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Programa iniciado em João Pessoa e em mais 25 municípios próximos vai chegar agora a mais 106 cidades paraibanas, incluindo aí Campina Grande. Página 6

Patrulha Maria da Penha vai ser ampliada na PB 

Foto: José Marques

Sertão registra as maiores
chuvas dos últimos oito anos
Chove também no Cariri. Açudes registram melhoras em suas capacidades, mas água provoca problemas em algumas estradas. Página 5

Salão do Artesanato começa 
hoje em João Pessoa
É a 31a edição do evento, que vai reunir 300 
expositores, deve movimentar R$ 1,3 milhão em 
negócios e vai homenagear o metal. Página 18
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STF derruba censura contra 
especial do Porta dos Fundos
Presidente do Supremo, Dias Toffoli torna sem efeito 
a liminar de desembargador do Rio de Janeiro que 
havia mandado tirar do ar o filme. Página 4

Foto: Pedro Ladeira / Folhapress

Políticas
Foto: Folhapress

Assessor de Paulo Guedes 
é denunciado pelo MPF
Outras 28 pessoas ligadas direta ou indiretamente ao 
Ministério da Economia também estão na mira da ação, 
que investiga falhas em fundos de pensão. Página 14

Últimas

Treze e Náutico marcam 
novo amistoso entre ambos
Depois de uma primeira partida no Amigão, que 
terminou em 0 a 0, jogo agora vai ser nos Aflitos, 
estádio da capital pernambucana. Página 24

Esportes

2o Caderno
Foto: Divulgação

Escurinho e Quinteto 
Paraíba tocam juntos
Festival Verão Mares de Conde 
começa hoje e vai até início de 
fevereiro, com eventos culturais 
e esportivos sempre nos fins de 
semana. Página 10
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Primeiro sorteio 
da Nota Cidadã vai 
ser feito hoje
Sorteio acontece na sede da Lotep e vai 
distribuir R$ 60 mil em prêmios. Objetivo 
é incentivar a cobrança de nota fiscal por 
parte dos consumidores.   Página 3

O São Paulo agiu antes de ser questionado 
e confirmou ontem a suspensão do contrato 
do goleiro Jean, que agrediu sua esposa 
durante viagem de férias em Orlando e 
chegou a ser preso nos Estados Unidos. 
Logo em seguida ao episódio de violência, 
o clube havia dito que o atleta não iria 
mais integrar o elenco, mas que até o fim 
das férias não poderia fazer nada por 
questões trabalhistas. Fez mais do que 
certo. É preciso se posicionar, dar exemplo 
à torcida, e também mandar o recado a 
outros agressores em potencial de que ali 
não é lugar para eles. Página 22

Cerco fechado

Felipe Gesteira

Foto: Divulgação

Diversidade



O combate à violência contra mulheres 
não pode ter trégua. Aliás, é imprescindível 
que novas ações sejam planejadas e executa-
das, no sentido de coibir as diversas moda-
lidades de agressões praticadas em desfavor 
das mulheres. Uma brutalidade que depõe 
contra a sociedade contemporânea.

Em todo o planeta, mulheres mobilizam-
se, organizam-se e vão à luta, para protestar 
contra crimes que contra elas continuam na 
ordem do dia, notadamente nos países de 
tradição patriarcal, de cultura machista en-
raizada, portanto com a prevalência do que 
se pode chamar de “homocentrismo”.

A mulher-objeto é um conceito que não 
se coaduna com os princípios de uma socie-
dade lastreada pelo amor, pelo afeto, pela 
solidariedade. Uma sociedade ainda em 
construção, é verdade, mas que não logra-
rá êxito em qualquer sentido positivo que 
se queira, caso não alcance a abolição das 
desigualdades.

Entende-se, portanto, como mais 
um passo importante, dado em direção à 
igualdade de gênero; à ocupação dos luga-
res de poder por homens e mulheres, sem 
quaisquer distinções, a ampliação, que 
acaba de ser anunciada pelo Governo do 
Estado, do Programa Integrado Patrulha 
Maria da Penha.

Breve, o Programa Integrado Patrulha 
Maria da Penha estenderá suas ações para 
mais 106 cidades, incluindo, neste mapa de 

proteção e valorização da cidadania, a região 
de Campina Grande e dois municípios polos 
das regiões do Brejo e do Cariri paraibanos, 
respectivamente, Guarabira e Monteiro.

A medida acresce e fortalece a rede de 
atendimento às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar, na esfera do 
governo estadual, considerando-se que o 
Programa Integrado Patrulha Maria da Pe-
nha supervisiona a segurança de mulheres 
que solicitaram ou já estão com medidas 
protetivas da Justiça. 

Além de ampliar, de 26 para 132, o nú-
mero de cidades contempladas com o Pro-
grama Integrado Patrulha Maria da Penha, 
o Governo do Estado, dentro desta mesma 
clave de promoção da cidadania feminina, 
também irá edificar a Casa de Acolhida Pro-
visória para mulheres vítimas de violência.

A Paraíba, aliás, o mundo não pode mais 
conviver com esse absurdo, essa estupidez, 
que é a violência baseada no gênero. O mais 
grave, é que a maioria dos casos de violência 
contra mulheres acontece no ambiente fami-
liar, quando não é protagonizada pelos pró-
prios companheiros ou ex-companheiros. 

Estudos indicam que a violência contra 
a mulher tem entre seus principais alicerces 
a desigualdade entre os gêneros e a discrimi-
nação. Vale lembrar que em muitas socieda-
des a submissão e a violência contra a mulher 
ainda é permitida, numa violação explícita e 
inconcebível dos Direitos Humanos.
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Proteção à mulher

São múltiplas as ra-
zões para a extensão das 
redes criminosas que 
agem à sombra do Esta-
do. Uma das fontes desse 
poder oculto é a própria 
Constituição de 88. Parece 
uma sandice, pela antinomia expressa: a lei 
maior, no mais elevado pedestal da Pátria, 
ser responsável por mazelas. Há lógica?

Ao abrir o leque de direitos sociais 
e individuais, a Carta construiu as vigas 
institucionais com autonomia, liberdade 
e competência funcional. Sistemas e apa-
relhos se robusteceram para exercer com 
independência as funções constitucionais. 
O Estado liberal e o Estado social conver-
giram suas posições em direção ao Estado 
Democrático de Direito, sob o qual o Poder 
Judiciário assume posição de relevo, fato 
que explica seu papel preponderante na 
pavimentação da via democrática.

A judicialização da política, fenômeno 
bastante observado nos últimos tempos, 
leva em consideração a ausência de legisla-
ção infraconstitucional, o que tem permiti-
do ao Judiciário entrar no vácuo legislativo 
e interpretar as normas de comando.

Instituições do Estado, voltadas para 
a defesa do regime democrático, da ordem 
jurídica e dos interesses sociais e indivi-
duais, ganharam impulso. O Ministério 
Público, por exemplo, alçado à condição de 
instituição essencial à função jurisdicional 
do Estado e acrescida bagagem normativa, 
passou a incorporar a missão de guardião 
maior da sociedade. Sua atuação, se, de um 
lado, ganhou o respeito dos cidadãos, pas-
sou a ser questionada por causa de ações 
consideradas exageradas.

A Polícia Federal reforçou a identida-
de como órgão encarregado de exercer a 
segurança pública para a preservação da 
ordem e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, passando a agir em parceria 
com instâncias do Judiciário. Sua extensa 
folha de serviços, alargada por um fluxo de 
maior profissionalismo, penetra nos espa-
ços mais obscuros da vida criminosa e nos 
porões incrustados nas malhas da admi-
nistração pública.

A par de sua contribuição para a con-
solidação dos pilares éticos e morais e a 
preservação das boas práticas políticas, ga-
nhou uma legião de críticos e adversários, 
também por conta de operações espetacu-

losas, marcadas por nomes 
simbólicos. Como pano de fun-
do temos a Constituição de 88, 
que propiciou ao aparelho do 
Estado a competência para or-
ganizar estruturas e métodos 
capazes de garantir a sua se-

gurança e alcançar o equilíbrio social.
Às ações do MP e da PF se somam tare-

fas de outros sistemas que também fazem 
apurações e controles, como o Gabinete 
de Segurança Institucional, o Tribunal de 
Contas da União, a Corregedoria-Geral da 
União, além dos aparatos do Parlamento, 
como as Comissões de Inquérito. O Estado 
possui máquina mais que suficiente para 
monitorar retas e curvas de pessoas físi-
cas e jurídicas. Mas nessas trilhas a coisa 
começa a desandar. A pletora de instru-
mentos de controle abre imensos vácuos. A 
política é como a água corrente: preenche 
os vazios.

Tarefas assemelhadas se repartem 
entre alguns órgãos, espaços se bifurcam 
e dirigentes são atingidos pelo fogo das 
vaidades. Cada qual procura chamar para 
si a atenção. Afinal, as luzes do Estado-Es-
petáculo propiciam ampla visibilidade. Se 
as ferramentas a serviço do Estado fossem 
desprovidas de sentimentos, teríamos gi-
gantesca estrutura de controles compro-
metida com o bem comum. Coisa difícil.

O bem da coletividade passa pela fil-
tragem personalista. Somos um País que 
privilegia a marca pessoal. A ação da enti-
dade é precedida pela louvação do dirigen-
te. O ministro Sérgio Moro ganha estátua 
de xerife-mor. Mesmo sob tiroteio. Juízes e 
procuradores dão o tom da justiça e da po-
lítica, imprimindo à orquestra o seu com-
passo. Alas e grupos se formam no interior 
de estruturas, matizes políticos dão o tom 
de operações e a algazarra do espetáculo 
acende altas fogueiras.

A querela se espalha, como estamos 
vendo hoje entre os três Poderes. O que fa-
zer com a massa contenciosa que agita ato-
res e instituições? O óbvio: cumprir o dever 
nos limites prescritos pela lei, despir-se 
de vaidades, usar o bom senso para evitar 
duplicação de tarefas e profissionalizar as 
estruturas, deixando-as imunes aos parti-
darismos. Cada Poder deveria se ocupar de 
suas funções. Sem mais nem menos. Se for 
criado um novo controlador para comandar 
o já existente, o País andará em círculos.

Nossa cultura individualista

Artigo Gaudêncio Torquato 
Twitter@gaudtorquato

O que fazer com a 
massa contenciosa que 

agita atores e 
instituições?  

Editorial

HumorDomingos Sávio
savio_fel@hotmail.com

UN Informe

A nova Comissão Provisória do PSB da Paraí-
ba terá mandato com vigência até dia 31 de 
dezembro deste ano. Além de Gervásio Maia e 
Márcia Lucena, presidente e vice, respectivamen-
te, é composta pela deputada estadual Cida Ra-
mos, secretária-geral; pelos deputados estadu-
ais Buba Germano e Jeová Campos, secretários 
especiais; e por Cassandra Figueiredo, primeira 
secretária, e Fábio Maia, secretário de Finanças.

O Tribunal de Justiça da Paraíba 
emitiu nota em que informa que 
o desembargador Ricardo Vital 
“não decidiu sobre afastamen-
to do prefeito de Bayeux, Berg 
Lima”. Ainda de acordo com a 
nota, o desembargador “não 
proferiu  decisão negando pedi-
do do Ministério Público estadual 
no sentido de afastar o prefeito 
de Bayeux, Berg Lima, conforme 
foi amplamente noticiado pela 
imprensa de forma equivocada”.

Por um equívoco na fase de cadastramento no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), a prefeita de Con-
de, Márcia Lucena, aparece como a nova presiden-
te do PSB paraibano, tendo como vice-presidente 
o deputado federal Gervásio Maia. Na verdade, a 
composição da Comissão Provisória da legenda é o 
inverso. O parlamentar é o presidente e a prefeita, 
a vice. A correção já foi feita no TSE.

A correção

Não decidiu

o SolidAriedAde vAi rAchAr com cArtAxo?

oS SubStitutoS Pb SAúde

eNtre diego e dANiellA: AS eScolhAS do Pv PArA 2020

E o Diário Oficial Eletrônico do 
Tribunal de Contas do Estado 
publicou decisão do presidente 
da corte, Arnóbio Viana, que 
designa os conselheiros Oscar 
Mamede Santiago Melo e 
Antônio Cláudio Silva Santos 
como substitutos dos conselhei-
ros Arthur Cunha Lima e An-
tônio Nominando Diniz Filho, 
afastados dos cargos pelo Su-
perior Tribunal de Justiça, no 
âmbito da Operação Calvário.

E o deputado estadual Tião Gomes 
(Avante), relator do orçamento es-
tadual de 2020, na ALPB, afirma 
que, no retorno das atividades 
parlamentares, há uma matéria 
que terá apreciação prioritária na 
casa: a criação da Fundação PB 
Saúde, que vai gerir os hospitais 
do Estado. A propósito, na LOA 
2020, as emendas parlamentares 
destinadas à saúde estiveram no 
foco dos deputados: 430 das 520 
emendas apresentadas.

Crônica de um racha anunciado? Pelo menos é essa a declarada disposição do vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior 
(Solidariedade), em relação ao grupo político do prefeito Luciano Cartaxo (PV). Ontem, ele disse, taxativamente, que não 
existe “outro caminho” para o seu partido em relação a lançar candidatura própria na capital. Há quem diga, porém, que 
o Solidariedade aceitaria o cargo de vice-prefeito na chapa a ser indicada pelo prefeito, porque não teria ‘bala na agulha’, 
em termos de recursos financeiros e densidade eleitoral, para bancar uma candidatura em faixa própria.  

comPoSição

Nesta sexta-feira, a executiva estadual do PV vai deflagrar a primeira de uma série de reuniões internas para de-
bater os encaminhamentos com vistas às eleições municipais deste ano, sobretudo no que diz respeito à sucessão 
em João Pessoa – reuniões com partidos aliados também vão ser agendadas para as próximas semanas. No que 
concerne à disputa eleitoral na capital, dois nomes que integram o staff da gestão, o secretário de Desenvolvi-
mento Social, Diego Tavares, e a secretária de Planejamento, Daniella Bandeira (foto), despontam como favori-
tos na ‘bolsa de apostas’ para serem os ungidos pelo prefeito Luciano Cartaxo como candidatos à sua sucessão. O 
prefeito ainda faz mistério quanto ao nome que deverá disputar a eleição pelo seu grupo, como cabeça de chapa. 
Ontem, por exemplo, declarou, sem citar nomes, que a gestão tem “grandes mulheres”, sugerindo que uma delas 
poderá ser alçada à condição de candidata. Porém, fontes ligadas à gestão afirmam que Diego Tavares deverá 
ser mesmo o escolhido pelo prefeito como candidato à sua sucessão – pesquisas de consumo interno dariam 
vantagem a ele em relação a Daniella Bandeira. Porém, muita coisa ainda pode acontecer até que o PV e seus 
aliados batam o martelo sobre essa questão – faz parte dos ‘caprichos’ da política. Ressaltando que o importante 
é a “competência”, o gestor municipal cravou: “Pode ser uma mulher ou um homem”.

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Foto: Divulgação
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Novas especialidades nos hospitais Metropolitano e Edson Ramalho são Neurologia, Cardiologia e Clínica Médica

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) e do 
Centro Formador de Recur-
sos Humanos (Cefor), anun-
cia a inclusão de três novos 
cursos no Programa de Resi-
dência Médica. As novas es-
pecialidades foram aprova-
das pela Comissão Nacional 
de Residências Médicas do 
Ministério da Educação e o 
edital será lançado na próxi-
ma semana.

Os programas inclusos 
são nas especialidades de 
Neurologia, Cardiologia e Clí-
nica Médica, sendo o Hospi-
tal Metropolitano Dom José 
Maria Pires o hospital-sede 
dos dois primeiros cursos, e 
o Hospital General Edson Ra-
malho a unidade-sede do ter-
ceiro. Serão oferecidas duas 
vagas para cada modalidade.

Para a diretora geral 
do Cefor, Vanessa Cintra, as 
novas especialidades foram 
pensadas para suprir a carên-
cia de profissionais na Paraí-
ba. “Com essas residências 
reforça-se, no nosso Estado, a 
política de educação em saú-
de, uma vez que formaremos 
profissionais especializados 
para atender as necessidades 
da população”, pontua.

A diretora do Cefor afir-
ma que as outras especiali-
dades da Residência Médica 
já estão com inscrições aber-
tas e podem ser feitas até o 
dia 20 de janeiro, no link ht-
tps://forms.gle/gNujaKeh-
5W4YZPni8.

A Residência Médica 
constitui modalidade de en-
sino de pós-graduação, sob a 
forma de curso de especiali-
zação, caracterizada por for-
mação em serviço, destinada 
a médicos formados em es-
colas médicas reconhecidas 
pelo Ministério da Educação 
(MEC) e médicos estrangei-
ros que preencham os requi-
sitos exigidos no Manual da 
Residência e na Legislação 
Brasileira, com diploma de-
vidamente revalidado.

Vanessa Cintra lembra 
ainda do Programa de Re-
sidências multi e uniprofis-
sional que também estão 
com inscrições abertas até o 
dia 20 de janeiro, no link ht-
tps://forms.gle/o2TJm12R-
C22sk2i57. O edital comple-
to dos programas pode ser 
acessado no site oficial do 
Governo da Paraíba, no link 
https://paraiba.pb.gov.br/
diretas/secretaria-da-sau-
de/editais-e-licitacoes.

Estado inclui três novos cursos em 
programa de Residência Médica

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

Referência em Neuro-
logia no Estado da Paraíba, 
o Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires atingiu 
a expressiva marca de mil ci-
rurgias neurológicas, entre 
média e alta complexidade, 
realizadas por meio do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
O aposentado Francisco 
Soares Filho, de 59 anos, 
morador de Araruna (PB), 
foi o paciente de número 1 
mil. Ele realizou o procedi-
mento de descompressão 
craniana, com sucesso. Após 
cinco dias da realização da 
cirurgia, seu Francisco rece-
beu alta hospitalar. Ele agra-
deceu o atendimento recebi-

do na unidade. “Sou muito 
grato pelo atendimento que 
tive por todos aqui. Fico fe-
liz em saber que outras pes-
soas antes de mim foram 
beneficiadas, e mais ainda, 
outras mil serão, e assim 
por diante. Desejo que esse 
hospital continue a crescer e 
realizar o trabalho que vem 
desenvolvendo em favor dos 
que precisam”, afirmou o 
aposentado.

Para o neurocirurgião 
e coordenador do setor de 
neurocirurgia da unidade 
de saúde, George Mendes, 
os números representam a 
dedicação das equipes pre-
paradas para prestar um 

bom atendimento. “Com 
aparato tecnológico de últi-
ma geração e profissionais 
altamente qualificados, já 
realizamos nessa unidade 
os mais complexos tipos de 
tratamentos neurológicos, a 
exemplo de microcirurgia de 
tumores de base de crânio, 
como também aneurisma 
cerebral, além das cirurgias 
complexas de coluna verte-
bral, entre outras.” afirmou.

De acordo com o dire-
tor-geral do Hospital Metro-
politano, Antônio Pedrosa, a 
implantação da instituição 
de saúde, promoveu uma 
mudança no acolhimento 
às pessoas com problemas 

neurológicos na Paraíba. “Os 
números de cirurgias reali-
zadas desde a implantação 
da unidade comprovam a im-
portância do equipamento, 
implantado em uma região 
que carecia de atendimento 
especializado e qualificado. 
Os cuidados com a saúde da 
população paraibana têm 
avançado, e nós que fazemos 
o Metropolitano, ficamos fe-
lizes em contribuir para esse 
feito”, concluiu. 

Conheça alguns proce-
dimentos realizados na uni-
dade:

 Cranioplastia – Proce-
dimento de média comple-
xidade, realizado em uma 

jovem, de 17 anos, para 
preenchimento de uma 
área do crânio por meio da 
implantação de uma placa 
específica. A cirurgia durou 
cerca de três horas e o pro-
cedimento proporcionou 
mais qualidade de vida à 
paciente, corrigindo uma 
imperfeição por perfuração 
de projétil. Esta foi a primei-
ra cirurgia neuropediátrica 
realizada na unidade de saú-
de, em maio de 2018.

 
Tratamento de Parkin-

son - Implantação do Deep 
Brain Stimulation (DBS), 
consiste em um aparelho 
de neuroestimulação, que 

libera de forma precisa im-
pulsos elétricos em regiões 
específicas do cérebro. A 
primeira cirurgia foi reali-
zada na unidade em janeiro 
de 2019. A doença não tem 
cura, mas com o tratamento 
adequado o paciente pode 
ter mais qualidade de vida.

 
Menigocele frontal - 

Patologia de tipo raro, que 
se caracteriza pelo deslo-
camento frontal congênito, 
causada devido a um pro-
blema ósseo no crânio. O 
Hospital Metropolitano rea-
lizou com sucesso a cirurgia 
em uma criança de apenas 7 
meses. 

Metropolitano realiza mil cirurgias neurológicas

Com a realização da cali-
bragem e testes de imagens, 
o aparelho de tomografia do 
Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena volta a fun-
cionar normalmente. O equi-
pamento tem capacidade para 
realizar mais de 3 mil exames 
mensalmente, incluindo diag-
nóstico de crânio, tórax, abdô-
men e angiotomografias.

O Centro de Diagnóstico 
de Imagens (CDI) da unidade 
de saúde realizou uma média 
de 120 mil exames em 2019, 
o que representa uma média 
mensal de quase dez mil diag-
nósticos precisos e rápidos.
Todos os dias, milhares de 
pessoas circulam no CDI da 
instituição, considerado o co-
ração do Hospital de Trauma. 
Os exames que normalmente 
são realizados no CDI são: to-
mografia, raio x, endoscopia, 
colonoscopia, ultrassonogra-

fia, ecocardiograma, broncos-
copia e angiotomografia.

Para o coordenador de ra-
diologia, Pedro Alves, o Centro 
de Imagem é uma referência e 
se destaca por disponibilizar 
exames com excelência, con-
tribuindo para uma decisão 
médica precisa. “Um grande 
diferencial é termos radiolo-
gistas 24h de plantão, que po-
dem liberar ao médico solici-
tante, qualquer tipo de exames 
ou imagens em tempo recorde, 
como por exemplo, em menos 
de 20 minutos”, salientou.

A coordenadora de enfer-
magem do CDI, Bárbara Lins, 
também ressaltou o trabalho 
desenvolvido pela área assis-
tencial do setor. “Os pacien-
tes do hospital contam com 
uma equipe de profissionais 
qualificados para prestar os 
procedimentos de emergên-
cia dentro e fora do complexo 
hospitalar”, frisou.

Tomografia do Trauma 
volta a realizar exames

Na sede da Lotep

Governo da Paraíba realiza 1o sorteio 
da ‘Nota Cidadã’ nesta sexta-feira

O Governo da Paraí-
ba realiza nesta sexta-fei-
ra (10), às 10h, o primeiro 
sorteio da campanha Nota 
Cidadã, na sede da Lotep, 
que será aberto ao público. 
Na ocasião, serão conheci-
dos os primeiros 21 ganha-
dores da campanha mensal, 
que totaliza R$ 60 mil em 
espécie, sendo 20 prêmios 
de R$ 2 mil, e um prêmio es-
pecial no valor de R$ 20 mil.

