral Velho-PB. Conforme 
especificação do edital. Com os licitantes classificados em todas as fases deste certame a pessoa 
Jurídica: MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA - ME - Valor: R$ 285.593,00 (Duzentos oitenta 
e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais).

Curral Velho - PB, 13 de fevereiro de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00004/2020, com o seu Aquisição de cestas básicas para doação a famílias 
carentes através da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - FUNDO 
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL do município de Curral Velho-PB. Conforme especificação do 
edital. Com os licitantes classificados em todas as fases deste certame a pessoa Jurídica DAMIÃO 
DINIZ DE LACERDA - ME - Valor: R$ 209.740,00 (Duzentos e nove mil, setecentos quarenta reais).

Curral Velho - PB, 13 de fevereiro de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00005/2020, com o seu Aquisição parcelada de material de limpeza e descartável 
para as Secretarias: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E COR-
REGEDORIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
GESTÃO PÚBLICA, SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRE-
TARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE do 
município de Curral Velho-PB. Conforme especificação do edital. Com os licitantes classificados 
em todas as fases deste certame a pessoa Jurídica MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA - 
ME - Valor: R$ 219.107,00 (Duzentos dezenove mil, cento e sete reais).

Curral Velho - PB, 13 de fevereiro de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATO TORNAR SEM EFEITO
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público para conhecimento dos 

interessados que decidiu TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO  – 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, o qual foi publicado  no Diário Oficial do Estado no dia 12 
de fevereiro de 2020, na  Edição nº 17.055, página 44 e Jornal A União no dia 12 de fevereiro de 
2020, no ano CXXVII Número 009, Pg 27.Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058.Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.

Dona Inês- PB, 12 de Fevereiro de 2020.
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 07:40 horas do dia 02 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação 
de veículos, com carroceria aberta e motorista incluso, para atender as necessidades da Secretaria 
de Infra Estrutura deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377-1058. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Inês - PB,13 de Fevereiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:30 horas do dia 02 de março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
parcelada de pedras (paralelepípedos e meio fio), destinados à pavimentação de ruas. 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. Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 13 de Fevereiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:30 horas do dia 02 de março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de assessoria na área de planejamento, elaboração de projetos e serviços 
relacionados aos planos de trabalho e convênios desta Administração. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. In-
formações: no horário das 07:30 as 11:30  horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33771058. Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 
Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 13 de Fevereiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 03 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios para o Serviço de Convivência,  Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação 
e demais secretarias deste Município. 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.

Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.
pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 13 de Fevereiro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO 

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2020

A Prefeitura Municipal de Damião/PB, torna público para conhecimento dos interessados, que 
TORNA SEM EFEITO a publicação do aviso de licitação Pregão Presencial nº 0008/2020, publicado 
no  Diário Oficial do Estado, dia  12.02.2020, pag.42 e no Jornal A União do dia 12.02.2020, 
pag 27.. Motivo: erro na publicação. 

Damião/PB, 12 de Fevereiro de 2020.
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
EXTRATO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
 1.0 - DO OBJETIVO
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar os alunos matricu-

lados na Rede de Ensino Municipal, Programa “Mais Educação” e Programa EJA deste Município.
2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação:
Recursos Próprios do Município de Esperança:
02.007-SECRETARIA DE EDUCACAO
02007.12.306.1003.2010 - AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 122
02007.12.361.1003.2015 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111
02007.12.361.1003.2016 - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124
02007.12.366.1004.2023 - MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 113
3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

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

Entrega: 2 (dois) dias
4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

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

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

 5.0 - DO RESULTADO
Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das contratações:
AERLISON CABRAL DE LIMA - ME - Valor: R$ 3.615,50; RAIMUNDO ADELMAR FONSECA 

PIRES - EPP - Valor: R$ 286.981,10;JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI - Valor: R$ 
64.430,00;Merilucia da Silva - ME - Valor: R$ 109.647,00;PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS 
GERAL EIRELI ME - Valor: R$ 2.765,00;XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - Valor: 
R$ 8.443,00.

 Esperança - PB, 10 de Fevereiro de 2020.
 JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 
legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar os alunos matriculados na Rede de Ensino 
Municipal, Programa “Mais Educação” e Programa EJA deste Município; ADJUDICO o seu objeto 
a: AERLISON CABRAL DE LIMA - ME - R$ 3.615,50; RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES 
- EPP - R$ 286.981,10; JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI - R$ 64.430,00; Merilucia da 
Silva - ME - R$ 109.647,00; PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS GERAL EIRELI ME - R$ 2.765,00; 
XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 8.443,00.