Na tarde de ontem (9), 
os técnicos da Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz), 
da Companhia de Processa-
mento de Dados da Paraíba 
(Codata) e da Lotep fize-
ram os últimos testes para 
realizarem o sorteio hoje. 
O secretário executivo da 
Receita da (Sefaz), Bruno 
Frade, o diretor adminis-
trativo e financeiro das Lo-
terias Estaduais da Paraíba 
(Lotep), Beto do Brasil, e do 

presidente da Codata, Krol 
Jânio, além dos membros 
do Programa Estadual de 
Educação Fiscal da Sefaz, 
participaram dos testes.

Concorrem ao 1º sor-
teio todos os consumidores 
que compraram no período 
de 16 a 31 de dezembro, 
que fizeram previamente o 
cadastro no Portal da Cida-
dania e exigiram o número 
do CPF antes da emissão do 
ato da compra nos caixas 
das lojas comerciais do Es-
tado da Paraíba. Os cupons 
desse período foram trans-
formados em números de 
bilhetes para participarem 
do sorteio.

Os 20 primeiros prê-
mios serão de R$ 2 mil e o 
21º será o prêmio especial 
de R$ 20 mil. O sorteio terá 
a transmissão online do 
canal do YouTube da Sefa-
z-PB, com transmissão ao 

vivo da Rádio Tabajara e 
das redes sociais da rádio, 
enquanto a locução oficial 
dos sorteios ficará por con-
ta de Lucas Pereira. Os sor-
teios acontecerão todos os 
meses, no dia 10, quando 
for dia útil, ou no dia an-
terior, caso seja no final de 
semana ou feriado. 

Cidadania fiscal
A Campanha Nota Ci-

dadã, que é uma iniciativa 
do governo, por meio da 
Secretaria de Estado da 
Fazenda, com apoio dos ór-
gãos Codata e Lotep, incen-
tiva o cidadão paraibano a 
desenvolver o exercício da 
cidadania fiscal exigindo 
a inclusão do CPF no do-
cumento fiscal eletrônico, 
seja Nota Fiscal do Consu-
midor Eletrônica (NFC-e) 
ou Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e) de suas compras 

no comércio do Estado da 
Paraíba. Somente serão 
consideradas válidas, para 
participar da campanha e 
concorrer aos prêmios as 
NFC-e ou NF-e que foram 
emitidas no mês anterior 
ao do sorteio. Ou seja, as 
notas fiscais emitidas no 
período de 16 a 31 de de-
zembro com o respectivo 
número do CPF.

Como concorrer
Para concorrer aos 

prêmios mensais, o cidadão 
precisa fazer, antes de tudo, 
um cadastro único no portal 
digital do governo no link 
https://portaldacidadania.
pb.gov.br/Login/Cadastrar 
e registrar posterior no 
Nota Cidadã. O cadastro so-
licita apenas o nome com-
pleto; número do CPF; data 
de nascimento; e-mail e a 
criação de uma senha.

Foto: Secom-PB

Hoje, serão conhecidos os primeiros 21 ganhadores da campanha, que totaliza R$ 60 mil em espécie, sendo 20 prêmios de R$ 2 mil, e um especial de R$ 20 mil
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Nova Floresta, Damião e Barra de Santa Rosa foram beneficiados com investimentos em educação e agricultura familiar

Governador João Azevêdo 
inaugura obras no Curimataú

Editoração: Lênin BrazEdição: Marcos Pereira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA
CDRM/PB

CNPJ Nº 09.307.729/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem a ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDI-
NÁRIA a realizar-se às 10:00 horas do dia 22 de janeiro de 2020, na sede da sociedade, situada 
à Avenida Assis Chateaubriand nº 2630, Bairro do Tambor, na cidade de Campina Grande, Estado 
da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) destituição do senhor Francisco 
das Chagas Ferreira, como liquidante da CDRM, conforme Ato Governamental 3.189, publicado 
no Diário Oficial do Estado de 23 de dezembro de 2019; b)nomeação do liquidante Fábio Andrade 
Medeiros, designado por sua Excelência, o Governador do Estado da Paraíba, através do Ato 
Governamental nº 3.190 publicado no Diário Oficial do Estado de 23 de dezembro de 2019. A 
presente convocação está de conformidade com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações 
e o Estatuto Social da Empresa.

Campina Grande, 08 de janeiro de 2020.

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS
Procurador-Geral do Estado

João Azevêdo ressaltou a importância dos investimentos do governo na Educação para o desenvolvimento do Estado

Foto: Secom-PB

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, minis-
tro Dias Toffoli, suspendeu na 
noite de ontem (9) a decisão 
da Justiça do Rio de Janeiro 
que censurou o Especial de 
Natal do Porta dos Fundos.

A Netflix, que veicula 
o especial do humorístico, 
acionou o STF mais cedo 
contra a decisão da Justiça 
do desembargador Benedic-
to Abicair, da última quarta-
feira (8), alegando que ela 
desrespeitou julgamentos 
anteriores do tribunal ao 
impor “restrições incons-
titucionais à liberdade de 
expressão, de criação e de 
desenvolvimento artístico”.

O relator da reclamação 
é o ministro Gilmar Mendes, 
mas, como o STF está em 

recesso, o pedido de liminar 
(decisão provisória) da Net-
flix foi analisado por Toffoli.

O especial do Porta dos 
Fundos retrata um Jesus gay 
(Gregorio Duvivier, colunista 
da Folha) que se relaciona 
com Orlando (Fábio Por-
chat). Há várias ações na Jus-
tiça contra a Netflix ajuizadas 
por líderes religiosos que 
afirmam se sentir ofendidos.

O desembargador Abi-
cair censurou o programa a 
pedido da Associação Centro 
Dom Bosco de Fé e Cultura, 
para a qual o especial violou 
a fé, a honra e a dignidade de 
milhões de católicos brasilei-
ros, ultrapassando os limites 
da liberdade de expressão 
prevista na Constituição.

De acordo com a Net-
flix, em decisões anterio-
res o Supremo estabeleceu 
três pilares que devem 

guiar o Judiciário em con-
flitos desse tipo.

São eles: 1) a liberdade 
de expressão tem preferên-
cia sobre outros direitos fun-
damentais que colidam com 
ela, 2) é vedada qualquer 
forma de censura de nature-
za política, ideológica e artís-
tica, e 3) o Estado não pode 
fixar quaisquer condiciona-
mentos e restrições relacio-
nados ao exercício da liber-
dade de expressão que não 
os previstos expressamente 
na própria Constituição.

“Realmente, impôs-se 
um controle sobre conteú-
dos artísticos que, a pretex-
to de conferir prevalência 
às liberdades religiosas, 
importou em verdadeira 
retirada de conteúdo au-
diovisual disponibilizado a 
público específico”, afirmou 
a Netflix na reclamação.

Toffoli derruba censura a
especial do Porta dos Fundos
Reynaldo Turollo Jr. 
Da Folhapress

A Gerência de Precató-
rios (Geprecat) do Tribunal 
de Justiça da Paraíba aler-
ta aos credores que não faz 
ligações cobrando valores 
referentes aos créditos dos 
precatórios. Comunica, ain-
da, que tomará as devidas 
providências para averiguar 
as irregularidades denun-
ciadas e que as pessoas que 
possuem precatórios a se-
rem recebidos, em casos de 
dúvidas, dirijam-se à gerên-
cia, localizada no sexto andar 
da sede do TJPB. As medidas 
foram tomadas após chegar 
ao conhecimento do setor 
denúncias de casos em que 
credores estão recebendo li-
gações de golpistas.

Orientação
O gerente de Precató-

rios do TJPB, João Paulo Lins, 
orienta os credores no sen-
tido de que desconfiem de 
propostas que tendem a so-
licitar vantagens ou valores. 
Ele lembrou que existe um 
canal de atendimento aber-
to com todos os credores de 
precatórios, que é a Gepre-
cat, funcionando no horário 
das 12h às 19h, de segunda 
a quinta, e na sexta, das 7h 
às 14h. “Solicitamos a essas 
pessoas que entrem em con-
tato, diretamente, conosco,  
vindo ao setor, para que pos-
samos dar as informações 
necessárias e evitar as frau-
des. A única forma oficial de 
comunicação que existe en-
tre o tribunal e os credores 
são as publicações efetuadas 
através da edição eletrônica 
do Diário da Justiça, inclusi-
ve, direcionadas aos advoga-
dos habilitados nos precató-
rios”, alertou.

Pagamento
O juiz auxiliar da presi-

dência do TJPB e responsá-
vel pela pasta de Precatório, 
Gustavo Procópio, esclare-
ceu como é feito o pagamen-
to. Ele informou que o pro-
cedimento é padronizado. 
Estando o credor na vez de 
receber o precatório, a pre-
sidência encaminha uma or-
dem à Gerência de Finanças 
do tribunal para que efetue o 
pagamento do crédito. “Esse 
pagamento é efetuado por 
depósito em conta bancária 
no nome do próprio credor. 
Os dados bancários devem 
coincidir com os  contidos 
no processo. Se for indica-
da uma conta bancária de 
terceiro, esse dinheiro fica 
provisionado, não havendo 
o pagamento. No caso, é feito 
um chamamento para corri-
gir. Esse ato ocorre sempre 
no processo do precatório 
e não por ligação telefônica 
ou mensagem de Whatsapp”, 
alertou o magistrado, desta-
cando que não há condições 
de ninguém ligar, se passan-
do por servidor do tribunal.

TJ alerta aos 
credores de 
precatórios 
sobre golpes 

O governador João 
Azevêdo entregou, ontem 
(9), em Nova Floresta, no 
Curimataú paraibano, a 
Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio José 
Rolderick de Oliveira. Com 
investimentos superiores a 
R$ 3,6 milhões, a unidade 
beneficia 729 estudantes. 
Também foram entregues 
dessalinizadores, poços per-
furados e kits irrigação, equi-
pamentos para produção de 
forragem, entre outros be-
nefícios para agricultura fa-
miliar. Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual anunciou 
investimentos que ultrapas-
sam R$ 25 milhões.

Entre os principais 
serviços executados na Es-
cola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio José 
Rolderick de Oliveira pela 
Superintendência de Obras 
do Plano de Desenvolvi-
mento do Estado do Estado 
(Suplan) estão drenagem e 
águas pluviais, revestimen-
to, esquadrias, instalações 
hidráulicas e instalação de 
combate a incêndio, contem-
plando áreas como biblio-
teca, salas de professores e 
auditório. 

Na solenidade de inau-
guração, o governador João 
Azevêdo ressaltou a impor-
tância dos investimentos do 
governo na Educação para 
o desenvolvimento do Esta-

do. “Sabemos a importância 
da educação para o desen-
volvimento de um povo. Só 
através da educação que nós 
vamos avançar, permitindo 
que nossos jovens possam 
conquistar o mercado de tra-
balho, projetar seus sonhos 
de vida”, comentou. 

“Em 2019, investimos 
mais de R$ 50 milhões na 
Educação, e vamos investir 
mais de R$ 200 milhões nes-
te ano. É uma demonstração 
clara do nosso respeito para 
com esse segmento, que é a 
educação”, prosseguiu João 
Azevêdo, destacando a cons-
trução de uma escola muni-
cipal em Nova Floresta em 
convênio com o Estado. 

 
Outras ações
Ainda em Nova Floresta, 

o governador João Azevêdo 
entregou dois dessaliniza-
dores, por meio do Procase, 
beneficiando a Comunidade 
Montevideu e o Sítio Flores 
de Cima, além de seis poços 
perfurados, com cata-ventos 
e kits irrigação, assim como 
campos irrigados de palma 
forrageira.

Houve ainda a entrega 
de equipamentos para pro-
dução de forragem, 53 matri-
zes caprinas, um tanque para 
resfriamento de leite, seis 
freezers e um tratorito para 
a Associação de Produtores e 
Ovinos de Nova Floresta.

Agricultura familiar
Ontem, o governador João Azevêdo também 

entregou, no município de Damião, no Curima-
taú paraibano, o campo de futebol de várzea O 
Valdão - como é conhecido -, além de uma série 
de obras para a agricultura familiar. O chefe do 
Executivo estadual também esteve em Barra de 
Santa Rosa, onde entregou dessalinizadores e 
poços perfurados, entre outros benefícios.

Em Damião, foram entregues pelo chefe do 
Executivo estadual o Sistema de Dessalinização do 
Programa Água Doce no Sítio Olho D’Água, dez 
poços perfurados com instalação de cata-ventos, 
kits de irrigação e campos irrigados de palma 
forrageira, que vão proporcionar o incremento da 
produção da agricultura familiar local, represen-
tando um investimento de aproximadamente R$ 
800 mil. Já o campo de futebol de várzea recebeu 
investimentos de mais de R$ 480 mil. Entre as 
melhorias o campo recebeu coberta, revestimento 
em esquadrias, pavimentação, instalação hidráu-
lica e instalação de combate a incêndio. 

Já em Barra de Santa Rosa, o governador 
João Azevêdo realizou a entrega do Sistema 
de Dessalinização do Programa Água Doce 
no assentamento Serrote Verde, além de dois 
dessalinizadores do Procase. Foram entregues 
ainda 20 poços perfurados, com instalação de 
cata-ventos, kits de irrigação e campos de pal-
ma forrageira, entrega de galpão, 101 matrizes 
caprinas e três reprodutores, além de um viveiro 
para produção de mudas, beneficiando a Comu-
nidade Riacho de Sangue.

Com agricultores

Empaer começa distribuição 
de sementes certificadas

O Governo do Estado, 
por meio da Empresa Parai-
bana de Pesquisa, Extensão 
Rural e Regularização Fun-
diária (Empaer), já iniciou 
a distribuição de sementes 
certificadas com os agricul-
tores paraibanos, aprovei-
tando inclusive as chuvas 
que vêm ocorrendo em 
quase todos os municípios 
do Sertão, Cariri e Curima-
taú. O Programa Estadual 
de Distribuição de Semen-
tes Certificadas – Safra 2020 
foi lançado oficialmente na 
última quarta-feira (8) pelo 
governador João Azevêdo 
e vai ofertar 335 toneladas 
de sementes de milho, feijão 
vigna, feijão phaseolus e sor-
go, que já estão disponíveis 
nas regionais de Itaporanga, 
Patos, Princesa Isabel, Pom-
bal, Catolé do Rocha, Sousa, 
Cajazeiras, Serra Branca e 
Picuí.

Neste ano os agricul-
tores estão recebendo a se-
mente para o plantio logo 
com a chegada das chuvas, o 
que se presume que haverá 
uma boa safra. Desde o final 
do mês de dezembro, com as 
primeiras chuvas que surgi-
ram, sobretudo no Sertão, os 
técnicos da Empaer começa-
ram na orientação aos agri-
cultores quanto ao preparo 
do solo, antecipando-se a 
chegada das sementes.

O Governo do Estado 
está investindo R$ 3,9 mi-
lhões na aquisição das se-
mentes, beneficiando 32.870 
famílias agricultoras, que 
deverão se dirigir aos escri-
tórios da Empaer em sua ci-
dade para receber a semente 
destinada ao plantio. Com a 
orientação técnica por par-
te dos extensionistas rurais 
da Empaer, a expectativa é 
de que neste ano a Paraíba 

colha uma safra recorde de 
feijão e milho, além do sorgo, 
que se destinará a uma re-
serva estratégica de alimen-
tação de animais em período 
de estiagem.

Durante o lançamento 
do programa de sementes 
pelo governador João Aze-
vêdo, a Empaer esteve re-
presentada pelo diretor ad-
ministrativo Jean Queiroga, 
o diretor técnico da Exten-
são Rural, Jefferson Morais, 
gerentes regionais e chefes 
de escritórios.  O presiden-
te da Empaer, Nivaldo Ma-
galhães, lembrou que este 
é um momento importante 
para o agricultor paraibano 
porque começa o ano rea-
lizando o plantio de seus 
roçados com as sementes 
distribuídas pelo governo, 
aproveitando o período de 
chuva que ocorre em quase 
todos os municípios.
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De acordo com Aesa, no Sertão e Cariri da Paraíba, período chuvoso deve ser o mais intenso dos últimos oito anos

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Chuvas aumentam o nível 
de reservatórios no Estado

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

As fortes chuvas das últimas 
48h já têm reflexo no nível dos 
reservatórios da Paraíba. Os re-
servatórios de água do Estado 
têm obtido recargas, após um pe-
ríodo de estiagem que começou 
nos últimos meses de 2019. O 
Açude Boqueirão, por exemplo, 
obteve, apenas no período das 
6h às 14h de hoje, um acréscimo 
de mais de 9 milhões de metros 
cúbicos, atingindo um volume 
superior a 78,31 milhões de 
metros cúbicos, o que equivale 
a 16,79% de sua capacidade. 

Segundo Jana Yres Barbosa 
de Sousa, técnica em Geoproces-
samento e Recursos Hídricos 
da Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Paraíba 
(Aesa), a expectativa para a tarde 
de ontem era que as águas do 
Rio Taperoá, que também regis-
tra um maior volume de água, 
alcancem o reservatório de Bo-
queirão. “Isso vai aumentando 
ainda mais o volume do açude”, 
declarou Jana Yres.

O Açude Namorado, que fica 
em São João do Cariri, registrou 
nas últimas 24h um aumento 
de 2,28 metros no seu volume 
e ontem apresentava 34,8% de 
sua capacidade. Em relação ao 
Sertão, Jana Yres de Sousa frisou 
que foi observado um incre-
mento de 2% no volume total 
do Açude Coremas, nas últimas 
horas. “Com as chuvas isoladas, 
alguns açudes apresentam um 
volume um pouco maior do que 
o esperado para o mês”, salien-
tou. De acordo com a Aesa, até 
ontem, não havia nenhum indício 
dos açudes chegarem a sangrar. 
No entanto, a previsão é que as 
chuvas continuem no Estado fa-
zendo com que os reservatórios 
ganhem ainda mais recarga.

Média histórica
Conforme previsão da Aesa, 

a Paraíba este ano terá o maior 
período chuvoso no Sertão e Ca-

riri dos últimos 8 anos (desde 
2012). A média histórica de pre-
cipitações para janeiro no muni-
cípio de São João do Cariri, por 
exemplo, era de 25,8 milímetros 
e somente durante o dia e a noite 
de quarta-feira foram registra-
dos 139,4 milímetros, ou seja, 
cerca de 5 vezes mais do que o 
esperado para o mês. 

Na cidade de Barra de Santa 
Rosa também choveu bem acima 
do esperado. A médica histórica 
em janeiro era de 12,5 milíme-
tros e nas últimas 24h as precipi-
tações  chegaram a  62,3 milíme-
tros. Um grande volume de água 
também foi percebido em São 
Mamede onde se registrou nas 
últimas horas 62,3 milímetros, 
enquanto a média histórica para 
o mês era de 12,5 milímetros. A 
previsão é de mais chuvas para o 
Cariri e Sertão paraibanos. 

O grande volume de água 
trouxe alguns problemas para a 
população. No pequeno muni-
cípio de Santo André, próximo 
a Campina Grande, choveu 154 
milímetros nas últimas horas. Se-
gundo o Portal de Olho no Cariri, 
a força da água provocou o rompi-
mento da PB-202. A rodovia, pra-
ticamente, se partiu ao meio em 
vários pontos, deixando o trânsito 
interditado. Um agricultor mor-
reu por causa do incidente.

De acordo com a meteoro-
logista da Aesa, Carmem Becker, 
o motivo para a intensificação 
do período chuvoso tem relação 
com o fenômeno El Niño. “Ele 
não está atuando. Temos tam-
bém as condições favoráveis do 
Oceano Atlântico”, afirmou. 

A meteorologista explicou 
ainda que desde 2012 o Estado, 
principalmente as regiões mais 
secas, vinha enfrentando irre-
gularidades nas chuvas. Por isso 
esse ano pode ser considerado o 
maior inverno dos últimos oito 
anos. No Sertão, Alto Sertão, Cari-
ri e Curimatau o período chuvoso 
vai de fevereiro a maio. As chuvas 
de janeiro são consideradas de 
pré-estação.

Volume de água prejudicou algumas estradas
O prefeito de São João do 

Cariri, Helder Trajano, afirmou 
que as chuvas acima da média 
danificaram o calçamento de 
algumas ruas, prejudicando o 
tráfego nas estradas. No en-
tanto, não houve incidente na 
estrutura de moradias, alaga-
mentos ou grandes transtornos. 

Algumas escolas apresen-
taram goteiras, mas como o 
período letivo ainda não co-
meçou, as consequências fo-
ram mínimas. Segundo ele, as 
chuvas deixaram os agricultores 

da região otimistas com relação 
ao plantio deste ano. “Os tra-
balhadores da zona rural estão 
animados e já estão arando a 
terra para o plantio de milho e 
feijão. Fazia muito tempo que 
não chovia assim no município”, 
contou. 

Tratores da prefeitura estão 
dando apoio à atividade dos 
agricultores. “Colocamos três 
tratores cortando a terra des-
de quarta-feira e vamos locar 
outro”, frisou Trajano. No final 
da manhã de ontem as chuvas 

deram uma trégua na cidade, 
mas segundo o prefeito, apesar 
do sol aparecer, o tempo estava 
um pouco nublado. 

As chuvas acima da média 
danificaram o calçamento de 
algumas ruas, prejudicando 
o tráfego nas estradas. No 

entanto, não houve incidentes

Foto: Site De Olho no Cariri

Foto: Roberto Guedes

A expectativa para a tarde de ontem era de que as águas do Rio Taperoá, que também registra um volume maior de água, alcancem o reservatório de Boqueirão

As ações fazem parte de um projeto de extensão da UFPB, que tem como título ‘Mares sem Plástico’ e pretende envolver toda a comunidade

Educação ambiental

Muro ecológico será inaugurado no Cabo Branco

O que era um simples 
muro, onde está sendo cons-
truído um hotel, na orla do 
Cabo Branco, em João Pes-
soa, se tornou um lugar de 
conscientização ecológica. 
Com um slogan voltado para 
informar sobre os perigos do 
uso do plástico para o meio 
ambiente, o Mural Mares 
Sem Plástico será inaugura-
do amanhã (11), a partir das 
16h, em um evento realizado 
pelo projeto e voltado para 
receber a comunidade. 

O objetivo do projeto é de 
educação ambiental, comba-
tendo a poluição por plásticos 
nos mares. O mural também 
informa o quanto esse tipo 
de conscientização é impor-
tante. Uma das informações 
é que se nada for feito para 
acabar com o uso de plástico, 
a previsão é que haverá mais 
plástico do que peixes no mar, 

em 2050. No muro, há nichos 
destinados para o descarte 
correto de resíduos.

Segundo a  coordenado-
ra do projeto, doutora em en-
genharia química e professo-
ra adjunta da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
Cláudia de Oliveira Cunha, a 
ideia surgiu com uma parce-
ria firmada com a empresa 

privada que está construin-
do um hotel onde está o 
muro. “O empreendimento 
será totalmente sustentável, 
com energia solar, água, res-
peitando todas as normas e 
licenças ambientais. Eles ce-
deram o muro da obra para 
uma exposição”, explicou. 

Todas as mensagens do 
muro são de impacto do lixo 

plástico e suas consequências 
no oceano. “O objetivo é sen-
sibilizar os transeuntes sobre 
essa necessidade da preserva-
ção da vida marinha, tendo em 
vista a riqueza dos oceanos 
em nossas vidas, tais como ali-
mentos e o oxigênio que respi-
ramos. Cada plástico a menos 
conta”, disse a coordenadora 
do projeto. 

As ações fazem parte 
de um projeto de extensão 
da UFPB, com o título: “Ma-
res sem Plástico: ações edu-
cacionais para mitigação de 
microplásticos em ambientes 
marinhos”. Além do mural, os 
voluntários realizam interven-
ções no campus da universi-
dade e visitas educativas para 
crianças. “Pintamos os bueiros 

da UFPB e colocamos a frase: 
‘O mar começa aqui’. Fora as 
ações de limpeza, onde fa-
lamos com os comerciantes 
e banhistas. Além das ações 
com crianças na faixa etária 
de 2 a 8 anos. Atuamos em 
algumas escolas fazendo uma 
abordagem lúdica.”

Os perigos do lixo 
A professora explicou que 

o grande perigo dos plásticos é 
quando eles chegam até o mar. 
Isso ocorre principalmente 
com o que é jogado no chão. 
“Porque o nosso sistema de 
drenagem funciona dessa ma-
neira. Toda a água passa pelas 
microdrenagens (bueiros) e 
segue o caminho das macro-
drenagens. Atingindo os rios 
e por último a foz. Em poucas 
palavras tudo desemboca no 
mar. Em nossas limpezas en-
contramos materiais atípicos 
que não são consumidos pelos 
banhistas, tais como cotonetes 
e bexigas de festa”, falou.
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Ampliação abrange as regiões de Campina Grande, Brejo e Cariri; curso de formação terá início em março

O Programa Integra-
do Patrulha Maria da Penha 
(PMP) será ampliado para 
mais 106 cidades da Paraíba 
no segundo semestre deste 
ano. O diagnóstico das cida-
des já começou e o curso de 
formação para os profissio-
nais, entre policiais militares, 
civis e profissionais da rede 
de atendimento às mulheres 
em situação de violência do-
méstica e familiar, tem início   
em março. A ampliação vai 
abranger a região de Campi-
na Grande, a região do Brejo, 
polarizado no município de 
Guarabira e a região do Cariri, 
por Monteiro. 

O programa monitora a 
segurança das mulheres que 
solicitaram ou já estão com 
medidas protetivas da Justiça. 
O serviço já funciona em 26 
cidades da Paraíba, incluin-
do a Região Metropolitana de 
João Pessoa, de segunda a se-
gunda, em regime de plantão 
com equipe multiprofissional 
e efetivo de PMs, além de par-
ceria com policiais civis.

A ampliação integra as 
ações e investimentos anun-
ciados pelo governador João 
Azevêdo, na última segunda-
feira (6), incluindo também 
a criação da Casa de Acolhida 
Provisória para mulheres víti-
mas de violência, o Centro de 
Referência de Enfrentamento 
ao Racismo e Intolerância Re-
ligiosa da Paraíba, o Progra-
ma Integrado para Atenção 
à População LGBT em situa-
ção de rua e idosos, além do 
acompanhamento dos LGBT+ 
no sistema prisional por meio 
do programa Transforma.

A Patrulha Maria da Pe-
nha é coordenada pela Secre-
taria da Mulher e da Diversi-
dade Humana em parceria 
com a Secretaria de Seguran-
ça e Defesa Social (Sesds), 
por meio da Polícia Militar, 
Polícia Civil e Tribunal de Jus-
tiça. Segundo a secretária da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Lídia Moura, o gover-
no assumiu o compromisso 
de expansão do serviço com 
foco na interiorização para o 

enfrentamento da violência 
e prevenção, com objetivo de 
reduzir o número de tentati-
vas ou de feminicídios. 

“Houve redução de 14% 
no número de feminicídios 
em 2019 e pretendemos re-
duzir mais os casos de vio-
lência contra mulheres. Com 
a ampliação, cada região terá 
uma equipe com coordenação 
regional e a partir de março 
começamos a expansão com 
o curso de formação”, afirma 
Lídia Moura. 

Em quatro meses de 
atendimento da PMP já fo-
ram feitas 4.300 atividades, 
dentro dessas 1.600 atendi-
mentos diretos, 9 prisões em 
flagrante e acompanhamento 
de 140 mulheres de modo in-
tegral. “Essas mulheres acom-
panhadas são de João Pessoa, 
Bayeux, Conde, Santa Rita, 
Alhandra, Caaporã, Cabedelo, 
Lucena, Mamanguape e Rio 
Tinto e todas estão com medi-
das protetivas decretadas ou 
solicitaram à Justiça”, explica 
Lídia Moura.

Segundo ela, outra ação 
que será executada no segun-
do semestre será a implan-
tação da Casa de Acolhida 
Provisória que funcionará 
no Sertão, possivelmente na 
cidade de Cajazeiras. O ser-
viço vai amparar as mulheres 
no período de no máximo15 
dias. “Será um espaço tempo-
rário para uma rápida tran-
sição garantindo que  a mu-
lher possa ter o mínimo de 
segurança para encontrar os 
caminhos longe da violência”, 
explica a secretária.

Patrulha Maria da Penha vai 
atuar em mais 106 cidades

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Ações também contemplam outros segmentos
De acordo com a coorde-

nadora geral da PMP, Mônica 
Brandão, dentre as atividades, 
a PMP fará a triagem, o aten-
dimento inicial, reconhecimento 
da área que a mulher aponta 
como risco à sua integridade 
física e/ou psicológica, realiza-
ção de visitas periódicas, onde 
serão realizados todos os pro-
cedimentos e encaminhamentos 
para que a mulher fique em 
segurança, rotas de monitora-
mento dentro de um perímetro 
arbitrado pela Justiça, ações 
educativas, encaminhamentos 
à rede de serviços, fomentar o 
fluxo de comunicação entre as 
mulheres assistidas, Delega-
cias da Mulher e Distritais e o 
Poder Judiciário, entre outras. 
A Patrulha conta com equipe 

multiprofissional (advogadas, 
assistente social e psicólogas), 
além do efetivo da PM.

Racismo
O Centro de Referência 

de Enfretamento ao Racismo e 
Intolerância Religiosa vai ser 
implantado este ano em João 
Pessoa, segundo o gerente de 
Equidade Racial, Roberto Silva. 
“Vamos trabalhar com uma 
equipe multiprofissional para 
acolher e encaminhar os casos 
de racismo e de intolerância 
para o sistema de justiça. Com 
esse serviço, o governo atende 
uma demanda histórica, apro-
vada pelo Movimento Negro no 
Conselho Estadual de Promoção 
da Igualdade Racial”, afirma 
Roberto Silva. 

LGBT
O projeto do Programa Inte-

grado para Atenção à População 
LGBT em situação de rua e idosos 
será apresentado em fevereiro pelo 
governo. O programa vai amparar, 
encaminhar, acolher e garantir 
políticas públicas para população 
LGBT em situação de rua e idosos. 
“Vamos trabalhar em parceria com 
as Secretarias de Desenvolvimento 
Humano e Segurança Pública”, 
afirma Fernando Luiz, gerente exe-
cutivo LGBT, da Semdh. O acompa-
nhamento dos LGBT+ no sistema 
prisional por meio do programa 
Transforma vai trabalhar com for-
mação cidadã, saúde de LGBT, di-
reitos de cidadania, além de contar 
com a parceria do Escritório Social, 
implantado na Paraíba junto com 
CNJ/ONU e Tribunal de Justiça.

Com o programa, 
houve redução de 

14% no número de 
feminicídios em 2019 e 

pretendemos reduzir 
mais os casos de 
violência contra 
mulheres. 

O serviço já funciona em 26 cidades da Paraíba, incluindo a Região Metropolitana de João Pessoa, de segunda a segunda, em regime de plantão

No Litoral Norte

Polícia intercepta suspeitos 
de organização de crimes 

A Polícia Militar apreen-
deu duas armas de fogo, após 
trocar tiros com homens na 
região do Litoral Norte da 
Paraíba. A ação aconteceu na 
noite da última quarta-fei-
ra (8), por volta das 20h, no 
acostamento da rodovia es-
tadual PB 071, que liga Curral 
de Cima à BR-101.

Os dois suspeitos, que 
são maiores de idade, esta-
vam em um carro, parado 
no acostamento, com faróis 
apagados, o que levantou a 
suspeita dos policiais da For-
ça Tática da 2ª  Companhia 
Independente (2ª CIPM). Du-
rante a abordagem, os poli-
ciais foram recebidos a tiros. 
Houve confronto com os sus-
peitos, que foram atingidos e 
encaminhados para o Hospi-
tal Geral de Mamanguape.

 Com a dupla, os poli-
ciais encontraram uma arma 
de fabricação caseira, seme-
lhante a uma metralhadora, 
e um revólver calibre 38. “Já 

estávamos atuando naquele 
ponto estratégico, para evi-
tar ilícitos. Acreditamos que 
os suspeitos estavam na área 
para uma ação criminosa”.

Depois de sete anos, 
cadáver será cremado

A juíza Hígia Antônia 
Porto Barreto, da 3ª Vara 
da Comarca de Guarabira, 
julgou procedente pedi-
do de autorização judicial 
para a cremação do cadáver 
de um homem, falecido há 
mais de sete anos, vítima 
de acidente de trânsito que 
lhe acarretou traumatis-
mo cranioencefálico com 
afundamento craniofacial 
e exposição da massa ence-
fálica. O pedido foi feito pe-
los familiares do morto nos 
autos da ação nº 0801385-
34.2019.8.15.0181.

Ao decidir sobre o 
caso, a juíza observou que 
o ordenamento jurídico 
brasileiro prevê requisitos 
para a concessão da crema-
ção cadavérica nos moldes 
do artigo 77, § 2º, da Lei 
dos Registros Públicos, que 
dispõe que a cremação de 
cadáver somente será feita 

daquele que houver mani-
festado a vontade de ser in-
cinerado ou no interesse da 
saúde pública e se o ates-
tado de óbito houver sido 
firmado por dois médicos 
ou por um médico legista e, 
no caso de morte violenta, 
depois de autorizada pela 
autoridade judiciária.

“Sobre a necessida-
de de autorização judicial, 
tem-se que, no caso dos au-
tos, onde se trata de morte 
violenta por acidente de 
trânsito, o deferimento do 
pedido formulado na ini-
cial é medida que se impõe, 
uma vez que o óbito se deu 
em 05/04/2012, ou seja, há 
mais de sete anos, já tendo 
sido confeccionados todos 
os documentos necessários 
aos procedimentos para a 
averiguação da morte na 
esfera de competência da 
Polícia Civil, sendo oportu-

no consignar que, na hipó-
tese remota de se necessi-
tar coletar material para 
novos exames no cadáver, 
estes restariam prejudi-
cados ante ao decurso do 
tempo”, afirmou a magis-
trada.

Ela explicou que o Có-
digo Civil confere legitimi-
dade a qualquer parente 
em linha reta ou colateral 
até o quarto grau, a fim de 
resguardar os direitos da 
personalidade da pessoa 
morta. “No caso dos autos, 
a ação foi manejada pelo 
cônjuge supérstite e pelo 
filho do falecido, não se 
podendo desprezar os mo-
tivos atinentes ao aspecto 
sentimental dos familiares 
no sentido de impedir que 
os restos mortais do ente 
querido tenham destinação 
incerta com o passar dos 
anos”, ressaltou.

Policiais apreenderam duas armas e houve troca de tiros

Foto: José Marques

Foto: Secom-PB
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Dos 52.366 aposentados e pensionistas, 5.665 ainda não realizaram Prova de Vida nas agências bancárias

Dos 52.366 aposenta-
dos e pensionistas que re-
cebem seus benefícios pelo 
Governo do Estado, por 
meio da Previdência Paraí-
ba (PBPrev), 5.665 poderão 
ficar sem receber os benefí-
cios a partir deste mês por-
que ainda não realizaram a 
Prova de Vida nas agências 
do Bradesco existentes no 
Estado. A medida, que foi 
lançada no ano passado, 
tem como objetivo a manu-
tenção do pagamento dos 
benefícios dos servidores 
inativos e pensionistas por 
morte. Entre as pessoas que 
poderão ficar sem receber, 
segundo o presidente da 
PBPrev, José Antônio Coelho 
Cavalcanti, estão magistra-
dos, pensionistas do Poder 
Judiciário, reformados, ina-
tivos e pensionistas civis e 
pensionistas militares. 

As pessoas que ainda 
não fizeram a Prova de Vida 
podem se dirigir a qualquer 
agência do Bradesco exis-
tente no Brasil para atuali-
zar o cadastro. José Antônio 
Coelho explicou que a com-
provação anual deve ser fei-
ta no mês de aniversário do 
segurado, mas o Bradesco 
ainda está realizando esse 
serviço que deveria ser feito 
em 2019. 

Caso o segurado ou o 
pensionista não realize a 
Prova de Vida terá o be-
nefício bloqueado. E se o 
bloqueio permanecer por 
três meses consecutivos, a 
remuneração será cancela-
da. Por isso, é importante 
que realizar a comprovação 
anual de vida. 

Segundo o chefe de ga-

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Mais de 5 mil podem ficar 
sem benefícios da PBPrev

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

O Departamento Es-
tadual de Trânsito (De-
tran-PB) volta a alertar a 
população sobre a conti-
nuidade do golpe envol-
vendo um site falso, su-
postamente relacionado 
ao Programa Habilitação 
Social. O site, hospedado 
nos endereços detran.cnh
-e.net, social.cnh-e.net, 
cnhsocial.net.br e nosso-
fgts.club/cadastro/cnh-
social/confirmado/?f9, 
utiliza um layout seme-
lhante ao oficial, disponi-
bilizando inclusive a ficha 
de inscrição para os inte-
ressados.

O Detran avisa mais 
uma vez que o site oficial 
do Programa Habilitação 
Social (PHS) no Estado 
da Paraíba é o www.habi-
litacaosocial.pb.gov.br e 
as inscrições são gratui-
tas, sendo feitas exclusi-
vamente nesse endereço. 
Além disso, todo o pro-
cedimento é livre de co-
branças, não tendo custo 
algum para o usuário. O 
órgão lembra ainda que 
não envia nenhum tipo 

de boleto por correio, 
e-mail ou mensagem.

De acordo com o cor-
regedor do Detran-PB, 
Valberto Lira, golpes des-
se tipo costumam pre-
judicar muitas pessoas 
pelo fato de se asseme-
lharem com as caracte-
rísticas dos sistemas ori-
ginais. “Algumas pessoas 
já nos procuraram por 
terem sido prejudica-
das por essa prática. Em 
busca de se beneficiar, os 
criminosos reproduzem 
com bastante semelhan-
ça o site original, levando 
o usuário a crer que é um 
procedimento seguro”, 
explicou.

O corregedor frisou 
ainda que é importante 
que os usuários se man-
tenham informados de 
programas desse tipo so-
mente por meio das fon-
tes oficiais. “Quando as 
inscrições do programa 
são abertas, o Detran faz 
uma ampla divulgação, 
inclusive com a publica-
ção do edital em Diário 
Oficial”, completou.

Detran alerta sobre 
golpes e sites falsos

Pesquisa Dieese

Valor da cesta básica em João Pessoa 
é o terceiro menor entre as capitais

João Pessoa registrou 
em 2019 o terceiro menor 
valor médio de custo da 
cesta básica alimentícia 
dentre as 17 cidades pes-
quisadas, de acordo com o 
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). 
A entidade realiza todos os 
meses a Pesquisa Nacional 
da Cesta Básica de Alimen-
tos. No ano passado, o valor 
da cesta básica aumentou 
em 16 capitais.

O valor total da alta 
da cesta básica na capital 
pessoense no ano de 2019 
foi de 8,21%, custando R$ 
373,56 em dezembro. “En-
tre novembro e dezembro, 
os preços dos gêneros ali-
mentícios aumentaram, em 
média, 7,61%”, segundo o 
Dieese. João Pessoa ficou 
atrás das capitais Salvador 
e Aracaju com os menores 
valores observados. O Rio 

de Janeiro foi a cidade que 
registrou o maior valor no 
último mês, tendo alcança-
do R$ 516,91.

No Estado da Paraíba, 
a capital João Pessoa teve 
oito produtos registrando 
alta acumulada em 2019, 
foram eles: feijão carioqui-
nha (53,60%), carne bovina 
de primeira (21,76%), ba-
nana (18,42%), óleo de soja 
(7,49%), manteiga (4,18%), 
pão francês (3,52%), arroz 
(3,37%) e açúcar refinado 
(2,96%). Enquanto isso, a 
diminuição foi observada 
no tomate (-27,15%), fari-
nha (-11,48%), café em pó 
(-9,69%) e leite integral 
(-0,77%).

A última pesquisa do 
Dieese realizada entre no-
vembro e dezembro de 
2019 registrou que hou-
ve elevação do preço mé-
dio do feijão carioquinha 
(26,97%), da carne bovina 
de primeira (14,57%), do 
tomate (11,91%), do arroz 
agulhinha (4,05%), do pão 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

francês (2,18%), da man-
teiga (1,52%) e do café em 
pó (0,61%) em João Pessoa. 
Já o valor médio da farinha 
(-6,20%), açúcar refinado 
(-2,34%), do leite integral 
(-1,28%) e do óleo de soja 
(-0,24%) tiveram queda. 

No mês de dezembro 
do ano passado, o Dieese 
observou que o trabalha-
dor pessoense que possui 

remuneração de um salário 
mínimo precisou compro-
meter 82 horas e 21 mi-
nutos da jornada mensal 
para obter os mantimentos 
essenciais. Esse tempo é 
maior do que o registrado 
no mês anterior, quando fi-
cou em 76 horas e 31 minu-
tos. Em dezembro de 2018, 
o tempo afetado foi de 79 
horas e 37 minutos. 

A capital teve oito produtos registrando alta acumulada em 2019

Foto: Agência Brasil

binete da PBPrev, Frederico 
Augusto Cavalcanti Bernar-
do, a Prova de Vida começou 
a ser feita em 2019, mas no 
Instituto de Previdência Fe-

deral ela já existe há mais de 
10 anos. Para fazer o cadas-
tro nas agências Bradesco, 
basta o inativo ou o pensio-
nista por morte, se identifi-
car, apresentar documento 
oficial de identificação (RG 
ou carteira de Habilitação), 
CPF, um comprovante de re-
sidência e preencher um for-
mulário. Logo em seguida o 
Bradesco envia o formulário 
para a PBPrev que atualiza o 
cadastramento do aposenta-
do. Só realizando a Prova de 
Vida, o inativo consegue rea-
lizar o desbloqueio e voltar 

a receber o benefício. Para 
as pessoas que residem em 
outros países e recebem os 
benefícios através da PB-
Prev, Frederico Cavalcanti, 
informou que eles podem 
fazer a Prova de Vida através 
de Procuração Pública emi-
tida por cartório ou repar-
tição consular, com data de 
emissão até 1 (um) ano, com 
poderes para representar o 
aposentado ou pensionista. 

Para o presidente da 
PBPrev, José Antônio Coe-
lho, o não comparecimento 
das mais de 5 mil pessoas às 

agências do Bradesco para 
realizarem a Prova de Vida, 
apesar da intensa campanha 
publicitária na mídia, ocor-
reu porque essa ainda é uma 
prática nova no Estado.

“Entre os beneficiários 
que ainda não realizaram a 
prova, se encontram pes-
soas de todas as classes 
sociais, a exemplo de de-
sembargadores, procura-
dores, viúvas de auditor 
fiscal e também pessoas 
classe média baixa. Eu 
acredito que essas pessoas 
ainda não compareceram 

as agências do Bradesco 
simplesmente por esqueci-
mento ou por desinforma-
ção, mas ainda há tempo 
para todos reverterem a 
situação”, afirmou Coelho, 
enfatizando que o bloqueio 
ou mesmo o cancelamen-
to dos proventos que por 
ventura venham a se con-
cretizar, não estarão sendo 
feitos por erro do Governo 
do Estado, mas sim, por es-
quecimento dos próprios 
inativos ou pensionistas 
por morte, que ainda não 
realizaram a Prova de Vida.

Para fazer o cadastro 
nas agências Bradesco, 

basta o inativo ou o 
pensionista por morte, se 
identificar e apresentar 

documento oficial 

Foto: Edson Matos

O presidente da PBPrev, José Antônio 
Coelho Cavalcanti, afirma que nesse 
grupo estão magistrados, pensionistas 
do Poder Judiciário, reformados, 
inativos e pensionistas civis e 
pensionistas militares
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O primeiro Assustado de 2020 será realizado hoje 
em clima de verão e altíssimo astral, conforme aviso da 
agitadora cultural Ruth Avelino. O evento está comple-
tando 20 anos de forma ininterrupta, e como sempre 
será realizado no Restaurante Panorâmico do Esporte 
Clube Cabo Branco. A expectativa é de casa ainda mais 

cheia, pois, além dos habituais frequentadores, o Assus-
tado será uma excelente opção cultural para os turistas, 
que estão aos montes por João Pessoa e o DJ Zé Marcos 
promete uma seleção com as melhores músicas nacio-

nais e internacionais dos gêneros mais dançantes e con-
tagiantes de todos os tempos, uma receita infalível para 
o sucesso e perpetuação do Assustado.Os ingressos do 
Assustado têm preço único e promocional de R$ 25 e a 

venda é feita na bilheteria da festa a partir das 20h.

João Pessoa Assustado

LitorAL

A temporada do verão está aquecendo os 138 km de extensão do litoral parai-
bano com suas praias com águas limpas e cristalinas, desde as mais agitadas às 
desertas. É nesse período que as praias mais centrais, na faixa de Cabedelo até 
o Conde, aumentam o movimento e muitos banhistas procuram se refrescar em 
águas limpas e cristalinas que compõem o cenário nessa faixa litorânea ao Norte 
do litoral paraibano, imediatamente se observa outro paraíso. No extremo Norte 
paraibano, Barra de Camaratuba já mostra sinais de que estamos nos aproxi-
mando de um local fantástico em todos os sentidos. Outro ponto que é bastante 
visitado pelos turistas é o tradicionalíssimo pôr do sol na Praia do Jacaré, em 
Cabedelo. O Parque do Jacaré está entre os três roteiros mais procurados pelos 
turistas que visitam a Paraíba durante todos os 365 dias do ano. Além do cenário 

de cartão postal, 
as pessoas ainda 
levam para casa 
a imagem da 
apresentação do 
músico Jurandy 
do Sax, que apa-
rece do nada em 
seu barquinho 
executando o 
Bolero de Ravel 
enquanto o astro 
rei se despede 
de mais um dia.