Esperança - PB, 06 de Fevereiro de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
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 parcelada 
de gêneros alimentícios destinadosa merenda escolar os alunos matriculados na Rede de Ensino 
Municipal, Programa “Mais Educação” e Programa EJA deste Município; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: AERLISON CABRAL DE LIMA - ME - R$ 3.615,50; 
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP - R$ 286.981,10; JF CARNES E FRIOS COMERCIO 
EIRELI - R$ 64.430,00; Merilucia da Silva - ME - R$ 109.647,00; PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS 
GERAL EIRELI ME - R$ 2.765,00; XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 8.443,00.

Esperança - PB, 10 de Fevereiro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E EJA DESTE MUNI-
CIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP - R$ 594,00; JF 
CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI - R$ 86.055,00; Merilucia da Silva - ME - R$ 107.875,00.

Esperança - PB, 05 de Fevereiro de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E EJA DESTE MUNICIPIO; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAIMUNDO ADELMARFONSECA 
PIRES EPP - R$ 594,00; JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI - R$ 86.055,00; Merilucia da 
Silva - ME - R$ 107.875,00.

Esperança - PB, 10 de Fevereiro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: Contratação de 
veículos para condução de alunos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALUYSON PESSOA DOS SANTOS - R$ 154.968,00; CARLOS HENRIQUE DA CUNHA 
LIMA - R$ 309.705,00; EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 310.068,00; ELISETE CUNHA 
DE OLIVEIRA - R$ 310.079,00; FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA - R$ 71.494,50; FLAUMIR 
BARBOSA LEITE - ME - R$ 155.094,50; FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANÇA - R$ 154.737,00; 
JOSÉ WILSON SANTOS - R$ 154.000,00; JOYLLE ROMÃO CABRAL - R$ 25.630,00; LEONILSON 
CONSTANTINO FERREIRA - R$ 71.489,00; NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA - R$ 92.224,00; 
SÉRGIO COUTINHO PEREIRA - R$ 154.880,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura 
do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição Parcelada de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcen-
tagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste 
Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00008/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 
3.3.90.32.01 - Material, bens, serviços para distribuição gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 
00083/2020 – 05.02.2020 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 480.000,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela 
da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através da Secretaria 
Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 480.000,00. Guarabira - PB, 04 de Fevereiro de 2020.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expediente para melhor atendimento de todos 
os setores da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00086/2020 - 11.02.20 - EDSON BARBOSA GUEDES - R$ 82.500,00; CT Nº 
00087/2020 - 11.02.20 - FREITAS & COSTA LTDA - R$ 260.408,00; CT Nº 00088/2020 - 11.02.20 
- MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 285.407,50.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO.
REF: CONCORRÊNCIA 05.2017.

OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 01/2018 datado de 02/01/2018 e com término de vigência em 02/01/2019 
e ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 03/01/2020, celebrado inicialmente entre as partes, 
objetivando a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE 
NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRÃO, DE ACORDO COM O PROGRAMA 
ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA, conforme Contrato de Repasse nº 1006718-56/2013-ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: AGUIAR E AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 23.587.584/0001-49 - DANILO 
SITÔNIO DE AGUIAR

JUSTIFICATIVA: Em decorrência de atrasos na execução da obra devido ao atraso do repasse de 
recursos do governo federal, ficou prejudicada a sua conclusão no prazo inicialmente estabelecido.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 02/01/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 04/01/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/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: Aquisições parceladas 
de Materiais de Expediente para melhor atendimento de todos os setores da Administração Mu-
nicipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDSON BARBOSA 
GUEDES - R$ 82.500,00; FREITAS & COSTA LTDA - R$ 260.408,00; MAURÍLIO DE ALMEIDA 
MENDES - R$ 285.407,50.

Guarabira - PB, 11 de Fevereiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUARTO ADITIVO DE PRAZO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 05.2018.

OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 353/2018 datado de 21/05/2018 e com término de vigência em 21/10/2018 
e ao Segundo Aditivo de Prazo com vigência até 23/08/2019 e ao Terceiro Aditivo com vigência 
até 24/01/2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no 
ramo pertinente para Recapeamento Asfáltico em diversas Ruas do Município, conforme Contrato 
de Repasse nº 1036.312-97/2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA – CNPJ: 09.323.098/0001-92- JOSÉ 
DE ARIMATÉIA ROCHA

JUSTIFICATIVA: Em razão dos atrasos no procedimento de reprogramação pela qual passou 
este contrato de repasse, ficou prejudicada a conclusão do objeto no prazo inicialmente contratado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 21/01/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 25/06/2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução dos serviços no piso 
granilite no Mercado Público, localizado na Av. Pe Inácio de Almeida, Centro - Guarabira. FUNDA-
MENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2020 – 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações. 
VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-
RABIRA e JOSÉ FÁBIO SOARES DA SILVA - R$ 21.901,00 – Vinte e Um Mil Novecentos e Um 
Reais - CT Nº 00084/2020 – 05.02.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00003/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução dos serviços no piso gra-
nilite no Mercado Público, localizado na Av. Pe Inácio de Almeida, Centro - Guarabira; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ FÁBIO SOARES DA SILVA  - R$ 
21.901,00 – Vinte e Um Mil Novecentos e Um Reais.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 04.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 360/2019 datado de 05/07/2019 e com término de vigência em 05/01/2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para Reforma e Ampliação da UBS Nordeste III, localizada na Rua Prefeito Manoel Lordão, 363 – 
Bairro Nordeste III – Guarabira/PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 15.161.782/0001-18 – VICTOR 
MENDES DE AQUINO RIBEIRO

JUSTIFICATIVA: Em decorrência de atrasos na chegada de recursos do convênio da obra, ficou 
prejudicada a sua conclusão no prazo inicialmente estabelecido.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 03.01.2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 06.07.2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo Inexigibilidade 
nº 00006/2020

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO EIRELI 
OBJETO: Contratação do grupo musical: Orquestra Mistura do Frevo, Gata dengosa e Alan 

Lacerda, para animar o carnaval em Ibiara-PB, no dia 22, 23, 24 e 25 de Fevereiro de 2020.
VALOR GLOBAL: R$ 13.225,00 (treze mil duzentos e vinte e cinco reais).
PRAZO: 31.12.2020.

Ibiara - PB, 13 fevereiro de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, às 08:30 horas do dia 02 de março de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para executar 
os serviços de pavimentação em paralelepípedos das Ruas: Mizael Lustosa Ribeiroe Avenida José 
Alves Camboim, na sede do município de Imaculada. Dotação orçamentária: 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. Edital: www.imaculada.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Imaculada - PB, 13 de fevereiro de 2020.
GLEITON CARMO SILVESTRE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que requereu à  SUDEMA  –   Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 

LICENÇA PRÉVIA PARA PROJETO DE CONTENÇÃO DO PROCESSO DE EROSÃO MARINHA 
DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E DA PRAIA DO SEIXAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB 
– PROTEÇÃO DO SOPÉ, em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 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 
através da Comissão Especial de Licitação comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA 00001/2019, que após análise detalhada da documentação, respaldada na legislação vigente 
e Edital da licitação em epígrafe, chegou-se ao seguinte resultado: SISTEMMA ASSESSORIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 37.831.567/0001-10, HABILITADO para apenas um lote; 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; 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, as DUAS ATAS 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 será conforme preceitua o Art. 109, da 
Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. Os Recursos Administrativos de todos os interessa-
dos serão recebidos, podendo ser protocolados nesta Autarquia ou encaminhados para o email 
oficial cpl.emlur@joaopessoa.pb.gov.br, a partir da data desta publicação, excluindo o dia da sua 
publicação conforme Código de Processo Civil,  iniciando-se no dia 17/02/2020 e encerrando-se, 
IMPRETERIVELMENTE, às 17h00min do dia 21/02/2020, por qualquer uma das duas formas de 
protocolo, físico ou eletrônico, sob pena de não ser conhecido por ser intempestivo.