Quadrilhando
nnn O Viva São João 
não vai mais esperar 
até junho para iniciar os 
festejos juninos. Neste 
ano, a cultura nordesti-
na será reverenciada a 
partir do próximo do-
mingo, através da Caixa 
Econômica Federal que 
apresenta o Quadrilhan-
do – O Melhor Arraial 
do Mundo! O evento, 
acolhido pela Vila Sítio 
São João, com apoio da 
Prefeitura Municipal 
de Campina Grande, 
será realizado em seis 
edições, das 15h às 22h, 
sempre aos domingos. 
Para o primeiro dia de 
evento, além da apre-
sentação especial de 
quadrilhas tradicionais 
e quadrilhas espetácu-
los, haverá os shows da 
Banda Forrozão Karka-

Fotos: Teresa Duarte
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A 31ª edição do Salão 
de Artesanato Paraibano 
será iniciada hoje e vai 
acontecer até o dia 2 de 
fevereiro na Avenida Cabo 
Branco, nº 2260, orla de 
João Pessoa. Com o tema 
“Metal que Vira Arte” a 
edição do Salão de Arte-
sanato da Paraíba conta 
com a participação de 300 
artesãos, contemplando 
os diversos municípios 
paraibanos, a exemplo de 
Cabedelo, João Pessoa, 
Campina Grande, Pilar e 

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

rá, Gitana Pimentel, Forró 
Gente da Serra, Frente 
Trovadora, poetisas Anne 
Karoline e Juliana Soares, 
o poeta Tiago Monteiro e 
os emboladores de coco, 
Condor e Will. A criançada 
vai participar ativamente 
de todo evento, com o 
Cantinho do Guri, quando 
a artista Joana Marques 

vai realizar brincadeiras 
e contação de histórias 
para os pequenos. Como 
padrinho arroxado, todos 
os espaços da Vila Sítio 
São João, apoiador do 
Quadrilhando, vão estar 
abertos para visitação do 
público, com guias perso-
nalizados para o turismo 
de experiência.

Cajazeiras. A estimativa é que 
o evento receba um público 
de mais de 100 mil pessoas e 
gere um volume de negócios 

(incluindo encomendas) em 
torno de R$ 1,3 milhão. O 
Salão homenageia este ano 
12 artesãos, sendo 10 de 

Edição do ‘Retrocando Bazar’ acontecerá neste sábado, no Centro Cultural Mangabeira, em João Pessoa

O primeiro Retrôcan-
do Bazar de 2020 aconte-
ce amanhã (11). O evento 
que reúne consumo cons-
ciente, moda sustentável e 
bem-estar traz na primeira 
edição do ano uma super li-
quidação de verão, segundo 
contou Cejane Ramos, idea-
lizadora do projeto. Quase 
trinta expositores, sendo a 
maior parte formada por 
brechós, estarão presentes 
no evento, que está na nona 
edição, e será realizado no 
Centro Cultural Mangabeira 
Tenente lucena, localiza-
do na principal avenida do 
bairro, a Josefa Taveira. 

“Essa é a terceira edição 
que realizamos em Manga-
beira. Existem muitas feiras 
e eventos na região do cen-
tro e praia, então resolvemos 
voltar para esse bairro onde 
temos um grande público 
que gosta de brechós e de 
coisas voltadas pra susten-
tabilidade e que nos acolhe 
muito bem.” O local escolhi-
do, segundo Cejane, foi pen-
sado para oferecer conforto 
e acolhimento aos visitantes. 

A variedade de peças 
e produtos que podem ser 
encontrados atendem a to-
dos os gostos e, segundo a 
cultura do consumo cons-

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Encontro de brechós incentiva 
forma consciente de consumo 

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

João Pessoa, um de Bayeux 
e um de Pilar. Entre os ho-
menageados estão o artista 
plástico, escultor e artesão 
Wilson Figueiredo; o artesão 
João de Deus; a artesã Rosi-
cler Fontana, que trabalha 
com a fabricação artesanal 
de diversos tipos de facas; 
e o casal Humberto Heleno 
e Maria Miguel. Na entrada 
do 31º Salão do Artesanato 
será arrecadado um quilo 
de alimento não perecível 
para ser doado para institui-
ções de caridade, mas não é 
obrigatório para a entrada 
no evento.

ciente, vem estimulando 
cada vez mais as pessoas a 
aderirem às práticas de con-
sumo e de compras menos 
predatórias.

“Moda feminina, mas-
culina, infantil, plus size, 
calçados, bijuterias, aces-
sórios, brinquedos, além de 
moda customizada, livros, e 

cosmética natural, tudo com 
preço bem abaixo do valor 
de mercado”, detalhou. Mas 
não é só isso, comidinhas 
gostosas também têm espa-
ço reservado no Retrôcan-
do. A segunda edição do ano 
já foi anunciada e acontece 
próximo dia 18, na Usina 
Cultural Energisa. 

Espaços diversos
Terapias holísticas 

como heike, massoterapia, 
auriculoterapia e alinha-
mento com cristais serão 
oferecidos com descontos 
de até 50% pelo Espaço 
Amorá de terapias integra-
tivas, que participa pela pri-
meira vez do bazar. Juliana 

Maciel, que já frequenta o 
bazar como cliente, está ani-
mada com a oportunidade 
de apresentar o trabalho em 
um evento que já faz parte 
da agenda da cidade. “Uma 
oportunidade de cuidar das 
pessoas. A expectativa é a 
melhor possível”, conta a te-
rapeuta holística. 

Quem já expõe no Re-
trôcando afirma que o su-
cesso é garantido. Wlenia 
Kalline, do Brechó da Wle-
nia (@brechodaWlenia) já 
separou as peças que irá 
levar para o bazar e adian-
ta. “Os preços variam de R$ 
5 a R$ 50, lembrando que 
temos peças com etiqueta, 
novinhas”. Roupas femini-
nas, masculinas, infantis e 
acessórios, tudo seleciona-
do com muito cuidado es-
pecialmente para o evento, 
que Wlenia sempre desejou 
participar. “levou alguns 
meses para que eu conse-
guisse participar como ex-
positora, isso mostra como 
Cejane cuida da marca do 
bazar que é um evento su-
per conhecido na cidade”.

SErViÇo 
n Evento: Retrôcando 

bazar - Nona Edição  

n Entrada: Gratuita                

n Data: 11 de janeiro, 

sábado

n Horário: 10 às 18h

n Local: Centro Cultu-

ral Mangabeira Tenen-

te Lucena

n Endereço: Av. Josefa 

Taveira S/N, Mangabeira

A variedade de peças e produtos que podem ser encontrados atende a todos os gostos e com preços bem abaixo do que se costuma encontrar em lojas

Foto: Divulgação
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Projeto Cambada
Com show logo mais, no Teatro Santa Roza, em João Pessoa, 
Nathalia Bellar lança seu primeiro disco de estúdio, ‘Catavento’, 
fruto de um financiamento coletivo. Página 12
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Governo do Estado anuncia, através da FCJA, iniciativas em prol do legado do escritor e da literatura paraibana

Romancista, autor de obras seminais 
da literatura brasileira (como A Bagacei-
ra), ministro de Estado, poeta, professor e 
sociólogo. Se estivesse vivo, José Américo 
de Almeida (1887-1980) faria 133 anos 
nesta sexta-feira, 10 de janeiro. Para mar-
car o aniversário, a Fundação Casa de José 
Américo (FJCA), em João Pessoa, irá divul-
gar uma série de ações em torno da figura 
e da obra do escritor.

Uma das principais iniciativas do 
Governo do Estado junto à FCJA foi lan-
çada na noite da última terça-feira pelo 
governador João Azevêdo, durante o lan-
çamento do livro Paraíba na Literatura e 
da Agenda 2020 Paraíba. No auditório da 
própria casa, Azevêdo anunciou a criação 
do projeto Esquinas das Américas, que 
tem por objetivo documentar o pensa-
mento vivo de artistas e intelectuais do 
Estado.

O presidente da FCJA, o escritor e jor-
nalista Fernando Moura, detalhou o pro-
jeto: “A gente quer usar o terraço aqui da 
casa de José Américo, em que ele reunia 
os amigos, recebia os políticos, e transfor-
má-lo em um espaço de discussão sobre a 
América Latina. Afinal, o terraço fica real-
mente em uma esquina”, argumentou o 
gestor, fazendo referência ao ponto mais 
oriental das Américas, onde o casario do 
escritor foi erguido e hoje é sede da funda-
ção, situado à beira-mar do Cabo Branco.

Fernando Moura prossegue: “Este es-
paço é um espaço de memória, de história. 
Muita gente importante passou por aqui 
e a ideia é retomar essa importância, dis-
cutindo José Américo, José Lins do Rego, 
Celso Furtado, Sivuca, Jackson do Pandei-
ro e tantos outros”. Essas discussões serão 
transmitidas, ao vivo, pela internet, e irão 
render vídeos e publicações impressas 
para a posteridade.

Outra ação será dar uma repaginada 
na Fundação Casa de José Américo. “Que-
remos transformar esta casa aqui na ‘Casa 
dos Ze’: Zé Américo, Zé Lins do Rego, Zé 
Ramalho, Zé do Norte, Zé da Luz, Zé Go-
mes Filho (Jackson do Pandeiro), Zé Alti-
no, Zé Crisólogo, e também Zezita Matos, 
Maria ‘Zé’ Limeira… a ideia é expandir a 
fundação para uma Casa das Artes”, expli-
ca o presidente.

Parte desse “upgrade” é a expansão 
da livraria da FCJA. O objetivo, segundo 
Moura, é criar nas dependências da Fun-
dação a Casa do Autor Paraibano. “Que-
remos tornar a livraria uma referência 
para quem procura autores paraibanos e 
literatura sobre a Paraíba”, revela Fernan-

do Moura, acrescentando que tem tratado 
com a presidência da Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC) alguns títulos da 
Editora A União para dar início ao projeto.

Outra iniciativa é estimular uma pre-
sença ainda maior da população no belo 
sobrado da Av. Cabo Branco. Para isso, o 
Governo do Estado lança, hoje, um vídeo 
institucional (que você poderá vê-lo a 
partir do QR Code abairo). Além disso, a 
presidência da FCJA pretende abrir, nas 
dependências da casa, um café com pro-
dutos do Brejo, em alusão à origem do es-
critor, natural de Areia.

Inclusive, há uma conversa entre a 
FCJA e a Prefeitura daquele município 
para inaugurar, em Areia, um memorial 
do escritor. “Vamos criar um núcleo avan-
çado da FCJA em Areia em parceria com a 
Prefeitura da cidade, de modo que o visi-
tante, assim como a população da cidade 
tenha acesso ao legado e a história de José 
Américo”, explica Fernando.

Reedições
A casa também pensa em reeditar 

obras escritas por José Américo. A FCJA 
detém os direitos de publicação dos 13 
livros escritos pelo autor desde que a fun-
dação foi constituída, no início dos anos 
1980. Isso possibilitou que a FCJA, no pas-
sado, lançasse obras como Reflexões de 
Uma Cabra, O Boqueirão e Coiteiros.

Reflexões de Uma Cabra, primeiro 
livro lançado por Américo, deve ganhar 
uma nova edição com vistas a 2022, em 
comemoração ao centenário da estreia do 
paraibano na literatura.

Antes disso, a FCJA deverá reeditar A 
Paraíba e Seus Problemas. “É um livro que 
está esgotado há muito tempo e é neces-
sário para que a gente possa discutir per-
manentemente a questão das secas. Nosso 
objetivo é lançar a nova edição em março, 
para marcar os 30 anos de morte do autor”, 
informa Fernando Moura, sinalizando que 
A Bagaceira também deverá ganhar uma 
nova edição, ainda sem data definida.

André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Ações marcam aniversário 
de José Américo de Almeida

Editoração: MaradonaEdição: André Cananéa

Fundamental para a literatura

“José Américo foi o iniciador 
do moderno romance regionalis-
ta. Até Guimarães Rosa reconhe-
ceu a influência dele. Quando 
Guimarães Rosa ofereceu o livro 
Grande Sertão: Veredas para José 
Américo, ele o dedicou com as 
seguintes palavras: ‘A José Amé-
rico, que indicou a todos nós o 
caminho’. E qual é esse caminho? 
O caminho da realidade brasilei-
ra com o olhar crítico, deixando 
a ênfase na paisagem para se 
fixar na questão social”, disse 
a professora Ângela Bezerra de 
Castro, ao ressaltar a importância 
do paraibano José Américo de 
Almeida, enquanto romancista, 

para a literatura brasileira.
Ângela Bezerra também fez 

a seguinte observação a respeito 
de um dos livros de José Américo 
de Almeida: “A Bagaceira muda, 
inclusive, o olhar sobre o Nordes-
te, contestando o preconceito de 
que era uma região desértica”. A 
professora acrescentou que “José 
Américo expõe, ostensivamente, 
o Brejo com toda a exuberância 
do verde para comprovar que 
o problema do Nordeste era a 
estrutura feudal, e não o clima”.

“A Bagaceira é a obra pio-
neira do regionalismo moderno, 
que mostra ao Brasil uma reali-
dade sócio, econômica e política 
que o Brasil teima em desco-
nhecer”, concluiu a professora 
Ângela Bezerra de Castro.                      

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Aponte a câmera de seu smartphone 
para o QR Code acima e assista ao 

vídeo sobre a FCJA.

José Américo de Almeida 
no terraço de sua casa, 
no Cabo Branco, atual 

sede da Fundação 
dedicada à vida e obra 

do autor de ‘A Bagaceira’

Foto: Arquivo/A União
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Encontro do Quinteto da Paraíba com Escurinho é destaque no fim de semana; Palhaço Xuxu se apresenta hoje

Um repertório popular 
formado por 15 músicas com 
sonoridade camerística e um 
pouco de armorial. É o que o 
Quinteto da Paraíba e o cantor 
e compositor Escurinho apre-
sentará em show que será rea-
lizado neste sábado, a partir 
das 20h, na Praça do Mar, em 
Jacumã, dentro da 2ª edição 
do Festival Verão Mares de 
Conde, promovido pela Prefei-
tura de Conde, no Litoral Sul 
da Paraíba. O evento, que co-
meça nesta sexta com o Mara-
catu Nação Pé de Elefante, às 
18h, e o espetáculo Silêncio to-
tal! Vem Chegando um Palha-
ço, às 20h, será realizado até 1 
de fevereiro, com atrações nas 
áreas da música, dança, teatro 
e atividades culturais. 

O Quinteto da Paraíba é 
quem começará o show no 
sábado, abrindo-o com a mú-
sica ‘Candeeiro Encantado’, de 
Lenine e Paulo César Pinhei-
ro. Depois, o grupo - formado 
por Xisto Medeiros (baixo), 
Ulisses Silva (viola), Ronedilk 
Dantas (violino 1), Anderson 
Carvalho (violino 2) e Nilson 
Galvão (violoncelo) - tocará, 
nesta mesma ordem, mais 
quatro canções: ‘O Marco 
Marciano’ (Lenine e Bráulio 
Tavares), ‘Roendo unha’ (Luiz 
Ramalho e Luiz Gonzaga), ‘Fi-
lomena e Fedegoso’ (Jackson 
do Pandeiro) e ‘Nhém, nhém, 
nhém’ (Totonho). 

Em seguida, o Quinte-
to da Paraíba convidará Es-
curinho para subir ao palco e 
acompanhá-lo em sua apre-
sentação até o final do show, 
cuja duração prevista é de 
uma hora. Na ocasião, Escuri-
nho apresentará músicas de 
outros compositores e de sua 
autoria, a exemplo de ‘O Prin-
cípio básico’, com a qual vai 
abrir a sua parte do show. De-
pois, virão ‘Savanas’, ‘Cadê as 
flores’ (composta em parceria 
com Chico César, inédita e ain-
da não gravada) ‘Brincadeira 
na fogueira’ (Trio Nordestino, 
gravada por Xangai e o Quin-
teto da Paraíba no álbum Um 
Abraço Pra Ti Pequenina,  de 
1997), ‘Sem Ganzá não é coco’ 
(Chico César, registrada no 
álbum Respeitem os Meus Ca-
belos Brancos, de 2002), bem 
como as de sua autoria ‘Tô na 
rede’, ‘Usura’, ‘Boi tungão’, ‘Sai 
de casa’ e ‘Lá vem a onda’. 

Todo o repertório do 
show ganhou uma nova rou-
pagem, com os arranjos elabo-

Folhapress

Festival começa nesta sexta e 
terá música, teatro e dança

Edição: André Cananéa

rados pelo maestro do Quinte-
to da Paraíba, Carlos Anísio, e 
o músico Xisto Medeiros. “Era 
um sonho que eu tinha de ter 
minhas músicas com a verten-
te armorial. Quando conheci o 
Quinteto da Paraíba, percebi 
que minhas músicas tinham 
uma veia armorial que se 
identificava com a do grupo”, 
disse Escurinho para o Jornal 
A União. No Conde será o se-
gundo show que o cantor e 
compositor estará se apresen-
tando com o grupo. A primei-
ra vez foi em 2018, no projeto 
“Quinteto Convida”.

Quanto às atrações de 
abertura do festival, o público 
assistirá, nesta sexta, ao Ma-
racatu Nação Pé de Elefante 
e ao espetáculo Silêncio total! 
Vem Chegando um Palhaço, 
com o Palhaço Xuxu, criado 
em 1978 pelo ator paraibano 
Luiz Carlos Vasconcelos, que 
também encarna o persona-
gem. Surgido e desenvolvido 
em experimentações de rua, 
basicamente através de im-
provisos,  Xuxu é um palhaço 
que remete às memórias da 
infância, à magia do circo e 
aos primeiros atores de rua, 
com números de equilíbrio e 
seu inseparável fole alemão 
de oito baixos.

“O Festival Verão Mares 
de Conde tem um foco dire-
cionado nos artistas locais e 
nas apresentações teatrais e 
de dança. Os meses de janeiro 
e fevereiro têm um aumento 
grande de visitantes em nos-

n Dia 10/01 – Sexta-feira:
18h – Maracatu Nação Pé de Elefante
20h – Silêncio total! Vem Chegando um Palhaço
Dia 11/01 – Sábado:
20h – Quinteto da Paraíba e Escurinho
22h – Banda Funkeria
Dia 17/01 – Sexta-feira:
18h – Aulão de Zumba
20h – Guara Mamo
Dia 18/01 – Sábado:
20h – Berimbaobab Brasil
22h – Os Eloquentes
Dia 24/01 – Sexta-feira:

18h – Aulão de Zumba
20h – Grupo de Cultura Popular Fulô de Araçá
Dia 25/01 – Sábado:
20h – Lucas Santana
21h - Reggaear
22h - Macumbia
 Dia 31/01 – Sexta-feira:
18h – Aulão  de Zumba
20h – Família Los Iranzi
Dia 01/02 – Sábado (1º Encontro de Motos de Conde)
19h – Turmalina Parahyba
20h – Primavera Blue
22h – Retrohollics Classic Rock

Ator de ‘GOT’ será protagonista de 
série baseada em ‘Senhor dos Anéis’

O ator Robert Aramayo, 
27, foi escalado para ser o 
protagonista da série inspi-
rada na trilogia O Senhor dos 
Anéis, segundo informa o site 
Deadline. Em Game of Thro-
nes, ele viveu a fase jovem de 
Ned, em flashbacks.

A produção da Amazon já 
tem duas temporadas confir-
madas antes mesmo de ter 
sua data de lançamento reve-
lada.

Na série, Aramayo será o 
jovem guerreiro Beldor, pro-
tagonista de uma nova histó-
ria inspirada na obra literária. 
Segundo a Amazon, a adapta-
ção para a TV vai contar his-
tórias anteriores ao primeiro 
livro de Tolkien. 

O elenco ainda deve con-
tar com  Ema Horvath, Mar-
kella Kavenagh, Joseph Mawle 
e Morfydd Clark. O papel de 
Beldor seria de Will Poul-
ter, da trilogia Maze Runner 
(2014-2018), mas ele decidiu 
sair do projeto. 

As primeiras cenas se-
rão gravadas na Nova Zelân-
dia, começando pela cidade 
de Auckland, assim como os 
longas que chegaram ao ci-
nema e renderam quase US$ 
3 bilhões (mais de R$ 12 bi-
lhões) e ganharam 17 Os-
cars.  A direção é da série 
será de J.A. Bayona, conhecido 
por filmes como O Impossível 
(2012) e Jurassic World: Reino 
Ameaçado (2018). 

A trilogia de O Senhor dos 
Anéis é composta pelos livros 
A Sociedade do Anel (1954), As 

Duas Torres (1954) e O Retor-
no do Rei (1955). 

Nos cinemas, o livro O 
Hobbit (1937) também foi 
transformado em trilogia sob 
direção de Peter Jackson, com 
os filmes O Hobbit: Uma Jor-
nada Inesperada (2012), O 
Hobbit: A Desolação de Smaug 
(2013) e O Hobbit: A Batalha 
dos Cinco Exércitos (2014).

O próprio autor J. R. R. 
Tolkien (1892-1973), nascido 
na África do Sul e criado na 
Inglaterra, foi tema de um fil-
me que conta a sua trajetória. 

PrOGrAmAçãO cOmPlETA dO FESTivAl vErãO mArES dE cOndE:

Era um sonho que 
eu tinha de ter minhas 
músicas com a vertente 

armorial. Quando 
conheci o Quinteto da 
Paraíba, percebi que 

minhas músicas tinham 
essa veia armorial 

so município, alguns que se 
hospedam em pousadas e ho-
téis e aqueles que alugam ou 
tem casas para veranear na 
região. Então, buscando ofe-
recer diferenciais nas noites 
da cidade, criamos o festival, 
que chega a sua segunda edi-
ção com várias apresentações 
espetaculares.”, ressaltou a 
prefeita Márcia Lucena. 

A assessora de Cultu-
ra, Rejane Nóbrega, também 
destacou a importância do 
evento: “Estamos com uma 
linda programação, com esti-
los musicais diferenciados e 
espetáculos que vão encantar 
o público, sempre buscando 
o resgate cultural e a valo-
rização dos nossos artistas 
locais”, disse ela. A progra-
mação inclui variadas atra-
ções, a exemplo do Quinteto 
da Paraíba, Escurinho, Lucas 
Santana, Grupo de Cultura 
Popular Fulô de Araçá e ban-
da Funkeria. 

Criação do ator Luiz Carlos 
Vasconcelos, Palhaço Xuxu 

(foto) encerra a primeira noite; 
amanhã, Quinteto da Paraíba 
(ao lado) e Escurinho (abaixo) 
abrem a programação musical

Fotos: divulgação

O ator Robert Aramayo viveu a fase jovem de Ned em ‘Game Of Thrones’

Foto: divulgação

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com



Música

Chico Buarque nos contempla com mais um show 
literário. “Essa gente” é o título do romance-chiclete, 
que você começa a ler e não consegue parar, novas asas 
imaginativas por ele abertas sobre a liberdade de quem 
admira a literatura. Esteja essa literatura encapsulada, 
para além de romances como “Estorvo” e “O irmão ale-
mão”, na teia de sentidos das peças “Calabar”, co-auto-
ria com Ruy Guerra, e “Gota d’água”, escrita com Paulo 
Pontes.

Fazer literário infiltrado em rapsódias como na 
canção “Geni e o zepelim”, do musical “Ópera do malan-
dro” escrito por ele; ou presente nas canções mediúni-
cas em que ele se apropria - para pensarmos na força 
propulsora ou estagnante das nossas (in)decisões - de 
agudas instâncias existenciais de outros e outras, mu-
lheres, escravos, bandidos, feitores e anjas. 

E o “contempla”, da primeira frase deste texto, aqui 
funciona em seus múltiplos sentidos. É a observação 
subjetiva que o artista empreende, com a força do domí-
nio técnico de autor experimentado, dos dias plenos de 
complexidade e problematizações do Brasil e do mundo 
em pé de guerra.

É também meditação sobre os marcos psicossociais 
da contemporaneidade, coisas a exemplo da gratuidade 
e estupidez da violência, o preconceito e suas múltiplas 
manifestações, e as mutações do sentido de identidade. 

“Contempla” ainda enquanto concessão à sociedade 
de um pacote emotivo a propor reflexão sobre a condi-
ção humana desprovida de certos ideais,  beleza, poder, 
glória, mas às voltas, tantas vezes, com atitudes em que 
transparece ambição desmedida, abismal. 

“Essa gente” é um título que tanto sugere “essa 
gente que vive comigo e ao meu redor”, e sobre a qual se 
conta uma história de paixões desencontradas e encon-
tros agônicos egoísticos, quanto pode significar mirada 
irônica, como na expressão “essa gente não tem jeito”, e 
então a história expõe a crueldade de quem é capaz de 
mutilar de forma perversa e irreversível  uma criança 
para faturar uma grana fácil, mas que pode também 
“essa gente” ser uma constatação da historicidade de 
um determinado processo social, e a partir disso estru-
turar uma observação sobre embates políticos e ideoló-
gicos com seus desdobramentos que vão da sufocação 
da impotência à soberba de quem se considera dono do 
mundo. “Essa gente”, perdoem o chavão, é a metáfora do 
Brasil cindido e a bordo dos mais baixos instintos. A de-
cadência é o diapasão. A angústia é o tom. Mas há do que 
rir no entorno, e há o choro ao redor.

A história, nos anos 2018 e 2019, é a crônica da 
perambulação de um escritor, Manuel Duarte, em crise 
criativa, afetiva, familiar e política em  busca de ideias 
pelas ruas do Rio de Janeiro, à cata de um sentido para 
a vida, à procura de si mesmo… Não há originalidade no 
tema, mas sim na forma como ele acontece. 

O deslocamento de Duarte rua acima, rua abaixo 
desvela um painel emotivo policromático em que se 
interpenetram paisagens interiores e exteriores, a an-
gústia e a indiferença, pássaros e sonhos, a crueldade e 
a omissão das pessoas em meio aos gumes e cimos da 
competitividade; ruas infestadas de ratazanas, portei-
ros assediados pela arrogância, camburões, táxis, ca-
veirões que voam sobre a massa infrene da metrópole.  

 A âncora estilística é o drama realista numa crô-
nica de costumes com fiapos de comédia e rolo policial 
em que não faltam ironia, sátira e caricaturas. Mas, se 
é da ficção literária o desafiar a realidade transtornan-
do-a para expandir suas fronteiras comunicantes, Chico 
Buarque desafia ao longo da narrativa que se estrutura 
em pequenos capítulos - trechos de diário, e-mails, bilhe-
tes, anotações esparsas, diálogos telefônicos, reflexões, 
memórias… -  os nexos do realismo para nos conduzir 
a episódios mágicos, surreais, surpreendentes soluções 
que diagnosticam a originalidade criativa de um artista 
na plenitude da fabulação.

Nessa chave imaginativa desafiadora, sonho, delí-
rio, ilusão, alucinação e fantasia têm suas categorias ba-
lizadoras da consciência embaralhadas em parágrafos 
que integram desejo, nostalgia, suspense e especulação. 
São paisagens retóricas felizes que enlevam e nessa pro-
dução de deleite reside a literariedade que nos contem-
pla.  Num saboroso contraponto de pontos de vista de 
personagens verossímeis, Chico compartilha uma his-
tória que transversalmente dialoga com a cena literária 
carioca, protagonizada por nomes importantes da ficção 
urbana como Fernanda Torres e Sérgio Sant’Anna. Cena 
da qual algumas de suas mais expressivas vozes  coin-
cidentemente, e isso me ocorre agora, não são do Rio de 
Janeiro. 

Esse é o caso tanto de Nelson Rodrigues, o mais 
carioca dos pernambucanos, como de Rubem Fonseca, 
o mineiro que fez do Rio de Janeiro o em si de sua co-
municação literária, o mesmo acontecendo com o baia-
no João Ubaldo Ribeiro, cronista das manhãs do Leblon 
e de Ipanema.  Há bobagens incompreensíveis no livro 
como dizer que “em geral, as mulheres pequenas não 
têm senso de orientação”. Fragmentos anacrônicos do 
politicamente incorreto, como referências a “mulatas”, 
bóiam tóxicas à  margem do fluxo caudaloso de beleza 
que irriga o romance, mais um mosaico do talento desse 
grande artista popular.   

Essa gente

em destaque
Livro
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Rapper paulista faz show no 
Espaço Mundo nesta sexta
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Serviço

Em cartaz
ESTREIAS DA SEMANA

Adoráveis Mulheres (Little Women. EUA. Dir.: Greta Gerwig. Drama. 10 anos). A 
hitória sobre a vida de quatro irmãs - Meg, Jo, Beth e Amy March - detalhando a pas-
sagem delas, da infância para a vida adulta. Manaíra 10 VIP (leg): 12h50, 15h50, 
18h40, 21h30.

Ameaça Profunda (Underwater. EUA. Dir.: William Eubank. Ação. 14 anos). Uma 
equipe de pesquisadores submarinos deve se apressar para buscar ajuda após um ter-
remoto devastar seu laboratório subterrâneo. Manaíra 4 (dub): 22h15; Manaíra 
7 (leg): 18h15, 20h45. Mangabeira 2 (dub): 17h30*, 20h*, 22h14* (* exceto seg.). 
Tambiá 1 (dub): 15h, 17h, 19h, 21h.

Retrato de Uma Jovem em Chamas (Portrait de la Jeune Fille en Feu. França. 
Dir.: Céline Sciamma. Drama. 14 anos). França 1770. Uma pintora é contratada para fazer 
o retrato de casamento de uma jovem mulher que acabou de deixar o convento. A jovem 
é uma noiva relutante, e a artista deve retratá-la em segredo, passando a observá-la ao 
longo do dia para pintá-la durante a noite. Ambas se aproximam ao longo do tempo e 
compartilham os últimos momentos de liberdade antes do casamento iminente. Manaí-
ra 8 (leg): 14h (sáb. e dom.); 20h10 (qui, sex, seg, qua).

CONTINUAÇÃO

A Rosa Azul de Novalis. (Brasil. Dir.: Gustavo Vinagre, Rodrigo Carneiro. Drama. 
18 anos). Marcelo, um dândi de cerca de 40 anos, possui uma memória inigualável. 
Revive lembranças familiares em sua cabeça e tem recordações de suas vidas passadas. 
Em uma delas, foi Novalis, poeta alemão que perseguia uma rosa azul. E nessa vida 
atual, o que Marcelo persegue?  Cine Bangüe: Qua (15/1), 19h. 

Bacurau (Brasil, França. Dir.: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Ação, Fa-
roeste, Suspense. 16 anos). Num futuro recente, Bacurau, um povoado do sertão de 
Pernambuco, some misteriosamente do mapa. Quando uma série de assassinatos 
inexplicáveis começam a acontecer, os moradores da cidade tentam reagir. Mas como 
se defender de um inimigo desconhecido e implacável? Cine Bangüe: Sab (11/1), 
15h; Ter (14/1), 19h. 

Deus é Mulher e Seu Nome é Petúnia (Gospod Postoi, Imeto i’ e Petrunija. 
Bélgica, Croácia, Eslovénia, França, Macedónia. Dir.: Teona Strugar Mitevska. Drama. 14 
anos). Em Stip, uma pequena cidade da Macedônia, sempre no mês de janeiro o padre 
local joga uma cruz de madeira no rio e centenas de homens mergulham atrás dela. Quem 
recuperar o objeto tem garantia de boa sorte e prosperidade. Desta vez, Petúnia mergulha 
na água por um capricho e consegue agarrar a cruz antes dos outros, deixando os 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 (12/1), 16h. 

Fernando (Brasil. Dir.: Igor Angelkorte, Julia Ariani e Paula Vilela. Documentário. 12 
anos). Misturando realidade e ficção, o professor e artista Fernando, um brasileiro de 74 
anos, é provocado a interpretar sua própria vida e rotina. E, mesmo passando por um 

momento em que sua saúde está gravemente abalada, toca o seu cotidiano e projetos 
artísticos sem interrupção.  Cine Bangüe: Dom (12/1), 18h. 

Frozen 2 (Frozen 2. EUA. Dir.: Chris Buck, Jennifer Lee. Drama. 12 anos). Anna, Elsa, 
Kristoff e Olaf adentram as profundezas da floresta para aprender a verdade sobre os 
poderes de Elsa e um antigo mistério de seu reino. MAG 3 Atmos (dub, 3D): 14h, 
16h15, 18h30, 20h45;  MAG 2 (dub): 14h30, 16h45. Manaíra 4 (dub): 12h15 (sáb. e 
dom), 14h45, 17h15, 19h45; Manaíra 5 (dub): 12h45, 15h15, 17h45, 20h15; Mana-
íra 6 (dub, 3D): 13h45, 16h15, 18h45; Manaíra 7 (dub): 13h15, 15h45; Manaíra 
9 Macro XE (dub, 3D): 14h15, 16h45, 19h15, 21h45. Mangabeira 2 (dub): 12h30 
(sáb. e dom), 15h (exceto seg); Mangabeira 3 (dub): 14h*, 16h30*, 19h* (*exceto 
seg e ter); Mangabeira 5 (dub, 3D): 13h45, 16h15, 18h45, 21h15. Tambiá 3 (dub): 
14h10, 16h10, 18h10; Tambiá 4 (dub): 14h20, 16h20, 18h20, 20h20; Tambiá 6 (dub, 
3D): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30.

Parasita (Parasite. Coreia do Sul. Dir.: Bong Joon-ho. Drama/Suspense. 16 anos). Todos 
os quatro membros da família Ki-taek estão desempregados, porém uma obra do acaso 
faz com que o filho adolescente comece a dar aulas privadas de inglês à rica família Park. 
Fascinados com o estilo de vida luxuoso, os quatro bolam um plano para se infiltrar nos 
afazeres da casa burguesa. Cine Bangüê (leg): Seg (13/1), 19h.

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. MAG 1: 14h15, 17h, 19h25, 21h50; MAG 2: 19h. Manaíra 1: 13h30, 16h, 
18h30, 21h; Manaíra 2: 12h30 (sab e dom), 15h, 17h30, 20h, 22h30; Manaíra 3:  
14h30, 17h, 19h30, 22h; Manaíra 11 VIP: 13h, 15h30, 18h, 20h30; Mangabeira 
1: 12h (sáb e dom), 14h30, 17h, 19h30; Mangabeira 3: 21h30 (exceto seg e ter); 
Mangabeira 4: 13h, 15h30, 18h, 20h30. Tambiá 2: 14h20, 16h30, 18h40, 20h50; 
Tambiá 5: 14h10, 16h20, 18h35, 20h40.

O Caso de Richard Jewell (Richard Jewell. EUA. Dir.: Clint Eastwood. Drama. 10 
anos). O segurança americano Richard Jewell salva heroicamente milhares de vidas de 
uma bomba que explodiu nos Jogos Olímpicos de 1996, mas é injustamente difamado por 
jornalistas e pela imprensa, que falsamente relatam que ele era um terrorista. Manaíra 
6 (leg): 21h15. 

Star Wars - A Ascensão Skywalker. (Star Wars - The Rise Of Skywalker. EUA. 
Dir.: J.J. Abrams. Ação/Ficção Científica. 10 Anos.). A Resistência sobrevivente enfrenta 
a Primeira Ordem mais uma vez no capítulo final da saga Skywalker. MAG 2 (leg): 
21h30. Manaíra 8 (leg): 14h (exceto sab e dom), 17h10, 20h10 (sab e dom). Tambiá 
3 (dub): 20h10.

Filme de ação estrelado pela atriz Kristen Stewart, ‘Ameaça Profunda’ ocupa quatro salas em João Pessoa

Foto: Divulgação

SERVIÇO 
Show Joy Sales (SP) 
n Quando: Hoje, 22h.
n Onde: Centro Cultural Espaço Mundo 
n Endereço: Praça Antenor Navarro, 
53, Varadouro (Centro Histórico)
n Ingressos: Pague o que achar justo.

O Centro Cultural Espaço Mundo, no 
Centro Histórico de João Pessoa, abre as 
portas, nesta sexta-feira, para receber a 
rapper paulista Joy Sales, que está em 
turnê pelo Nordeste. O show começa às 
22h e integra o projeto da casa “Quanto 
Vale o Show?”, em que o ingresso fica à 
critério do público, que paga o quanto 
achar justo pela apresentação.

Ativista negra, Joy Sales traz uma 
forte identidade com o soul, R&B, hip
-hop, rap e música de terreiro, aliada a 
um discurso afiado, carregado de sim-
bolismos, sentimentos e ancestralidade, 
estabelecendo um diálogo entre a cultu-
ra afro-brasileira, negra norte america-
na e latina. Chega a bordo do seu primei-
ro EP, B.A.M., lançado em 2019.

Joy Sales desponta como um das 
melhores vozes do rap feito por mu-
lheres. Especializado em música in-
dependente brasileira, Miojo Indie 
elogiou o trabalho de estreia da can-
tora, Força Dandara (2018), taxando
-o como “uma das composições mais 
impactantes” entre os trabalhos do 
gênero lançados no Brasil. 

Para a publicação, B.A.M., que tem 
apenas cinco faixas, mostra toda a ver-
satilidade da artista. “São pouco mais de 
15 minutos em que a rapper paulistana 
vai do R&B ao soul em uma linguagem 
deliciosamente particular, estrutura que 
naturalmente aponta para o trabalho 
de veteranas do gênero, principalmente 
Erykah Badu e Ms. Lauryn Hill, porém, 
mantendo firme o diálogo com outros 
nomes recentes da produção brasileira, 
como Tássia Reis, Drik Barbosa e outros 
nomes recentes da nossa música”.

Da cena do rap nacional, Josy Sales está em turnê pelo Nordeste com o EP ‘B.A.M.’, lançado em 2019

Foto: divulgação
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Apresentação do disco de estreia da cantora Nathalia Bellar integra o projeto ‘Cambada’, promovido pela Funesc

Catavento, primeiro dis-
co da paraibana Nathalia 
Bellar, será lançado hoje com 
uma apresentação especial 
no Teatro Santa Roza, no Cen-
tro de João Pessoa. A apresen-
tação está dentro da progra-
mação do projeto Cambada, 
promovido pela Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc). Os ingressos custam 
R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 
(inteira), e estarão disponí-
veis na bilheteria do local.

O disco já está disponível 
no canal oficial da cantora no 
YouTube, juntamente com os 
clipes dos singles “Cataven-
to” e “FurtaCor” (este com 
participação de Chico César). 
Catavento foi produzido por 
Rodrigo Campello e copro-
duzido por Jader Finamore, 
e gravado nos estúdios Mi-
niStereo (RJ), por Campello; 
Gota Sonora (JP) e Mutuca 
(JP), por Finamore. Foi mixa-
do no estúdio MiniStereo por 
Rodrigo Campello e masteri-
zado no estúdio Classic Mas-
ter (SP), por Carlos Freitas.

Produzido de maneira 
independente, o álbum foi 
concretizado através de uma 
campanha de financiamento 
coletivo da plataforma Ben-
feitoria, com 53 apoiadores 
e arrecadação de mais de R$ 
25 mil.

O primeiro álbum de es-
túdio de Nathalia passeia por 
diversas experiências musi-
cais, como explica a cantora: 
“Por ter vindo dos bares, sou 
influenciada por diversos 
gêneros e prezo muito pela 
brasilidade em qualquer tra-
balho que eu vá fazer. Sabia 
que queria um disco mais 
pop, mas que traduzisse essa 
multipluralidade que é a mú-
sica brasileira”. 

Muito influenciada, tam-
bém, pela música pernambu-

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Show no Santa Roza marca 
lançamento de ‘Catavento’

Editoração: Ada CarinaEdição: André Cananéa

Vem Procurar Sua Turma

Evento reúne diversas vertentes da arte em cervejaria

Nesta sexta-feira, a 
partir das 17h, a cerveja-
ria Erste Sonne recebe a 
primeira edição do Vem 
Procurar Sua Turma. A 
festa promete unir músi-
ca a outras vertentes da 
arte, incluindo artes plás-
ticas, literatura e cinema, 
além de food trucks e cer-
vejas artesanais da casa. 
Os ingressos podem ser 
adquiridos na hora pelo 
preço único de R$ 20. As 
atrações musicais contam 
com shows de Severino e 
Val Donato.

Severino, idealizador 
e organizador do evento, 
justifica que sentia falta 
de algo que unisse várias 
vertentes da arte. “Quem 
gosta de música já tem 
afinidades com outras 
formas de arte. Ela pode 
ser dividida em diversas 

formas, mas todas con-
versam entre si. Teremos, 
por exemplo, na literatu-
ra, o filósofo e compositor 
Patativa Moog lançando o 
seu livro mais recente, No 
Fim das Contas Ninguém 
Sai Vivo, e Oliver (da loja 
Oliver Discos) estará com 
uma venda montada de 
livros e discos em vinil. O 
cineasta Eduardo Morei-
ra, representando a séti-
ma arte, estará realizando 
projeções de alguns frag-
mentos do seu trabalho 
mais recente, Incursão 
(2019)”. Também aconte-
ce a mostra “Daimons”, do 
artista plástico Eulâmpio 
Neto.

Na área musical do 
VPST, os paraibanos Se-
verino e Val Donato reali-
zam shows na cervejaria 
Erste Sonne, integrando 
a programação. Severino, 
nome do indie rock e folk, 
admite encontrar pouca 

representatividade do gê-
nero na Paraíba. “De um 
lado, há bastante músi-
ca mais pesada, puxando 
pro gênero do metal, e do 
outro tem a música mais 
para os tons da MPB. O in-
die rock tem pouca repre-
sentatividade, por isso 
achei importante inserir 
o gênero no evento”, diz o 
músico.

A paraibana Val Do-
nato, nome já reconhe-
cido na Paraíba pela sua 
música e sua performan-
ce irreverente nos palcos, 
segundo Severino, é uma 
“roqueira nata”. “Val tem 
uma atitude no palco que 
eu não vejo com quem 
comparar aqui na Paraí-
ba, além de ter uma histó-
ria na representatividade 
do rock na cena local”.

O músico e idealiza-
dor animado com a pri-
meira edição do VPST já 
pensa que, a depender 

da receptivida-
de do público, 
pode realizar o 
evento mais ve-
zes, passando a 
incluir outras 
a t i v i d a d e s 
que exigem 
uma maior 
e s t r u t u -
ra. “Que-
ro sentir 
como vai ser 
para podermos 
ousar ainda mais, 
podendo realizar 
oficinas e saraus de 
poesia, por exemplo, 
mas inserir mais ativi-
dades requer uma maior 
estrutura. Vamos espe-
rar”, conclui.

cana, ela completa contando 
que já era fã das canções pro-
duzidas pelo carioca Rodrigo 
Campello, que também já pro-
duziu trabalhos de Fernanda 
Abreu e Roberta Sá. “Rodrigo 
foi a cereja do bolo, que foi 
muito fiel ao que eu queria e, 
ao mesmo tempo, trouxe uma 
pincelada moderna para o 
disco”.

Com parcerias como 
Chico César, que participa na 
canção “FurtaCor”, além de 
nomes como Guga Limeira 
em “Na Morada”, e Tino em 
“Samba Canção” (seu parceiro 
também no single “Menina”, 
lançado em 2018), Nathalia 
reforça que as parcerias nas-
cem como símbolo da afeti-
vidade entre artistas. “Tenho 

muita admiração por Tino e 
da mesma forma por Guga, eu 
acredito muito no encontro 
baseado nesse campo afeti-
vo”, revela a artista.

Entre os nomes parti-
cipantes do lançamento do 
álbum Catavento, está o trom-
petista Fernando de Araújo, 
que fará uma participação es-
pecial. Na banda estão Pedro 

Medeiros (guitarra), que tam-
bém assina a direção musi-
cal, Jader Finamore (zabum-
ba, sintetizadores, cavaco), 
Rhuan Pacheco (baixo e vo-
cais) e Felipe Ceará (bateria 
e programações eletrônicas). 

Artista autoral
Nathalia, que já vem ex-

perimentando tocar algumas 

SERVIÇO 
“Catavento”, de 
Nathalia Bellar 
Projeto Cambada
n Data: 10 de janeiro 
de 2020
n Hora: 20h
n Local: Teatro San-
ta Roza (Praça Pedro 
Américo, S/N - Centro, 
João Pessoa)
n Ingressos: R$ 10 
(meia) / R$ 20 (inteira)

Nathalia Bellar e a capa do seu primeiro disco de estúdio: “Por ter vindo dos bares, sou influenciada por diversos gêneros e prezo muito pela brasilidade”

Foto: Fabi Velôso/divulgação

Severino, idealizador do 
evento, e Val Donato serão 

as atrações musicais do 
evento, que começa às 17h
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de suas canções ao vivo há al-
guns meses, revela uma certa 
preocupação em tocar suas 
próprias e inéditas músicas. 

“Durante muito tempo, 
existia uma queixa de que 
shows de artistas de música 
autoral não tinham público. 
Mas essa é uma realidade 
que vem mudando de uns 
anos até hoje. É um público 
muito mais atento, mais in-
teressado nos talentos que a 
gente tem por aqui na região”, 
revela, completando sobre 
o resultado satisfatório do 
financiamento coletivo para 
o investimento para o disco. 
“Com o financiamento cole-
tivo, a gente torna o público 
como nosso sócio, ele se tor-
na uma espécie de fazedor, 
afinal ele está contribuindo 
diretamente e, assim, se sen-
te muito mais pertencente 
àquela história”.

Cenário “clean”
Os preparativos para o 

show de hoje estão de vento 
em popa. O grupo vem rea-
lizando ensaios há cerca de 
quatro meses. O cenário, por 
Kalina Villar, é de uma pro-
posta mais limpa, trazendo à 
tona a ideia de brisa, também 
presente em todo o material 
de divulgação do álbum. “Ka-
lina tomou um pouco da ins-
piração que teve ouvindo o 
trabalho, então terão flores, 
que por sua vez tem vida cur-
ta, e nós da banda, que sim-
bolizamos o vento”.