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, 13 de Fevereiro de 2020
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Presidente da Comissão Especial de Licitação da EMLUR/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRÊNCIA N° 33008/2019

OBJETO: contratação de serviços especializados para REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO 
PÚBLICO DO CASTELO BRANCO, EM JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
torna público o resultado de julgamento da proposta comercial da CONCORRÊNCIA N° 33008/2019: 
EMPRESAS CLASSIFICADAS: CONSTRUTORA ITAY EIRELI EPP, R$ 821.749,27 (oitocentos e 
vinte e um mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos),  A3T CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA, R$ 834.644,50 (oitocentos e trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e 
quatro reais e cinqüenta centavos) e CBA CONSTRUÇÕES LTDA, R$ 941.648,04 (novecentos e 
quarenta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e quatro centavos). EMPRESAS DESCLASSIFI-
CADAS: OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, Pela ocorrência prevista 
no subitem 11.5 do edital. MVP ENGENHARIA LTDA, pela ocorrência prevista no subitem 11.5 do 
edital e GASA ENGENHARIA LTDA, Pela ocorrência prevista nos subitem 11.5 e 11.5.1 do edital. 
O relatório de julgamento das propostas comerciais encontra-se disponível no Portal da Transpa-
rência da Prefeitura Municipal de João Pessoa e na CEL cujo endereço encontra-se no preâmbulo 
do edital. Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.006/2020/SEINFRA
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.013/2019/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: 3C ENGENHARIA LTDA. -  CNPJ Nº 70.092.275/0001-88
OBJETO: Execução dos Serviços de Recuperação de Pavimentação Asfáltica e em Paralelepí-

pedos em Diversas Ruas da Cidade de João Pessoa/PB.
VALOR TOTAL: R$ 5.468.800,00 (Cinco milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos 

reais).
Classificação Funcional: 11.108.26.782.5146.1072 - Recuperação e Manutenção de Vias 

Públicas.
Natureza da despesa: 3.3.90.39
Fonte de Recursos: 1001 – Próprios 
630 – Recursos Diretamente Arrecadados/Recursos vinculados ao Trânsito/SEMOB
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Sr. Carlos Eduardo Marques  Carrilho 

/ 3C ENGENHARIA
DATA DA ASSINATURA: 11/02/2020

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2020. 
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.009/2020/SEINFRA
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.011/2019/SEINFRA – LOTE 03.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: NORCOL Nordeste Comércio e Serviços Ltda. - EPP., CNPJ Nº 13.440.646/0001-

31
OBJETO: Aquisição de Pneus Novos para Aplicação em Veículos e Máquinas pertencentes a 

Esta Edilidade.
VALOR TOTAL: R$ 183.980,00 (Cento e oitenta e três mil, novecentos e oitenta reais)
Classificação Funcional: 11.108.26.782.5580.2.428 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUI-

PAMENTOS E VEÍCULOS.
Natureza da despesa: 3.3.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 1001 - PRÓPRIOS
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Sr. Rogério Feitosa Mayer Ventura / 

NORCOL DATA DA ASSINATURA: 12/02/2020
João Pessoa, 12 de fevereiro de 2020.

Sachenka Bandeira da Hora
Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.008/2020/SEINFRA
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.011/2019/SEINFRA – LOTE 02.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos Ltda., CNPJ Nº 

70.106.513/0001-67
OBJETO: Aquisição de Câmara de Ar e Protetores para Aplicação em Veículos e Máquinas 

Pertencentes a esta Edilidade.
VALOR TOTAL: R$ 6.889,58 (Seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais, cinquenta e oito centavos)
Classificação Funcional: 11.108.26.782.5580.2.428 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUI-

PAMENTOS E VEÍCULOS.
Natureza da despesa: 3.3.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 1001 - PRÓPRIOS
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Sr. Alberto Braúlio Coimbra Bezerra 

/ ALISAUTO
DATA DA ASSINATURA: 13/02/2020

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2020. 
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.007/2020/SEINFRA
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.011/2019/SEINFRA – LOTE 01.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos Ltda., CNPJ Nº 

70.106.513/0001-67
OBJETO: Aquisição de Insumos para a Manutenção de Pneus.
VALOR TOTAL: R$ 7.485,00 (Sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais)
Classificação Funcional: 11.108.26.782.5580.2.428 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUI-

PAMENTOS E VEÍCULOS.
Natureza da despesa: 3.3.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 1001 - PRÓPRIOS
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Sr. Alberto Braúlio Coimbra Bezerra 

/ ALISAUTO
DATA DA ASSINATURA: 13/02/2020

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2020. 
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP
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Geral
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33004/2020