O figurino, por sua vez, 
com concepção de Luan Quei-
roga e concepção de Leda Go-
mes, foca na paleta de cores 
puxadas para tons de roxo e 
violeta, que também se faz 
bastante presente no disco. 
“Luan queria algo inovador 
e único para o trabalho, en-
tão decidimos por usar um 
tecido claro e fazer um tingi-
mento natural com Luciana 
Azevedo”, explica.

SERVIÇO 
n Evento: Vem Procurar sua Turma
n Local: Cervejaria Erste Sonne, 
Cabedelo
n Data: 10/01
n Horário: 17h
n Ingressos: R$ 20 no local
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Gestão temerária
Esteves Colnago, assessor do ministro Paulo Guedes, e mais 28 
pessoas foram denunciados pelo MPF em Brasília por gestão 
temerária de fundos de pensão.  Página 14
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Primeiro passo foi dado pelo PV, do prefeito da capital, Luciano Cartaxo, que realiza hoje reunião para definir estratégias

PV, PSDB, Solidariedade 
e PC do B são quatro dos 33 
partidos habilitados a dis-
putar as eleições municipais 
deste ano que já estão com 
reuniões marcadas para este 
final de semana, com o obje-
tivo de discutir estratégias 
sobre alianças e para come-
çarem a definir seus pré-
candidatos a vereador. 

A legenda que deu o pri-
meiro passo e cuja reunião 
já está programada para 
hoje de manhã é justamente 
o Partido Verde do prefeito 
Luciano Cartaxo, bloco que 
conta com a maior quanti-
dade de pré-candidatos que 
ocupam secretarias e ou-
tros cargos públicos e que, 
nesse caso, precisarão se 
desincompatibilizar no pró-
ximo mês de abril.

O prefeito acredita que 
as definições de nomes de 
candidatos majoritários só 
devem acontecer mesmo 
entre março e abril, mas 
que, até lá, serão necessá-
rias reuniões que tratam 
das eleições proporcionais 
que a partir deste ano não 
contam mais com a possibi-
lidade de coligação.

“Vamos planejar o cro-
nograma de encontros com 
aliados e debater a propor-
cional”, afirmou, ontem, o 
prefeito Luciano Cartaxo, 
ao salientar que o encontro 
é o início das articulações 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Quatro partidos já discutem
nomes para eleição municipal

Editoração: Lênin BrazEdição: José Napoleão Ângelo

O mar, a chuva 
e uma cidade 
que não cabia 
debaixo da chuva

Barros
nelsonbarros@gmail.com

Nelson

Queria contar uma coisa que me aconteceu quando 
eu era menino. 

Foi quando eu vi o mar pela primeira vez. E foi tam-
bém quando, pela primeira vez, eu vi uma cidade grande.

O mar, eu vi em Maceió. 
Estava viajando com meus pais. Era uma tarde cin-

zenta e lembro muito vagamente dos dois assistindo a 
gente, meu irmão e eu, sendo rebolados pelas ondas. Essa 
lembrança é  apagadinha como uma foto velha, em preto 
e branco. E só me vem à cabeça, quando penso naquela 
historinha linda de Eduardo Galeano, que está num dos 
meus livros favoritos, O Livro dos Abraços.

“Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovak-
loff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para 
o Sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, 
esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram 
aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o 
mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensi-
dão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo 
de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremen-
do, gaguejando, pediu ao pai: - Pai, me ensina a olhar!”

Paixão pelo mar só veio mesmo, quando vim morar 
em João Pessoa. Era “ esse verde que chega a doer, das 
águas de Tambaú”. Foi aí que entendi que o aperto que 
sentia, menino do interior, era falta de mar. Sol não me 
faltava, mas faltava água salgada. 

Eu penso que não saberia viver onde não há mar.
E para não perder o poema, onde não pudesse amar...
A primeira cidade grande eu vi nessa mesma via-

gem. 
Nessas férias, a família estava indo para Belo Hori-

zonte. Não sei o motivo da escolha.
Meu pai deixou o carro no lugar onde estávamos 

hospedados e fomos andar pela cidade. Não tenho ne-
nhum registro de nome dos lugares aonde fomos, e como 
só voltei na cidade muitos anos depois, nenhum deles foi 
reconhecido. O passeio deve ter sido em algum centro, 
desses que são parecidos nas maioria cidades grandes. 
Prédios altos, lojas, bancas de revistas e muitas pessoas. 
Claro que aquele movimento e colorido me chamaram a 
atenção. E disso eu lembro bem. 

De repente caiu uma chuva. Já veio grossa e demo-
rou uma hora, mais ou menos. 

Quando passou, voltamos para o hotel e lá estava 
tudo sequinho.

Aquilo me impressionou tanto!
Na minha cabecinha de menino, quando chovia, cho-

via no mundo todo. A chuva, afinal, caía do céu que co-
bria o mundo todo. E, claro, era uma festa. Significava a 
meninada, e muitos adultos também, sair pra rua, tomar 
banho até ficar azulzinho 

de frio, sobretudo nas bicas das casas. Que tristeza 
quando passava. 

Sobre aquela cidade maior que a chuva, eu não disse 
palavra, fiquei só pensando.

Quando voltamos às aulas, no primeiro dia, a profes-
sora pediu que a gente contasse como foram as férias.

Do mar, eu nem falei. 
“- eu viajei com meus pais pra uma cidade tão gran-

de, que a chuva não conseguiu molhar ela toda!”
Talvez a professora tenha achado aquilo engraçado. 
Mas eu prefiro imaginar, como reação, a increduli-

dade dos meus coleguinhas de turma.
Como eu gosto de escrever pensando em música e 

como foi aqui que eu me enamorei do mar, essa é a trilha 
sonora de hoje:

- Ponta do Seixas
- Vinte Palavras ao Redor do Sol
- Não Há Guarda-Chuva
Todas de autoria da cantora e compositora paraiba-

na, maravilhosa Cátia de França.

da sigla visando as eleições 
deste ano. De acordo com 
Luciano, na reunião come-
çará a ser feito todo o pla-
nejamento, organização de 
cronogramas e relação de 
nomes que podem figurar 
na chapa proporcional.

“João Pessoa não pode 
correr o risco do retroces-
so. Essa reunião de amanhã 
(hoje) vai servir também 
para composição de um 
cronograma de encontros 
com partidos aliados para 
discussão da chapa propor-
cional. É um processo que 
inicia agora, mas que pre-
tende ouvir todo mundo”, 
declarou.

Sobre a majoritária, 
Cartaxo adiantou que "o 
PV não vai apresentar um 
nome apenas por apresen-
tar, mas sim um nome que 
tenha competência e que 
conheça bem o projeto e a 
cidade. Não tenho dúvidas 
de que o PV vai apresentar 
um nome muito forte para 
disputar as eleições", com-
pletou. 

Outro partido que tam-
bém está dando a largada 
e que também faz parte 
do bloco de aliados da ad-
ministração municipal é o 
PSDB. De acordo com uma 
de suas principais lideran-
ças, o deputado federal Ruy 

Carneiro, o encontro que 
vem sendo agendado para 
os próximos dias “também 
servirá para tratar de filia-
ções e do calendário geral 
de atividades do partido”.

Desde meados do ano 
passado, Ruy é um dos que 
se colocam como prontos 
para encabeçar a chapa 
majoritária a ser lançada 
pelo esquema político do 
prefeito da capital, anteci-
pando que está aberto ao 
diálogo e de acordo que os 
partidos aliados promo-
vam uma consulta no sen-
tido de identificar aquele 
em melhores condições de 
disputa.

Aliança e candidatura própria são avaliadas
Depois do PV e do PSDB ace-

narem articulações para as elei-
ções deste ano, o Solidariedade 
(SD) também insurgiu anunciando 
reunião para início  dos debates 
visando o pleito municipal. O vice
-prefeito de João Pessoa, Manoel 
Junior, anunciou ontem que ainda 
neste mês, a Executiva Municipal 
do Solidariedade vai reunir os 
pré-candidatos a vereador que já 
tem relacionados. 

Ele reafirmou que a legen-
da terá candidatura própria e 
que esse nome pode ser o dele 
mesmo ou outro que integre o 
partido. "A candidatura própria é 

uma determinação da Executiva 
Nacional", afirmou Manoel Jr, ao 
completar que as primeiras reu-
niões serão dedicadas à chapa 
proporcional que muito em breve 
terá seus nomes anunciados.

“Nós vamos lançar candida-
tura própria em todas as cidades 
paraibanas possíveis, especial-
mente João Pessoa e Campina 
Grande. Esse é o caminho. Não 
tem outro e aqui o meu nome está 
mesmo colocado para disputar as 
eleições”, destacou.

Também com reunião mar-
cada e com os mesmos objetivos 
está o PC do B. A reunião aconte-

ce amanhã e segundo a presiden-
te estadual do partido, Gregória 
Benário, abrirá uma série de 
discussões sobre a definição da 
chapa proporcional do partido.

No que se refere à eleição 
majoritária, O PC do B deixará as 
discussões e definições para uma 
discussão posterior, mais preci-
samente para depois de abril. "A 
única coisa que temos como certa 
por enquanto, e isso é fruto de 
uma resolução da Executiva Na-
cional, é que o partido deverá ter 
candidatura própria nas capitais 
e nas principais cidades do país", 
disse.  

Em debate

TJPB e AMPB avaliam implantação 
da lei que institui o juiz de garantias

A implementação do juiz 
de garantias, instituto criado 
com a Lei nº 13.964/2019 
(artigo 3º), sancionada pelo 
presidente da República no 
dia 24 de dezembro de 2019, 
foi discutida na manhã dessa 
quinta-feira durante reunião 
ocorrida no Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba. Pontos como 
quantitativo de ações penais, 
forma de estruturação e si-
tuação atual das varas crimi-

nais que formam o Judiciário 
paraibano foram avaliados 
durante o encontro prelimi-
nar de trabalho, que contou 
com representantes da Asso-
ciação dos Magistrados da Pa-
raíba (AMPB). A lei entra em 
vigor no dia 24 de janeiro.

Participaram da reunião 
o presidente do TJPB, desem-
bargador Márcio Murilo da 
Cunha Ramos; os juízes auxi-
liares da Presidência, Meales 

Melo e Gustavo Procópio; o 
presidente da AMPB, juiz Max 
Nunes; os magistrados Phi-
lippe Padilha e Diego Garcia, 
integrantes da Associação, e 
o diretor do Fórum de Cam-
pina Grande, juiz Gustavo 
Lyra. Uma nova reunião para 
discutir a temática deverá ser 
realizada na próxima terça-
feira (14), a partir das 14h, no 
TJPB, e contará com a partici-
pação de representantes dos 

demais órgãos ligados ao Ju-
diciário estadual.

De acordo com o presi-
dente Márcio Murilo, a im-
plantação do juiz de garantias 
é vista como desnecessária. 
No entanto, reforçou que, por 
ser fruto de lei, a medida deve 
ser cumprida. “Não entende-
mos que o juiz de Direito se 
contamine pelo fato de ter 
concedido cautelares na fase 
do inquérito", analisou. 

Foto: Divulgação

Cartaxo (PV) acredita que a definição de nomes de candidatos majoritários só deve acontecer em março e abril
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Esteves Colnago e mais 28 são acusados de causar prejuízos de R$ 5,5 bilhões à Funcef, Petros, Previ e Valia

Fábio Pupo 
Especial para A União

Fundos de pensão: assessor de 
Guedes é denunciado pelo MPF

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Carlos Vieira

Esteves Colnago, assessor 
do ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia), e mais 28 pessoas foram 
denunciados pelo MPF (Ministé-
rio Público Federal) em Brasília 
por gestão temerária de fundos 
de pensão.

Eles são acusados de cau-
sar prejuízos de R$ 5,5 bilhões 
à Funcef (dos funcionários da 
Caixa Econômica), à Petros (Pe-
trobras), à Previ (Banco do Bra-
sil) e à Valia (Vale).

Interlocutores do assessor 
afirmam que ele está calmo e 
tranquilo sobre sua conduta nos 
episódios. O Ministério da Eco-
nomia diz que ele está à disposi-
ção para prestar esclarecimentos 
e que suas ações foram legais.

Ontem, Colnago foi pro-
movido ao cargo de assessor de 
Guedes. Ele chefia a Assessoria 
Especial de Relações Institucio-
nais do Ministério da Economia. 
Até então, ele era secretário es-
pecial adjunto de Fazenda. Téc-
nico de carreira no Ministério da 
Economia, Colnago já foi minis-
tro do Planejamento no governo 
de Michel Temer.

O MPF afirma que os cri-

mes teriam sido cometidos 
entre 2011 e 2016. Segundo a 
força-tarefa Greenfield, grupo de 
procuradores da República que 
apura desvios em fundos de pen-
são e bancos, Colnago, quando 
era membro do conselheiro de-
liberativo da Funcef, aprovou de 
forma temerária investimentos 
na Sete Brasil, empresa de cons-
trução de sondas de petróleo.

De acordo com o MPF, ele 
e outros gestores do Funcef au-
torizaram os aportes ignorando 
riscos, diretrizes do mercado fi-
nanceiro e do Conselho Monetá-
rio Nacional, além dos próprios 
regimentos internos. Além disso, 
não teriam sido feitos estudos 
de viabilidade sobre os aportes.

A Sete Brasil foi formada 
durante o governo de Luiz Inácio 
Lula da Silva e recebeu aportes 
de diferentes fundos de pensão, 
além de bancos, com o objetivo 
de construir sondas (unidades 
de perfuração) para a exploração 
de petróleo no pré-sal.

Posteriormente, as ativi-
dades da Sete Brasil passaram 
a ser investigadas. Segundo a 
força-tarefa, o prejuízo causado 
às entidades, de R$ 5,5 bilhões, 
é o maior entre todos os casos 
investigados. Técnico de carreira no Ministério da Economia, Esteves Colnago já ocupou o cargo de ministro do Planejamento no governo de Michel Temer

Foto: Folhapress

Funcef perde R$ 2,3 bi
As perdas da Funcef com os aportes na Sete 

seriam de R$ 2,3 bilhões (em valores atualizados 
até outubro de 2019). O valor só não é maior que 
o da Petros, que teria registrado prejuízo de R$ 2,4 
bilhões com os investimentos. Na Previ, a conta chega 
a R$ 331,6 milhões; na Valia, a R$ 340,1 milhões.

Os procuradores afirmam que Colnago e os 
demais conselheiros do Funcef referendaram em 16 
de maio de 2012 um investimento de mais de R$ 1 
bilhão na Sete Brasil sem qualquer discussão ou em-
basamento técnico, “com negligência assustadora” e 
como se estivessem tratando de “um tema qualquer”.

De acordo com os procuradores, o aporte foi 
feito sem ser examinado o mérito do investimento, 
deixando para um momento posterior a verificação 
de uma apresentação sobre o fundo.

“Nota-se a forma pouco razoável de se tratar 
um investimento daquela importância. Não há jus-
tificativa plausível para uma apresentação posterior 
à aprovação”, afirma um relatório que embasa a 
denúncia do MPF feito pela Previc (Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar, que fiscaliza 
os fundos de pensão).

Além disso, os procuradores afirmam que no 
começo de 2012 já se sabia dos problemas na Sete 
Brasil, como o atraso no cronograma da construção 
das primeiras sondas. 

De acordo com a denúncia, a “apresentação” 
sobre o investimento só foi feita quatro meses após 
a deliberação do conselho da Funcef, em setembro 
de 2012. E, mesmo assim, de forma superficial. 

“Conclui-se que os denunciados violaram seus 
deveres fiduciários e de diligência ao assumir um 
investimento claramente temerário, sem adoção das 
cautelas necessárias para a gestão adequada dos 
recursos”, diz o MPF.

A pena prevista para quem gerir de forma teme-
rária instituição financeira é reclusão de dois a oito 
anos, além de multa. 

A força-tarefa pede, além do recebimento da 
denúncia pela Justiça e a condenação dos acusados, 
a reparação econômica e moral das vítimas equiva-
lente ao triplo do prejuízo causado aos fundos (ou 
seja, mais de R$ 16 bilhões).

Colnago já responde por um processo adminis-
trativo na Previc sobre o mesmo caso.

Outro lado
Procurado, o Ministério da Economia afirmou que 

Conalgo está à disposição da força-tarefa Greenfield 
para prestar esclarecimentos. “O assessor esclarece 
que todas as atividades exercidas como membro do 
Conselho Deliberativo do Fundação dos Economiários 
Federais (Funcef) ocorreram em consonância com o 
regimento interno e demais normas legais”, afirma 
nota da pasta. 

Operação no Pará

PF prende ex-senador acusado de 
caixa 2 em campanha de Barbalho 

A Polícia Federal prendeu 
na manhã de ontem  o ex-se-
nador pelo Pará Luiz Otávio 
Campos (MDB), como parte 
de uma investigação sobre 
suspeita de intermediar caixa 
dois em 2014 à campanha do 
hoje governador do Estado, 
Helder Barbalho (MDB).

Desdobramento da Lava 
Jato, a operação Fora do Caixa 
cumpriu ao todo seis man-
dados de busca e apreensão 
e dois mandados de prisão 
temporária em Belém, Palmas 
e Brasília.

O ex-senador é suspeito 
de envolvimento no repasse 
de R$ 1,5 milhão não decla-
rados à campanha de Helder 
Barbalho, então candidato ao 
governo do Pará nas eleições 
de 2014 e que acabou eleito 
apenas no pleito de 2018.

A operação da PF reali-

zou ainda uma prisão tempo-
rária e uma busca e apreen-
são no Tocantins.

As ações resultam de 
investigação iniciada a partir 
de delação premiada feita por 
executivos da Odebrecht, que 
citaram o ex-senador paraense 
Luiz Otávio Campos.

Segundo a Polícia Fede-
ral, os depoimento dos exe-
cutivos da empreiteira citam a 
realização de três entregas em 
dinheiro, de R$ 500 mil cada.

Os repasses teriam sido 
feitos nos meses de setembro 
e outubro de 2014. As investi-
gações apontam que o recebi-
mento foi intermediado pelo 
ex-senador, que estava vin-
culado à campanha do então 
candidato ao governo do Pará.

A PF diz ter indícios de 
que pelo menos um dos paga-
mentos foi realizado em ende-
reço ligado a parentes de Luiz 
Otávio Campos. Os crimes sob 
investigação são os de falsida-

de ideológica eleitoral (caixa 
2), formação de quadrilha e 
lavagem de dinheiro.

A investigação foi inicia-
da junto ao Supremo Tribunal 
Federal, mas depois passou à 
Justiça Eleitoral do Pará, que 
obteve a competência para 
processar e julgar crimes co-
muns em conexão com crimes 
eleitorais. Os mandados foram 
expedidos pela 1ª Vara da Jus-
tiça Eleitoral em Belém.

A reportagem não con-
seguiu localizar a defesa de 
Luiz Otávio Campos. O atual 
governador Helder Barba-
lho e o MDB ainda não se 
manifestaram.

Outra apuração
A operação da PF no Pará 

ocorre um dia depois de uma 
denúncia do Ministério Público 
Federal à Justiça contra Lúcio 
Vale (PR), atual vice-governa-
dor do estado, e outras 31 pes-
soas suspeitas de integrarem 

organização criminosa que te-
ria desviado R$ 39,6 milhões 
de recursos públicos de dez 
municípios paraenses.

Os desvios denunciados 
teriam ocorrido por meio de 
supostas fraudes em licita-
ções realizadas entre 2013 e 
2017, com uso de empresas 
de fachada.

O MPF diz que a maior 
parte dos recursos desviados 
deveria ter sido destinada à 
compra de merenda escolar. 
A apuração também aponta 
desvios de dinheiro público 
destinado à saúde e à assis-
tência social.

Assinada por 15 procu-
radores da República, a de-
núncia é resultado em apura-
ção iniciada em 2017. Além 
de formação de organização 
criminosa, os denunciados 
também são acusados por 
supostos crimes de corrup-
ção, lavagem de dinheiro, fal-
sidade ideológica e peculato.

Lázaro Magalhães
Da Folhapress

Justiça Militar aceita a denúncia contra 
o sargento da FAB preso com cocaína

A Justiça Militar aceitou a 
denúncia do Ministério Público 
Militar (MPM) contra o segun-
do-sargento da Força Aérea 
Brasileira (FAB) Manoel Silva 
Rodrigues, detido na Espanha ao 
transportar 39 quilos de cocaína 
pura a bordo de um avião oficial.

O MPM denunciou o sar-
gento por tráfico internacional 
de drogas. Apesar de o crime 

não estar previsto no Código 
Penal Militar, a promotoria 
militar entendeu que o caso 
se enquadra na hipótese de 
crime de natureza militar por 
extensão, já que Rodrigues es-
tava a serviço e, supostamen-
te, atentou contra a ordem 
administrativa militar. Para o 
Ministério Público Militar, inde-
pendentemente das eventuais 
punições que forem aplicadas 
pela Justiça espanhola, Rodri-
gues deve responder à Justiça 

Militar brasileira.
O sargento foi detido em 

25 de junho, na Espanha, onde 
continua preso. Ele chegou a 
Sevilha a bordo de uma aero-
nave da Força Aérea Brasileira, 
na qual viajava com um grupo 
de oficiais e servidores que, 
costumeiramente, dão apoio às 
viagens oficiais do presidente da 
República, chegando antes ao 
destino para se encarregar dos 
preparativos. Segundo o Minis-
tério Público Militar, o sargento 

estava escalado para seguir via-
gem com o grupo no dia 26, na 
função de comissário no trecho 
Sevilha/Brasília, mas foi preso 
antes por policiais espanhóis.

Cálculos periciais apon-
tam que a droga apreendida 
poderia ser vendida por algo 
em torno de R$ 6.3 milhões. Ao 
acatar a denúncia, o juiz federal 
Frederico Magno de Melo Veras 
marcou o início da oitiva das 
testemunhas para a tarde do 
dia 21 de maio de 2020.

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 10 de janeiro de 2020 15
Mundo

Missão permanente do país na organização divulgou carta enviada pelo embaixador Majid Takht Ravanchi

O embaixador do Irã 
nas Nações Unidas enviou 
carta ao secretário-geral da 
ONU, António Guterres, res-
saltando que seu país quer 
evitar novos confrontos mi-
litares com os Estados Uni-
dos (EUA).

A missão permanente 
do Irã na ONU divulgou na 
quarta-feira (8) a carta en-
viada pelo embaixador Ma-
jid Takht Ravanchi.

Na carta, Ravanchi jus-
tifica como legítima defesa 
o ataque iraniano a uma 
base aérea americana no 
Iraque. Ele disse que o ata-
que foi feito “de acordo com 
seu direito inerente nos ter-
mos do Artigo 51 da Carta 
das Nações Unidas.”

Ele explicou que o Irã 
adotou medidas propor-
cionais contra a base aé-
rea americana no Iraque, 
da qual partiu o “covarde” 
ataque que matou o coman-
dante Qassem Soleimani.

Entretanto, Ravanchi 
deixou claro que o Irã não 
deseja uma piora da situa-
ção e não busca a guerra.