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Concorrência Nº 
33004/2020, em regime de execução de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação 
MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 16/03/2020, às 09:00 horas, tendo como objeto contratação de 
serviços especializados para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRU-
ÇÃO DA PRAÇA MARIA CÉLIA FEITOSA EM PARATIBE, JOÃO PESSOA. O Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal da Transparência e de forma suplementar 
na sala de reunião da Comissão Especial de Licitação, localizada na Rua Diógenes Chianca, 1.777, 
Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 12:00h e das 13:00 as 
17:00h, onde poderá ser adquirido mediante a apresentação de um CD/DVD ou pendrive. Qualquer 
informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA  MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDó
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATóRIO Nº 007/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020

Objeto: Conclusão da Construção da QUADRA DA ESCOLA SANTO ONOFRE na Sede do 
Município de Junco do Seridó-PB

Data da Abertura: 03/03/2020 às 10h00min (horário local)
Local: Sala da CPL na Prefeitura Municipal de Junco do Seridó-PB 
Avenida Balduíno Guedes, 770
Bairro Centro – Junco do Seridó-PB – Cep: 58.640-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Fonte de Recurso: Termo de Convênio nº 001/2020
Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e
Tecnologia (SEECT-PB)
Outros esclarecimentos e aquisição do edital poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal 

de Junco do Seridó-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, na Avenida Balduíno 
Guedes, 770, Bairro Centro, na sede do município ou pelo telefone (83) 3464-1069, através do 
endereço eletrônico pmjunco@yahoo.com.br ou do site: www.juncodoserido.pb.gov.br, bem como 
após o cadastramento do Aviso de Licitação junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba, através do link https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Junco do Seridó-PB, 12 de Fevereiro de 2020.
POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
peças e acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota 
do Município de Marcação-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 36251111. E-mail: licitacaogovma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 13 de Fevereiro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

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 ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA 
DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADO NA RUA FREI IPIABINA, 
S/N, CENTRO OLIVEDOS PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO BÁSICO 
EM ANEXO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA - ME - R$ 700.080,36.

Olivedos - PB, 13 de Fevereiro de 2020
JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADO NA RUA FREI 
IPIABINA, S/N, CENTRO OLIVEDOS PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO 
BÁSICO EM ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos do Ordinarios: Termo de compromisso 201901424-1 - processo 23400.003087/2018-
05- Reforma do Colégio - 02.03 Sec. De Educação - 12.361.004.1003 - 111. - 4490-51 - Termo de 
Compromisso n.º 20191425-1 - Ampliação da Escola/FNDE/Ministerio da Escação.. VIGÊNCIA: até 
30/09/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Olivedos e: CT Nº 00007/2020 - 
13.02.20 - MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA - ME - R$ 700.080,36.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADEN° 00032/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI – ME- CNPJ nº 19.858.654/0001-89.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, no CAPS TM (Transtorno Mental) E CAPS AD 
(Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, item de PSIQUIATRIA, referente a Chamada 
Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 16.000,00 (dezesseis milreais).
VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil 

reais).
Piancó-PB, 13defevereiro de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00029/2020, - 
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 TEOGENES BARBOSA DANTAS DE 
SOUZA - CNPJ nº 29.748.768/0001-20, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ R$ 7.200,00 
(sete mil e duzentos reais) VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: 79.200,00 (setenta e 
nove mil e duzentos 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 
GASTROENTEROLOGIA, referente a Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 12de 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 00032/2020, - 
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 RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRE-
LI – ME - CNPJ nº 19.858.654/0001-89, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais)e o Valor Global Anual Máximo Estipulado de R$ 176.000,00 (cento e setenta 
e seis mil reais), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área 
de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, no CAPS TM (Transtorno Mental) 
E CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, item de PSIQUIATRIA, referente a 
Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 13 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 00029/2020, - 
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 TEOGENES BARBOSA DANTAS DE 
SOUZA - CNPJ nº 29.748.768/0001-20, com o Valor Mensal Máximo Estipulado de R$ R$ 7.200,00 
(sete mil e duzentos reais) VALOR GLOBAL ANUAL MÁXIMO ESTIPULADO: 79.200,00 (setenta e 
nove mil e duzentos 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 
GASTROENTEROLOGIA, referente a Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 12de fevereiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 03 
de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFE-
RÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.
picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 14 de Fevereiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 01 (Um) Veículo 
Tipo Caminhonete Pick-Up 4x4, para ficar à disposição da Secretaria Municipal de Administração 
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. Edital: http://www.pirpirituba.
pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 13 de Fevereiro de 2020.
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo do tipo maior porcentagem de desconto, para: 
Aquisições Parceladas de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior por-
centagem de desconto sobre a tabela da ABC Farma, para a distribuição com Pessoas Carentes 
deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 006/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3277-1108. Edital: http://www.pirpirituba.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 13 de Fevereiro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 11:30 horas do dia 28 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Espe-
cializada para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia civil junto a esta edilidade. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. Edital: http://www.pirpirituba.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 13 de Fevereiro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos tipo 
passeio, para atender as eventuais viagens que tem como objetivo atender as diversas secretarias 
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. Edital: http://www.pirpirituba.
pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 13 de Fevereiro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Melhorias 

Sanitárias Domiciliares (MSD),no município de São José de Piranhas- PB, através do projeto de 
Conjunto Sanitário Domiciliar e Cisterna Domiciliar para Água de Chuva – Convênio CV 0672/2017, 
entre a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB e a Fundação Nacional de Saúde – 
FUNASA. LICITANTECLASSIFICADOCONFORME A PROPOSTA: CONSTRUTORA TRIUNFO 
EIRELI. PROPOSTA DE VALOR: R$ 494.296,29 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, 
DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS EVINTE E NOVE CENTAVOS).Abre-se prazo recursal de 
acordo com os termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Informaçõesjunto 
a CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro - São José de Piranhas - PB, das 07:00 às 13:00h, dias úteis. 
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 

São José de Piranhas - PB, 13 de Fevereiro de 2020.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
para aquisição de Urnas Funerárias, coroas de flores e serviços de translado funeral; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: FREITAS & ALVES LTDA - R$ 205.100,00.
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, 13 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: Contratação para prestação 
de serviços de fornecimentos de alimentação, tipo salgados variados; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS 06885275409 
- R$ 90.000,00. 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, 13 de Fevereiro de 2020
FRANCISCO MENDES CAMPOS

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme 

os documentos que constam na Tomada de Preços nº 003/2019 (do tipo menor preço global), decido 
HOMOLOGAR o procedimento licitatório supracitado, cujo objeto é a escolha da proposta mais 
vantajosa para: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de pavimentação 
em paralelepípedos em diversas ruas do município de Lagoa de Dentro – PB, conforme especifi-
cações constantes no Edital e seus anexos e ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI – ME | CNPJ Nº: 17.809.782/0001-07, pela 
proposta mais vantajosa apresentada no valor de R$ 230.777,76 (duzentos e trinta mil, setecentos 
e setenta e sete reais e setenta e seis centavos). Publique-se. 

Lagoa de Dentro - PB, 13 de Fevereiro de 2020
Fabiano Pedro da Silva 
Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

ADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 04do Contrato Administrativo nº 00011/2017. Partes Prefeitura Municipal de São 

Sebastião de Lagoa de Roça e Vilmar Emerson Izidro Dias - ME, CNPJ Nº 09.911.766/0001-00. 
Objeto: contratação de empresa especializada para locação de 01 caminhão compactador de lixo 
com capacidade para 10.81t, (.............), neste município. Fundamento legal: Pregão Presencial Nº 
00004/2017. Dotação: Recursos Próprios do Município: 02070.15.452.2010.2072 - 3390.39.000 - 
Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de prazo com Prorrogação por mais 
12 (doze) meses a contar do dia 01/03/2020. Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com 
Fulcro no Art. 57. II, §1º da Lei 8666/93. ASSINAM: Severo Luis do Nascimento Neto e Vilmar 
Emerson Izidro Dias.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
AVISO DECONVOCAÇÃO DE 2º COLOCADO

O Município de São Sebastião de Lagoa de Roça, através de seu Pregoeiro, torna público aos 
interessados, conforme sessão ocorrida no dia 15 de Janeiro de 2020, fica convocada a Empresa  
classificada em segundo lugar para os itens acima citados  à  empresa METAL PLASTIK INDUSTRIA 
E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS  EIRELI já devidamente credenciada nos autos, 
para comparecer à sala de licitações do Município no dia 19/02/2020para abertura e analises da 
documentação de habilitação e negociação nos Item(s): 1-2-3-4-5-6-7-11-15-17-18-19, cujo a 
primeira classificada ficou inabilitada.Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB,12 de Fevereiro  de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do 
tipo menor preço Global, objetivando executar Obra civil pública de pavimentação da Rua Padre 
Geraldo Pinto no município de Mari, em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação 
e proposta que realizar-se-á as 09:00hs do dia 03/03/2020, na sala da CPL. Maiores informações 
e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/, ou de forma eventual na 
CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