A carta é vista como 
uma resposta ao pronun-
ciamento do presidente dos 
EUA, Donald Trump.

Precisão
Os ataques com mísseis 

do Irã a locais de  concen-
tração de tropas america-
nas no Iraque foram pre-
cisamente calculados para 
evitar grandes perdas hu-
manas.

A NHK obteve fotos de 
satélite da Base Aérea de 

Da Agência Brasil 

Irã afirma às Nações Unidas 
que quer evitar mais conflitos

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Carlos Vieira

Ain al-Assad, que abriga mi-
litares dos EUA, na região 
oeste do Iraque, tiradas ho-
ras após os ataques de quar-
ta-feira.

Especialistas do Insti-
tuto Middlebury de Estudos 
Internacionais em Monte-

rey, na Califórnia, identifica-
ram pelo menos sete locais 
na área da base que pare-
cem ter sido atacados.

Uma foto anterior, tirada 
no dia 30, mostra uma fileira 
do que parece ser cinco gran-
des barracas semelhantes a 

hangares para aviões mili-
tares. Na foto de ontem, três 
dos prováveis hangares estão 
destruídos, ao passo que os 
dois situados nas extremida-
des permanecem intactos.

Uma grande cratera 
em uma pista de pouso não 

aparece na foto de dezem-
bro.Outros possíveis alvos 
dos ataques são todos han-
gares ou depósitos.

A pesquisadora assis-
tente Margaret Croy ressal-
ta que, em grande parte, os 
impactos foram diretos e 

centrados em depósitos. Ela 
afirma: “Aparentemente os 
mísseis usados pelo Irã para 
atacar esta base militar no 
Iraque eram de tal qualidade 
e precisão que foram capa-
zes de atingir pontos especí-
ficos das bases.”

O conflito entre os Estados Unidos e o Irã se acirrou nos últimos dias e preocupa a Organização das Nações Unidas, que busca o diálogo entre dois países para evitar uma guerra

Foto: Agência Brasil

Foto: Wana News Agecy/Agência Brasil

Ucrânia não descarta ataque com 
míssil contra avião que caiu em Teerã

O governo ucraniano 
não descarta a hipótese de o 
avião civil que transportava 
176 pessoas e que caiu na 
quarta-feira (8) na capital 
iraniana ter sido atingido por 
um míssil russo.

A Secretaria de Seguran-
ça de Kiev informou que está 
analisando vários cenários, 
como um ataque terrorista, a 
explosão do motor ou a possi-
bilidade de o Boeing ter sido 
alvo de um míssil antiaéreo.

Os investigadores ucra-
nianos pretendem fazer bus-
cas no local da queda do apa-

relho, à procura de destroços 
de um míssil.

O secretário de Seguran-
ça da Ucrânia, Oleksi Danylov, 
informou que participam do 
inquérito peritos que estive-
ram envolvidos na investiga-
ção da queda do voo MH17, 
da companhia aérea da Malá-
sia, avião que foi abatido em 
2014 por um míssil terra-ar 
disparado por separatistas 
russos em território ucra-
niano. O desastre provocou a 
morte de 298 pessoas.

Na análise do jornalista 
José Milhazes, especialista 
da Antena 1 para assuntos 
do Leste Europeu, a respos-

ta estará nas caixas-pretas. O 
presidente da Ucrânia, Volo-
dymyr Zelensky, decretou dia 
de luto nacional, em homena-
gem às 176 pessoas mortas. 
Ele prometeu apurar toda a 
verdade sobre a tragédia.

Canadá
O primeiro-ministro do 

Canadá, Justin Trudeau, disse 
que os canadenses merecem 
uma resposta sobre as causas 
do acidente aéreo em Teerã, 
capital iraniana. Morreram na 
queda do avião 63 canadenses.

Luto nacional
O governo ucraniano 

decretou ontem luto nacio-
nal pelas vítimas do acidente 
aéreo perto de Teerã, a maior 
catástrofe desse tipo na his-
tória recente do país.

“A fim de honrar a memó-
ria dos mortos, o presidente 
decretou que as bandeiras 
sejam baixadas a meio-mas-
tro nos órgãos estatais, regio-
nais, empresariais, estaduais 
e governamentais”, diz comu-
nicado.

Zelensky prometeu uma 
investigação completa e in-
dependente das causas do 
acidente. “É uma prioridade 
para a Ucrânia estabelecer as 
causas”, acrescentou.

Da Agência Brasil

Taiwan vai esco-
lher neste sábado (11) 
um novo presidente, em 
eleições em que, como 
sempre, as relações com 
a China têm papel deter-
minante.

A atual líder da ilha, 
Tsai Ing-wen, de 63 anos, 
é a favorita para conti-
nuar no cargo, juntamen-
te com o Partido Progres-
sista Democrático (DPP), 
cujo independentismo 
moderado conquistou a 
confiança da população 
da ilha nos últimos qua-
tro anos.

O principal rival de 
Tsai vai ser Han Kuo-yu, 
de 62 anos, do Kuomin-
tang (KMT), atual presi-
dente da segunda maior 
cidade da ilha, Kaohsiung.

Outro candidato é 
James Soong, do conser-
vador Partido Primeiro 
o Povo (PPP), a quem as 
sondagens dão apenas 
7% dos votos.

Além da popularida-
de dos candidatos ou das 
promessas eleitorais para 
reforçar o crescimento 
econômico, os eleitores 
de Taiwan vão sobretudo 

escolher o futuro imedia-
to da ilha em relação a 
Pequim.

Em 2019, Taiwan 
voltou a perder aliados 
diplomáticos a favor da 
China, até ficar com os 
atuais 15, num ano mar-
cado pelo impacto dos 
protestos antigoverna-
mentais em Hong Kong e 
pela maior aproximação 
com Washington.

Tsai Ing-wen rejeitou 
o chamado “princípio de 
uma só China”, mediante 
o qual só existe uma Chi-
na, abarcando a ilha e o 
continente, o que levou 
Pequim e Taipé a recla-
marem a totalidade do 
território.

“As relações eram 
pacíficas até que Tsai che-
gou ao poder. Se voltar a 
ganhar, vai continuar uma 
espécie de ‘paz fria’ ou de 
‘confrontação fria’”, afir-
mou o diretor do Centro 
de Estudos de Taiwan, da 
Universidade Jiao Tong 
em Xangai, Lin Gang.

Em resposta, Pequim 
ofereceu medidas para 
multiplicar os vínculos 
econômicos e culturais, 
insistindo, ao mesmo 
tempo, na reunificação.

Taiwan elege novo 
presidente amanhã
Da Agência Brasil

Investigadores ucranianos
pretendem fazer buscas no local 
da queda do aparelho, à procura 
de destroços de um míssil
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Presidente interina, Jeanine Áñez, deve aprovar decreto que marca 2020 como o Ano de Combate à Violência contra a Mulher

Bolívia vai declarar alerta 
nacional contra feminicídios

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Carlos Vieira

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil

O governo da Bolívia deve 
declarar alerta nacional nas 
próximas semanas devido ao 
aumento dos casos de violên-
cia contra as mulheres. A pre-
sidente interina do país, Jeani-
ne Áñez, disse que vai aprovar 
um decreto para marcar 2020 
como o Ano de Combate à Vio-
lência contra a Mulher.

Seguno o ministro da Jus-
tiça, Álvaro Coimbra, o gover-
no está consternado com as 
estatísticas do ano passado, 
que terminou com 117 femi-
nicídios. Em 2018, o relató-
rio da Comissão Econômica 
para América Latina e Caribe 
(Cepal) registrou 128 assas-
sinatos de mulheres no país, 
colocando a Bolívia em quinto 
lugar entre os países que mais 
matam mulheres na região.

A Bolívia, com 2,3 femi-
nicídios a cada 100 mil habi-
tantes, fica atrás apenas de 
El Salvador (6,8), Honduras 
(5,1), Santa Lucía (4,4) e Tri-
nidad e Tobago (3,4).

A Procuradoria Geral da 
República alertou que, apenas 
em 2020, já foram registrados 
nove feminicídios, 685 casos 

de violência física e 163 de 
estupro. O número de mor-
tes, até o momento, é mais 
do que o dobro do de 2019 
– quando foram registradas 
quatro mortes entre os dias 
1º e 7 de janeiro, informou o 
procurador-geral da Bolívia, 
Juan Lanchipa.

“Isso chama a nossa 
atenção, e esperamos que as 
autoridades possam tomar 

ações preventivas. Sabemos 
que o governo está assumindo 
a tarefa de realizar ações de 
emergência, porque os nú-
meros nos convidam a tomar 
ações conjuntas entre institui-
ções para impedir a escalada 
da violência de gênero e do fe-
minicídio”, afirmou Lanchipa.

De acordo com o Ministé-
rio Público da Bolívia, a maio-
ria das mortes ocorreu devi-

do à asfixia causada por seus 
agressores. Uma morte foi por 
ferimentos de arma branca e 
outra por espancamento.

Para o ministro da Justi-
ça, o “alerta nacional” busca 
envolver todas as instituições 
estatais, não apenas do pon-
to de vista da logística, pro-
jetos e planos, mas também 
da mobilização de recursos 
econômicos.

Na Bolívia, os casos de violência contra as mulheres estão aumentando e preocupam as autoridades do país

A organização não go-
vernamental (ONG) Save 
the Children alertou ontem, 
em comunicado, que “morre 
uma criança por dia” na pro-
víncia síria de Idlib, devido 
à ofensiva governamental 
contra o último reduto de 
“insurgência”.

“De 20 de dezembro 
de 2019 a 7 de janeiro, 36 
crianças em Idlib foram as-
sassinadas, segundo dados 
do grupo Hurras, associa-
do da Save the Children, 
incluindo nove crianças na 
primeira semana de 2020”, 
informa a organização.

“Uma criança assassi-
nada por dia não é aceitá-
vel”, afirma Sónia Khush, da 
direção da Save the Children 
para a Síria, acrescentando 
que os “números são provi-
sórios” e podem aumentar.

De acordo com a ONG, 
quase 300 mil pessoas foram 

obrigadas a abandonar os lo-
cais de residência, sendo que 
muitas áreas ficaram vazias.

“Milhares de famílias 
começaram o ano novo ten-
tando desesperadamente 
fugir da violência. Fogem 
sem destino, apenas com 
aquilo que conseguem le-
var e, para muitos, não é 
a primeira vez que têm de 
escapar”, diz a nota.

A Save the Children 
avisa que as baixas tem-
peraturas e o clima úmido 
do inverno aumentam as 
necessidades básicas das 
crianças e das famílias mais 
vulneráveis.

“Centenas de pessoas 
dormem nas ruas de Idlib 
(Noroeste da Síria) e não 
têm um lugar para onde ir, 
depois de os bombardeios 
terem provocado a fuga em 
massa da população da ci-
dade de Maarat Al Nauman 
e das áreas próximas”, indica 
ainda o comunicado.

Síria: morre uma 
criança por dia
Da Agência Brasil

Foto: Agência Brasil
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Queda na indústria
A produção industrial brasileira interrompeu três meses 
seguidos de alta e registrou queda de 1,2% em novembro 
passado. Foi o pior mês de novembro desde 2015.  Página 19
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Ministro Dias Toffoli revê decisão e restabelece valores do seguro, que caíram quase 90% em relação a 2019

O presidente do Su-
premo Tribunal Federal, 
ministro Dias Toffoli, aten-
deu a um pedido da União 
e restabeleceu ontem a re-
dução de valores do seguro 
obrigatório DPVAT, prevista 
pelo CNSP (Conselho Nacio-
nal de Seguros Privados), 
ligado ao Ministério da Eco-
nomia.

Toffoli reconsiderou 
uma decisão liminar (pro-
visória) sua, do último dia 
31, que havia suspendido a 
resolução do conselho. Com 
isso, o valor do seguro passa 
a ser de R$ 5,21 para carros 
de passeio e táxis e R$ 12,25 
para motos, uma queda de 
68% e 86%, respectivamen-
te, em relação a 2019.

O valor praticado no 
ano passado foi de R$ 16,21 
para carros e R$ 84,58 para 
motos.

No pedido de reconsi-
deração, a União afirmou a 
Toffoli que não é verdade 
que a redução torna inviável 
o DPVAT, como alegara a se-
guradora Líder, consórcio de 
empresas que administra o 
seguro obrigatório.

Segundo a União, a Lí-
der omitiu “a informação de 
que há disponível no fun-
do administrado pelo con-
sórcio, atualmente, o valor 
total de R$ 8,9 bilhões, ra-
zão pela qual, mesmo que 
o excedente fosse extinto 
de imediato, ainda haveria 
recursos suficientes para 
cobrir as obrigações do Se-
guro DPVAT”.

A União apresentou ao 
ministro o cálculo feito para 
chegar aos valores reduzi-
dos, que considerou haver 
nos cofres do seguro obri-
gatório um excedente de re-
serva técnica acumulado nos 
últimos anos, o que viabiliza, 
segundo o governo, as redu-
ções.

“O cálculo elaborado é de-
corrência da conjugação das 
duas etapas [...]: a) inicialmen-
te se estimou o valor dos prê-
mios para 2020 como se não 
houvesse qualquer excedente 
[...] e b) em seguida, promo-
veu-se o ajuste atuarial decor-
rente da inclusão no cálculo do 
efetivo excedente de reserva 
técnica existente -da ordem de 
R$ 5,8 bilhões, possibilitando a 
redução do prêmio a ser pago”, 
afirmou a União.

“O objetivo da utiliza-
ção do excedente técnico de 
R$ 5,8 bilhões consiste em 
promover uma compensação 
com o excedente de paga-
mentos realizado pela popu-
lação ao longo dos anos, sem 
que haja intenção de esvazia-
mento do Seguro DPVAT ou 
de sua extinção obliquamen-
te”, disse o governo.

Na nova decisão, Toffoli 
considerou que a União, “no 
exercício do contraditório, 
logrou apresentar justificati-
va, apoiada em elementos de 
prova, no sentido da existên-
cia de critérios atuariais do 
sistema a amparar a modifi-
cação da sistemática do segu-
ro DPVAT” implementada por 
meio da resolução do CNSP.

O ministro observou 
que, conforme os argumen-
tos da União, está garantida 
a continuidade da cobertura 
de danos pessoais sofridos 
em acidentes de trânsito e 
não faltarão recursos para 
amparar os gastos projeta-
dos para o período. 

Reynaldo Turollo Jr. 
Folhapress

Redução no DPVAT: valor 
pago a mais será devolvido

Editoração: Lênin BrazEdição: Nara Valusca

Seguradora definirá forma de devolução

A Líder, concessionária de 
seguradoras que administra o 
seguro DPVAT, definirá hoje os 
procedimentos para a restituição 
dos valores pagos a mais pelos 
proprietários de veículos.

Para carros de passeio, dos 
R$ 16,21 que vigoraram em 
2019 e estavam em vigor até 
a quarta-feira, volta a valer o 
seguro de R$ 5,21. A esse valor 
menor ainda serão somados IOF 
e o custo de emissão e envio do 
documento do veículo.

A Seguradora Líder não in-
formou quanto já foi arrecadado 
com base no valor maior. Na ma-
nhã dessa quinta, a emissão de 

boletos no site da concessionária 
foi retirado do ar. 

Segundo a empresa, o siste-
ma será reabilitado ainda hoje 
para a emissão das guias de pa-
gamento nos valores para 2020.

No sistema bancário, o valor 
ainda está maior e, por isso, é ne-
cessário aguardar a atualização.

O calendário de pagamento 
do DPVAT acompanha as datas 
de acerto do IPVA (Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos 
Automotores). Na maioria dos 
estados, o vencimento tem início 
em janeiro.

Em São Paulo, o imposto do 
carro começou a vencer nessa 
quinta-feira para quem vai par-
celar em três vezes ou pagará em 
cota única com desconto de 3%.

A redução nos valores do DP-
VAT foram definidas em resolu-
ção do CNSP (Conselho Nacional 
de Seguros Privados) aprovada 
no dia 27 de dezembro. O maior 
desconto foi no seguro obrigató-
rio de motos, que teve um aba-
timento de 86%. Para os carros, 
o corte foi de 68%.

Quatro dias após a publi-
cação da resolução, em 31 de 
dezembro, o ministro Dias Toffoli 
suspendeu a resolução atenden-
do um pedido da Seguradora 
Líder.

Em novembro, o presidente 
Jair Bolsonaro enviou ao Con-
gresso uma medida provisória 
que extinguia o DPVAT. Essa me-
dida também foi suspensa pelo 
Supremo.

Fernanda Brigatti
Folhapress

Proprietários de veículos voltarão a pagar menos pelo DPVat: R$ 5,21 para carros de passeio e táxis e R$ 12,25 para motos, de acordo com decisão do STF

Foto: Roberto Guedes

A União apresentou 
justificativa, apaoiada 

em elementos 
de prova... no sentido

 de amparar a 
modificação da 

sistemática do seguro   

Em sua edição de 26 de setembro de 1979, 
a revista “Veja” trazia uma matéria de capa 
com Gonzaguinha, escrita por Regina Eche-
verria, que mais tarde escreveria “Gonzagui-
nha e Gonzagão”, uma biografia de ambos. 
        O destaque que a revista dava a Gonza-

Por força do destino Gonzaguinha não morou aqui
guinha foi em virtude do artista estar vivendo 
na época uma grande ascensão artística, de 
compositor elitista e pouco popular, a com-
positor e cantor de sucessos consagradores. 
        A matéria começava dizendo:
        “Não dava mais pra segurar. Muito 
menos para dissimular ou disfarçar. O que o 
magro, desengonçado, quase sempre taci-
turno e patético Luiz Gonzaga Júnior tentou 
esconder e não conseguiu desabafar saiu com 
força de seu peito como para dizer: ‘Chega de 
temer e sofrer’. Insistiu em que seu sorriso es-
tava preso, guardado atrás daquele jeito seco, 
daquela cara amarrada. Que seu corpo estava 
duro, defendido atrás de um violão. Como se 
num toque de mágica, quase sobrenatural, o 
caminho lento e sofrido de dez anos conver-
gisse para uma certa noite, quando estreou 
em São Paulo seu show “Gonzaguinha da 
vida”, no qual viveu um pouco da letra de 
sua música e explodiu o coração, para uma 
plateia que parecia estar plantada ali para 
exigir justamente isso.”
        Um box da matéria, escrito por Joaquim 
Ferreira dos Santos trazia um depoimento de 
pai pra filho:
        “Na manhã de sábado passado, enquanto 
se certificava de que o cheiro de borracha 
queimada que invadia seu apartamento na 
Ilha do Governador provinha efetivamente 
do térreo, onde funciona uma arqui-inimiga 
oficina de automóveis. Luiz Gonzaga, 66 anos, 
avivava suas primeiras impressões do tempo 

em que o filho, com 17 anos, resolveu morar 
com ele: ‘Ficava o dia inteiro tocando violão 
em cima da cama, olhando para as letras das 
músicas, e eu reclamava da posição em que ele 
ficava - as costas curvadas para a frente, sobre 
o violão. Eu dizia que ele ia ficar corcunda e 
podem reparar que, hoje, é meio curvado (...)” 
        De recente experiência conjunta na 
gravação de “Vida de viajante”, porém, guar-
dou uma lição: “Nessa música eu cometi três 
erros, troquei palavras, entrei na hora errada, 
mas ele fez questão de deixar assim mesmo, 
dizendo: “Você errou muitas vezes, meu pai”. 
Para Gonzagão, o herdeiro era uma benção 
divina: “Tantos homens casam por amor e 
nascem filhos defeituosos, que não dão em 
nada. Eu sempre tive essa vida desregrada, 
vivi na zona de prostituição no mangue – e 
me nasceu esse artista maravilhoso.”
        

nnnnnnnnnn

       Na primeira semana de março de 1991, 
Gonzaguinha esteve em João Pessoa, não 
para fazer shows. Ficou dois dias e meio no 
Sol Mar Hotel.
         Desde 1980 que Gonzaguinha morava 
em Belo Horizonte, com sua segunda mulher, 
Louise Margarete (Lelete) e a filha deles, Ma-
riana. O compositor tinha deixado o Rio de 
Janeiro no início da década de 80 porque não 
suportava mais o que chamava de “extrema 
agitação” da metrópole. No final dos anos 80, 

decidiu sair da capital mineira para morar em João 
Pessoa. Disse-me, por telefone, que BH - onde fazia 
também um programa de rádio de muita audiência 
- já estava para ele tanto quanto foi o Rio. Também 
de “extrema agitação”.
        

nnnnnnnnnn

       Adorava João Pessoa e veio aqui com privaci-
dade para conhecer bem melhor a cidade e escolher 
um bairro que o agradasse, à primeira vista, a fim de 
fixar residência entre nós. Eu e o artista plástico Un-
handeijara Lisboa fomos cicerones e o levamos a al-
guns bairros, menos na praia, pois Gonzaguinha não 
queria morar no litoral. Enfim, gostou muito da área 
entre o lado sul do Espaço Cultural e a Beira-Rio. 
Naquela época existiam ali terrenos não vendidos, 
onde não começaram construções. Nos autorizou a 
conversar com proprietários e corretores de terrenos 
ou boas casas desocupadas, para começar a morar 
aqui em 1992. Faltou dizer: eu, ele e Nandi passamos 
uma tarde bebendo num bar da Torre.
        Praticamente dois meses depois, aconteceu a 
tragédia que deixou em luto profundo a música 
popular brasileira. Depois de uma apresentação 
em Pato Branco, já de madrugada, Gonzaguinha 
não quis dormir na cidade paranaense. Às sete e 
meia da manhã de 29 de abril de 1991, foi vítima 
de um acidente automobilístico enquanto dirigia 
o carro em direção a Foz do Iguaçu. Estava com 
45 anos de idade.
        Sei que, se Gonzaguinha vivo fosse, agora com 
74 anos, começaria tudo outra vez.

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com.
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Evento vai contar com a participação de 300 expositores e deve movimentar em torno de R$ 1,3 milhão

Lançado pelo governa-
dor João Azevêdo na última 
terça (7), as portas do 31º 
Salão de Artesanato serão 
abertas hoje (10), às 15h, 
seguindo com uma soleni-
dade que começa às 18h, 
na Avenida Cabo Branco, nº 
2260 (vizinho ao restauran-
te Olho de Lula).  O maior 
evento de exposição do arte-
sanato paraibano se esten-
derá até o dia 2 de fevereiro, 
apresentando mais de 300 
profissionais, que vão re-
presentar mais de 3.800 ar-
tesãos de 46 municípios de 
todas as regiões da Paraíba.

A estimativa é de que 
100 mil pessoas circulem 
pelo local, gerando em tor-
no R$ 1,3 milhão em ven-
das. Além disso, também a 
partir dessa sexta, a Rádio 
Tabajara apresentará um 
programa direto do Salão 
do Artesanato. O “Tabajara 
no Salão” irá ao ar sempre 
às sextas-feiras, ao longo do 
evento, das 18h às 19h.