MARI, 12 de fevereiro de 2020. 
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

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 empreendedor 
familiar rural para atender aos alunos matriculados nas Escolas Municipais de Ensino que ofertem 
a Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental, EJA e a APAE, da Rede Pública 
Municipal de Monte Horebe - PB. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a docu-
mentação e respectiva propositura até as 10:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2020, na sala da 
referida comissão, sediada na Rua Pedro Gondim, 220 - Centro - Monte Horebe - PB. Neste mesmo 
local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recur-
sos: 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: (083) 3492-1032. E-mail: montehorebecpl@gmail.com. 

Monte Horebe - PB, 12 de Fevereiro de 2020
DELIALDO JOSÉ SILVA DE MARIZ

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2020, que objetiva: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos 
da Rede Municipal de Ensino e usuários dos diversos programas existentes na Secretaria de Pro-
moção Social, mediante solicitação periódica e entrega parcelada, em atendimento as demandas 
operacionais das respectivas secretarias; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME - R$ 489.392,50.

Santa Cecília - PB, 06 de Fevereiro de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos da Rede Muni-

cipal de Ensino e usuários dos diversos programas existentes na Secretaria de Promoção Social, 
mediante solicitação periódica e entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais das 
respectivas secretarias. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2020 
- Ata de Registro de Preços nº 00015/2019, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 00040/2019, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de Santa Cecília: 02.006 Secretaria de Educação Cultura e Esporte 12 
361 0005 2007 Manter o Programa de Merenda Escolar 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 
0005 2006 Manutenção do Ensino Fundamental - MDE 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 
0005 2009 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 3390.30 99 Material de Consumo 12 
361 0005 2010 Manutenção do Ensino Fundamental com - FUNDEB 40% 3390.30 99 Material de 
Consumo 08.008 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 0009 2034 Fundo Municipal de 
Assistência Social 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 0009 2033 Manutenção e Gerenciamento 
do BolsaFamilia - IGDBF 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 0009 2036 Prestar Assistência a 
Classes Mais Carentes 000391 3390.32 99 0000 Material de Distribuição Gratuita 08 244 0009 2037 
Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 0009 
2038 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) 3390.30 99 Material 
de Consumo 08 244 0009 2041 Manutenção de Outros Programas do F N A S 3390.30 99 Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00024/2020 - 06.02.20 - JOSE DE ARIMATEA DA 
SILVA - ME - R$ 489.392,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, por meio da presente, torna público que a licitação 
Tomada de Preços, acima mencionada cujo objeto é contratação de empresa especializada para 
implantação de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais por meio de 
captação de água subterrânea e instalação de Sistema Simplificado no munícipio de Santa Luzia/
PB, conforme Convênio FUNASA n° 02071/2017, foi CANCELADA, tendo em vista, que serão 
necessárias alterações, visando corrigir divergências na planilha orçamentária.

Santa Luzia-PB, 13 de fevereiro de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, por meio da presente, torna público que a licitação 
Tomada de Preços, acima mencionada cujo objeto é contratação de empresa especializada para 
implantação de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais por meio de 
captação de água subterrânea e instalação de Sistema Simplificado no munícipio de Santa Luzia/
PB, conforme Convênio FUNASA n° 02071/2017, foi CANCELADA, tendo em vista, que serão 
necessárias alterações, visando corrigir divergências na planilha orçamentária.

Santa Luzia-PB, 13 de fevereiro de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
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 28 de Fevereiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com objetivo para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE 
SAÚDE . Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e 
Decreto Municipal nº. 004/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33994081. E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br. Edital: 
www.serraredonda.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br

Serra Redonda. - PB, 13 de Fevereirode 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

Objetivo:Aquisição de uma Patrulha Mecanizada para o município de Serra Grande - PB, con-
forme especificações no edital.

Data da sessão: dia 17 de fevereiro de 2020, às 09h00min, na sala da CPL, no prédio da sede 
do município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site http://serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/lici-
tacoes, www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min 
às 12h00min.

Serra Grande-PB, 03 de fevereiro de 2020.
José Andreson Filho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 16:00 horas do dia 03 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços de 
transportes de estudantes, com rotas diversas, conforme itinerário correspondente no Instrumento 
convocatório. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
001/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3685-1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: www.sertaozinho.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 13 de Fevereiro de 2020
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 001/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, sob o regime 
de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 03 de Março de 2020 as 14:00 horas, tendo como 
objetivo: Contratação de Empresa de Engenharia, para Executar Obra Civil Publica de Construção 
de Unidade Escolar com 04 Salas de Aula – Rural no Município de Sobrado-PB, conforme Termo 
de Convenio nº 545/2019 – Governo do Estado da Paraíba- Secretaria de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia; A reunião ocorrerá na sala da CPL prédio da P.M. de Sobrado - Rua Manoel 
de Sales, 178, Centro, Sobrado – PB, CEP: 58.342-000. Informações na sala da CPL, na sede do 
município, e-mail: cplsobrado@gmail.com, telefone: 83-3661-1018.

Sobrado/PB, 13 de Fevereiro de 2020
ADRIANA MARIA DE SOUZA 

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:30 horas do dia 03 de março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para:Contratação de veículos para 
prestação de serviços de transportes de estudantes   e professores da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:000 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 11 de Fevereiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 03 de março de 2020, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Hortifrutigranjeiros (carnes, frango, 
peixes, queijos, ovos e embutidos) para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
SAMU e Secretarias desta Prefeitura de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00  as 12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 12 de Fevereiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Responsável : Eduardo de Oliveira Alves
CPF: 05552016432  
Título/valor- DSI- R$ 224,00
Protestante: Vexillium Cursos e Linguas 
LTDA 
Apresentante: Itaú Unibanco S.A 
Protocolo: 124826
Responsável : Helio Amorim de Abreu
CPF:06388945490 
Título/valor- DMI- R$ 496,42
Protestante: Colinas Incorporacoes e 
Venda de Imoveis
Apresentante: Banco Santander S.A.
Protocolo:124820
Responsável : Marlene Aparecida Ribeiro 
de Araujo 
CNPJ: 19491717000101 
Título/valor- DMI- R$ 976,53
Protestante: Capital RS FIDC Multissetorial
Apresentante: Banco Brasileiro de Des-
contos S.A.
Protocolo: 124823
Responsável : Francisco Pessoa de Souza
CPF: 03207910416 
Título/valor- DBI- R$ 6.009,75 
Protestante: Banco Itaucard S.A.
Apresentante: SBS Consultoria em Gestao 
de Ativos
Protocolo: 124836
Responsável : Oberdan Marcio Tempass
CPF: 96041242004
Título/valor- CDA- R$ 1.374,07
Protestante: Fazenda Nacional – R D  
Ativa- Multaiso
Apresentante: Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional
Protocolo: 124601
Responsável : Oberdan Marcio Tempass
CNPJ: 09312346000108
Título/valor- CDA- R$ 1.374,07
Protestante: Fazenda Nacional – R D  
Ativa- Multaiso
Apresentante: Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional
Protocolo: 124602

Responsável : Cicero Luiz dos Santos
CPF: 03501998414
Título/valor- CDA- R$ 1.024,96
Protestante: Fundo Especial do Poder 
Judiciario
Apresentante: 
Protocolo: 124793
Responsável : Santander Leasing S.A. 
Arrendament
CNPJ: 47193149000106
Título/valor- CDA- R$ 1.354,11
Protestante: Fundo Especial do Poder 
Judiciario
Apresentante: 
Protocolo: 124794
Responsável : Aparecido Barreto da Silva
CPF: 25270330830 
Título/valor- DMI- R$ 329,16
Protestante: Colinas Incorporacoes e 
Venda de Imoveis
Apresentante: Banco Santander S.A 
Protocolo: 124737   
Responsável : Aparecido Barreto da Silva
CPF: 25270330830 
Título/valor- DMI- R$ 313,61
Protestante: Colinas Incorporacoes e 
Venda de Imoveis
Apresentante: Banco Santander S.A 
Protocolo: 124737
Responsável : Monique Nayara Marques 
da Silva
CPF: 09815666428
Título/valor- CBI- R$ 31.185,29
Protestante: Aymore Credit, Financiamento 
e Invest
Apresentante: 
Protocolo: 124814
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/
ou jurídicas citadas a darem razões que 
tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias.
Cajazeiras – PB, 13 de fevereiro de 2020.
Maria Dolores Lira de Souza
Oficiala do Protesto

CARTóRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL
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