A solenidade de abertu-
ra, às 18h, terá a presença do 
governador e contará com 12 
homenageados na linha de 
frente do salão. Depois disso, 
os visitantes poderão assis-
tir ao show de Chargas Fer-

Lara Brito 
Especial para A União

Começa hoje, na capital, a 31a 
edição do Salão de Artesanato

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Renata Ferreira

nandes. A entrada é gratuita 
e será facultada a doação de 
alimentos não perecíveis que 
vão ser destinados a entida-
des da Grande João Pessoa. 

O Salão também conta 
com  uma praça de alimen-
tação, que inclui uma bodega 
paraibana com licores, doces, 
queijos produzidos no Esta-

do, e sete lanchonetes com 
comidas típicas.

O tema desta edição é 
“Metal que Vira Arte” e 12  
artesãos vão ser homena-
geados, sendo 10 de João 
Pessoa, um de Bayeux e um 
de Pilar. Entre eles estão o 
artista plástico, escultor e 
artesão Wilson Figueiredo; 

os artesãos João de Deus e 
Rosicler Fontana, e o casal 
de artesãos Humberto Hele-
no e Maria Miguel.

“Todas as edições do Sa-
lão de Artesanato procuram 
homenagear uma tipologia, 
um tipo de material ou arte-
são especificamente. A equi-
pe notou que existiam muitos 

artesãos que trabalham com 
metal em João Pessoa que 
ainda não tinham sido home-
nageados. De forma inédita 
e dentro do tema do Salão, 
vamos mostrar um pouco 
da história de vida dessas 
pessoas, divulgar o trabalho 
delas, para que os visitantes 
possam conhecer um pouco 

mais desses 12 homenagea-
dos”, explicou a diretora que 
também destacou a questão 
ambiental por trás desses 
artistas, pois a maioria tra-
balha com sucata e reapro-
veitamento de objetos e pe-
daços de metais.

Tabajara no Salão
O “Tabajara no Salão” 

será apresentado direto do 
31º Salão do Artesanato da 
Paraíba, com o objetivo de 
transmitir ao vivo o evento, 
aproximar a emissora dos 
ouvintes e levar a eles as no-
vidades e inovações desta 
edição. O programa irá ao ar 
sempre às sextas-feiras (10, 
17, 24 e 31 de janeiro) das 
18h às 19h, na frequência 
105,5 FM e pela internet.

 A apresentação é de Josy 
Aquino, com a companhia de 
Lucas Duarte, Helena Gomes, 
Camila Inácio e Cibelly Correia 
em edições alternadas. O estú-
dio da Rádio Tabajara está loca-
lizado na entrada do salão, ao 
lado do palco de atrações e pró-
ximo da praça de alimentação.

A 31ª edição do Salão 
de Artesanato conta com a 
correalização do Sebrae-PB 
e parcerias do Procon-PB, 
Jucep, Empreender-PB, Ca-
gepa, Detran, Uniesp e EPC 
(Empresa Paraibana de Co-
municação).

Possuir um CNPJ, emitir 
nota fiscal, estar apto a fazer 
negócios com o poder público 
e ter acesso a empréstimos e 
linhas de crédito específicas. 
Esses são alguns dos benefícios 
conquistados por empreende-
dores que possuem pequenos 
negócios formalizados no Bra-
sil. Além dessas vantagens, uma 
pesquisa realizada pelo Sebrae 
com empreendedores paraiba-
nos de microempresas (ME) 
e empresas de pequeno porte 
(EPP) apontou que a opção de 
formalizar o negócio impactou 
positivamente as finanças da 
maioria dos entrevistados.

Conforme o levantamento, 
75% dos 313 empreendedores 
paraibanos entrevistados afir-
maram que a formalização do 
negócio ajudou as empresas a 
ganharem mais, percentual um 
pouco maior que o verificado 
pela pesquisa na região Nor-
deste (74%). 

Também indagados so-
bre qual foi o principal motivo 
que os levou a abrir/ formali-
zar a empresa, os entrevista-
dos paraibanos apontaram, 
dentre outras, as seguintes 
razões:  ter uma empresa for-
mal (39%), possibilidade de 
vender para outras empresas 
(15%), fazer compras mais ba-
ratas e melhores (9%), evitar 
problemas com a fiscalização 
(6%), possibilidade de emitir 
nota fiscal (5%), ser dono do 
próprio negócio (5%) e apro-
veitar uma oportunidade de 
mercado (4%).

Além das microempresas 
e empresas de pequeno porte, 
adequadas para os empreen-
dedores de pequenos negó-
cios que possuem faturamento 

maior ou mais de um funcioná-
rio, também é possível ter aces-
so a uma série de benefícios 
decorrentes da formalização 
através do microempreende-
dor individual (MEI). A catego-
ria é destinada a profissionais 
autônomos que faturam até R$ 
81 mil por ano e possuem ape-
nas um funcionário.

“No caso do MEI, basta 
uma análise breve para ver 
que a relação benefício/custo 
é bem favorável ao empresário 
que se formaliza. Por um lado, 
ele tem acesso à seguridade 
social, que possibilita contar 
tempo de serviço para apo-
sentadoria, auxílio-doença, 
auxílio-maternidade, entre ou-
tros benefícios do INSS. Além 
disso, o MEI possibilita acesso 
ao mercado formal e governa-
mental, com emissão de nota 
fiscal, acesso a serviços finan-
ceiros, como conta pessoa jurí-
dica e meios de recebimentos, 
acrescentando a isso outro fa-
tor relevante, que é a contabi-
lidade bastante simplificada”, 
destacou o analista do Sebrae 
Paraíba, Thiago Jatobá.

Auxílio
O empreendedor que de-

seja iniciar um novo negócio, 
ou formalizar um já existente, 
pode contar com a orientação 
do Sebrae Paraíba, que, além 
do atendimento presencial, 
conta com diferentes canais à 
disposição do público. São eles 
o Whatsapp, através do núme-
ro (83) 99193-3372, a Central 
de Atendimento (0800 570 
0800) e o “Fale com um espe-
cialista”, disponível na página 
da instituição, no endereço 
www.sebraepb.com.br.  

Formalizar empresa 
ajuda no faturamento

O Campus Pedras de 
Fogo do Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB) abre inscri-
ções, até 17 de janeiro, para 
três Cursos de Formação Ini-
cial e Continuada (FIC): Gas-
tronomia (Produção de Ali-
mentos Saudáveis), Operador 
de Computador e Costura. São 
140 vagas gratuitas. Os cursos 
têm 160 horas.

O Curso de Formação Ini-
cial e Continuada visa desen-

volver iniciativas capazes de 
trazer de volta ao ambiente 
escolar membros da comuni-
dade de Pedras de Fogo e seus 
entornos, favorecendo a qua-
lificação e a requalificação de 
trabalhadores. É preciso ter 
16 anos, no mínimo. 

O Curso de Operador de 
Computador oferta 40 vagas. 
É preciso ter Ensino Funda-
mental completo. O edital está 
disponível em http://www.

ifpb.edu.br/pedrasdefogo/
editais/extensao/2020/edi-
tal-no-03-2020

O Curso FIC em Gas-
tronomia oferta 50 vagas 
distribuídas igualmente em 
dois turnos. É preciso ter En-
sino Fundamental comple-
to. O edital está no endereço 
http://www.ifpb.edu.br/
pedrasdefogo/editais/exten-
sao/2020/edital-no-01-2020 

No Curso de Costura, são 

50 vagas distribuídas entre 
dois turnos. O pré-requisito é 
Ensino Fundamental incom-
pleto. Edital:  http://www.
ifpb.edu.br/pedrasdefogo/
editais/extensao/2020/edi-
tal-no-02-2020 

O resultado final do pro-
cesso seletivo será divulgado 
no dia 27 de janeiro, quando 
serão realizadas as matrícu-
las. As aulas têm início previs-
to para 5 de fevereiro. 

IFPB de Pedras de Fogo abre 140 
vagas em três cursos de formação

A partir de março

Latam Airlines dobra número de voos 
diretos entre João Pessoa e Brasília

A Latam Airlines 
Brasil acaba de ampliar 
de sete para 14 frequên-
cias semanais o volume 
de voos diretos na rota 
Brasília-João Pessoa. As 
novas frequências co-
meçarão a ser operadas 
a partir de 29 de março 
em aeronaves Airbus 
A321, que acomodam 
220 passageiros em 
classe Economy. 

Atualmente, a La-
tam  já opera regular-
mente 28 voos sema-
nais na Paraíba nas 
rotas Brasília-João Pes-
soa e Guarulhos-João 
Pessoa. 

Como ficam os horários

Seguem ao lado os 
detalhes das operações 
da Latam na rota Brasí-
lia-João Pessoa. As pas-
sagens aéreas já estão 
disponíveis em latam.
com e demais canais de 
venda.

Latam já opera 
regularmente 28 voos 
semanais na Paraíba 

nas rotas Brasília-João 
Pessoa e Guarulhos-

João Pessoa

Foto: Ortilo Antônio

Esta edição do Salão de Artesanato Paraibano será realizada em uma estrutura na Avenida Cabo Branco, número 2260; cerca de 100 mil pessoas devem passar pelo local
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Setor de veículos automotores, reboques e carrocerias foi uma das principais influências negativas, com recuo de 4,4%

A produção industrial 
recuou 1,2% no mês de no-
vembro, interrompendo três 
meses seguidos de alta, infor-
mou nessa quinta-feira (9) o 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

A queda foi a pior para 
novembro desde 2015, quan-
do a indústria havia recuado 
1,9%. A retração em novem-
bro na comparação com ou-
tubro foi abaixo das proje-
ções Bloomberg, que tinha 
expectativa de -0,7%.

Em 2019, no período 
correspondente entre janei-
ro e novembro, a indústria 
encolheu 1,1%. Já na análise 
referente aos últimos 12 me-
ses, o recuo foi de 1,3%.

O setor de veículos au-
tomotores, reboques e car-
rocerias registrou queda de 
4,4% e foi uma das principais 
influências negativas para a 
indústria em novembro. Po-
rém, o IBGE ressaltou que é 
normal esse movimento no 
setor.

“É comum que a produ-
ção de automóveis seja ele-
vada nos meses de setembro 
e outubro e reduza no final 
do ano, por conta de férias 
coletivas”, diz o gerente da 
pesquisa, André Macedo.

De acordo com o IBGE, 

Da Folhapress 

Indústria tem pior novembro 
desde 2015: queda de 1,2%

Editoração: Lênin BrazEdição: Nara Valusca

o setor industrial está 
17,1% abaixo do nível re-
corde alcançado em maio 
de 2011.

O gerente da pesquisa 
ressaltou que a marca nega-
tiva de novembro eliminou 

parte do crescimento obti-
do nos meses anteriores da 
indústria.

“Dezesseis categorias, 
dentre as vinte e seis avalia-
das, tiveram queda”, apon-
tou Macedo.

Influenciado pela vola-
tilidade do açúcar, o setor 
de produtos alimentícios 
foi um dos que registraram 
queda, de 3,3%, enquanto a 
indústria extrativa marcou 
1,7% negativos.

Produtos químicos 
(1,5%), de máquinas e 
equipamentos (1,6%), de 
manutenção, reparação e 
instalação de máquinas e 
equipamentos (5,7%), de 
celulose, papel e produtos 

de papel (1,8%), de pro-
dutos de minerais não-
metálicos (1,8%) e de 
metalurgia (1,1%) acom-
panharam as contribui-
ções negativas.

Entre as quatro gran-
des categorias, todas 
assinalaram resultados 
negativos no mês de no-
vembro. A de bens de 
consumo duráveis foi a 
que teve o maior recuo, 
de 2,4%, puxado princi-
palmente pela queda na 
produção de automóveis. 
De janeiro a novembro, 
porém, acumulou ganho 
de 2%.

A categoria de bens 
de consumo semi e não 
duráveis teve queda de 
0,5% em relação a outu-
bro, mas acumulam alta 
de 0,8% no ano, princi-
palmente por conta da 
expansão de alimentos 
e bebidas elaborados 
para consumo doméstico 
(1,9%).

Já bens intermediá-
rios teve desempenho ne-
gativo de 1,5% em relação 
ao mês anterior e de 2,2% 
em 2019, refletindo a 
queda no setor extrativo.

Bens de capital regis-
trou recuo de 1,3%, mas 
no ano mostra taxa posi-
tiva de 0,2%.

O setor industrial está 17,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2012, de acordo com dados divulgados ontem pelo IBGE

Foto: Diego Padgurschi/Folhapress

Requerimentos

Nova força-tarefa do INSS 
deve reduzir fila de espera

Menos de seis me-
ses depois de anunciar a 
criação de uma estratégia 
para reduzir o estoque de 
pedidos de benefícios pre-
videnciários esperando 
uma resposta, o governo 
Jair Bolsonaro prepara um 
novo plano na promes-
sa de solucionar a fila do 
INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social).

A demora em uma 
resposta prejudica, por 
exemplo, idosos à espera 
da aposentadoria. Em mé-
dia, 900 mil novos reque-
rimentos entram por mês 
no INSS. Em novembro, 
2,3 milhões de pedidos de 
benefícios sociais e previ-
denciários compunham o 
estoque.

Já houve duas tenta-
tivas frustradas de zerar a 
fila, que antes ficava dian-
te dos postos do antigo 
INPS. Agora, é virtual; os 
pedidos de benefícios não 
são mais feitos nas agên-
cias, somente pelo site 
meu.inss.gov.br ou pela 
Central 135.

A primeira tentativa 
foi em 2018, durante o 
governo de Michel Temer 
(MDB).

A mais recente - apre-
sentada em agosto pas-
sado pela atual gestão do 
INSS, já no governo do 
presidente Jair Bolsonaro- 

também falhou. A meta era 
acabar com a espera até 
dezembro.

Os dois planos foram 
focados em tentar aumen-
tar a produtividade dos 
servidores do INSS. Em 
dezembro, o presidente 
do instituto, Renato Viei-
ra, disse à Folha de S.Paulo 
que a estratégia nacional 
de atendimento tempes-
tivo, como foi batizada a 
força-tarefa, aumentou o 
número e a qualidade das 
decisões. Meses antes, em 
maio, teve início o paga-
mento de um bônus aos 
servidores.

O avanço na digitali-
zação de documentos e a 
implantação do processo 
eletrônico deveriam dar 
agilidade ao sistema, mas 
essa eficiência não chegou 
ao atendimento buscado 
pelo cidadão, que ainda 
espera muito.

Novas regras
Agora, o atual gover-

no tem mais um desafio: a 
demora para que o siste-
ma passe a funcionar com 
as novas regras de conces-
sões de benefícios como 
aposentadorias e pensões 
estabelecidas pela refor-
ma da Previdência, em vi-
gor desde o dia 13 de no-
vembro de 2019.

A responsável pela 
adaptação é a Dataprev 
(empresa pública respon-
sável pelo sistema da Pre-
vidência Social). Apesar de 

a reforma ter sido aprova-
da em outubro, a empresa 
ainda não atualizou os sis-
temas - e não há prazo para 
liberar novas análises.

Os atrasos da Data-
prev não param por aí. O 
relatório anual com dados 
detalhados sobre a Previ-
dência de 2018 até hoje 
não foi publicado. Isso es-
tava previsto para novem-
bro do ano passado.

O documento serve 
de base para análises e 
políticas públicas na área 
previdenciária. O plano do 
governo é acelerar o pro-
cesso para que o sistema 
de concessão de aposenta-
dorias seja logo ajustado.

Do lado do INSS, a 
ideia é reforçar o quadro 
de funcionários para ana-
lisar os pedidos de bene-
fícios. Está em estudo a 
contratação de servido-
res temporários, obter 
ajuda de militares em re-
serva ou realocar pessoal 
de outros órgãos, como a 
Infraero. No ano passado, 
319 funcionários da es-
tatal de gestão de aero-
portos foram cedidos ao 
INSS para tentar reduzir 
o estoque.

Desde 2015, 11 mil 
servidores do INSS se apo-
sentaram. Em 2019, foram 
6.000 técnicos e analistas 
do seguro social que dei-
xaram o atendimento. Na 
força de trabalho, hoje, 
estão 23 mil servidores 
ativos.

Fernanda brigatti 
e Thiago Resende 
Da Folhapress

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

BC estimula competitividade 
para baixar juros bancários

O Banco Central (BC) 
quer estimular a competiti-
vidade bancária no país para 
reduzir os juros cobrados e 
ampliar o acesso da popula-
ção aos serviços financeiros. 
O presidente da instituição, 
Roberto Campos Neto, disse 
ontem, que os avanços tecno-
lógicos no setor, como o open 
banking e o sistema de pa-
gamentos instantâneos, vão 
abrir o mercado e serão “um 
marco na indústria financeira 
brasileira”.

“Muitas coisas que esta-
mos fazendo é para igualar 
as redes digitais com as redes 
físicas. Todos os entraves que 
fazem com que a plataforma 
digital não consiga compe-
tir é nessa área que estamos 
atuando”, disse Campos Neto 
ao apresentar os resultados 
de implementação da Agen-
da BC#. Lançada em maio de 
2029, ela reúne as ações es-
tratégicas do BC para os pró-
ximos anos.

A expectativa da institui-
ção é que os grandes bancos 
também tenham êxito nes-
se novo ambiente de maior 
competição estrutural. “Nossa 
ideia é criar competição ban-
cária. Olhar para frente, como 
será a intermediação finan-
ceira no futuro? É inerente o 
crescimento da tecnologia e 
precisamos destravar as bar-
reiras da competição”, disse 
Campos Neto.

No open banking os da-
dos bancários pertencem aos 
clientes e as instituições fi-
nanceiras vão compartilhar 
essas informações, produtos e 

serviços por meio de abertura 
e integração de plataformas e 
infraestruturas de tecnologia. 
A consulta pública sobre esse 
novo sistema já foi iniciada e 
a expectativa é que o processo 
de implementação seja finali-
zado ainda este ano.

No caso do sistema de 
pagamentos instantâneos, 
também previsto para o fim 
deste ano, o objetivo é per-
mitir as transações a qual-
quer momento e torná-las 
mais baratas.

Pilares
A Agenda BC# compreen-

de quatro pilares: inclusão, 
competitividade, transparên-
cia e educação.

Ainda no item competiti-
vidade, o BC lançou este ano 
o Lift Learning, programa de 
incentivo ao desenvolvimen-
to de soluções de inovação 
bancárias, e criou a área de 
competição e estrutura den-
tro do banco, que trabalha em 
projetos de modernização da 
infraestrutura do mercado fi-
nanceiro.

Também houve o redese-
nho do cheque especial, com 
juros menores, menos agres-
sividade e mais racionalidade; 
a proposta de uso de boleto 
bancário para depósito e a 
consulta para regulação de 
caixas eletrônicos nesse novo 
cenário de bancos digitais.

Novo ciclo
Para Campos Neto, todas 

essas medidas de fomento à 
competitividade, e dos outros 
itens da Agenda BC#, fazem 
parte do ciclo de reinvenção 
do mercado com recursos pri-
vados. A ideia é incentivar os 

juros mais baixos a longo pra-
zo para permitir o financia-
mento privado para grandes 
agentes e, consequentemente, 
que haja mais fomento públi-
co, com menos custo de cré-
dito, aos pequenos e médios, 
garantindo mais inclusão e 
participação social no sistema 
financeiro.

Além da queda de juros, 
o cooperativismo, o incenti-
vo ao microcrédito e a nova 
política de crédito rural fa-
zem parte da agenda do BC. 
De acordo com o banco, 275 
ações foram desenvolvidas na 
primeira fase da BC#, a maio-
ria ainda em andamento. A se-
gunda fase será anunciada em 
junho deste ano.

Educação financeira
Para Campos Neto, par-

te do problema de acesso ao 
crédito e da inadimplência alta 
no país é a falta de educação 
financeira da população. “Que-
remos incentivar a poupança 
e fazer com que as pessoas 
tenham mais entendimento 
sobre os produtos financei-
ros”, disse Campos Neto sobre 
o quarto pilar da Agenda BC#.

A instituição já tem es-
timulado a renegociação de 
dívidas pelos bancos e, em 
contrapartida, os devedores 
participam de cursos de edu-
cação financeira. E um dos 
projetos do BC é que a reali-
zação desses cursos resultem 
em uma certificação e em be-
nefícios para o cidadão junto 
ao sistema bancário. De acor-
do com o banco, a Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban) está desenvolvendo essa 
plataforma eletrônica de edu-
cação financeira.
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Diversidade

Araci Marques de Almeida, 
Admilson Vilarim Filho, Francisca 
Lígia Leite de Freitas, Fátima 
Sobrinho, Gláucia Neide Martins, 
Hermance Gomes Pereira, Ilma 
Abrantes G. da Silva, Ivanilda Lins 
Batista, Jesus Zapata, Leonardo 
Torres Martins, Maria Lúcia 
Brito Góes, Michel Napolitano, 
Nadja Soares Baía, Reró Rimá 
Mayer Ventura, Samara Pereira 
de Oliveira, Sérgio Lacerda de 
Araújo, Silvana Barlow, Sônia 
Maria Carvalho de Souza, Tereza 
Helena Tavares Maurício e 
Vicente Alencar Ribeiro.

. O Stúdio Evandro Gonçalves, de 
dança, anunciando novas turmas 
para forró e dança de salão. 
Maiores informações pelo telefone 
9 8868 7883
. O Bar do Cuscuz, na Praia do 
Cabo Branco, estipulou a Quinta 
do Caranguejo com promoção das 
18 até as 0h. 
. A partir de hoje, aberto o Salão do 
Artesanato Paraibano, numa super 
estrutura na Avenida Cabo Branco, 
2260.
. Dia 15 deste mês tem oficina do 
Sebrae sobre “Whatsapp como 
ferramenta de vendas”. Inscrições 
pelo telefone (83) 9 9193 3372

Parabéns

Se a moda pega

Paz

Baixinhos

Novo ateliê

Pegou todo mundo de surpresa o anúncio 
do casal Meghan Markle e príncipe Harry, da 
Inglaterra, de “se afastar das funções de mem-
bros ‘sênior’ da família real” do Reino Unido, 
e se tornar “financeiramente independente” 
da Coroa Britânica, que todos os anos recebe 
cerca de R$ 355,8 milhões em verbas públicas 
para manter o estilo de vida e os compromis-
sos oficiais da rainha Elizabeth II e da família 
real. Eles também anunciaram que pretendem 
dividir o tempo entre a Inglaterra e os Estados 
Unidos, país de Meghan, a primeira afrodes-
cendente a entrar para a família real do Reino 
Unido. Há boatos que o casal já estaria com 
propostas de trabalho, parcerias entre empre-
sas do Canadá e dos EUA.

O Movimento Você e a Paz, sem caráter 
religioso ou político e idealizado por Divaldo 
Franco, será realizado neste domingo, 12, às 
16h, aqui em João Pessoa, numa promoção 
da Federação Espírita Paraibana em parceria 
com a Prefeitura Municipal de João Pessoa. O 
movimento busca atrair o público mobilizado 
pelo ideal de uma vivência pacífica entre as 
pessoas, renovação dos sentimentos e supe-
ração da violência e agressividade, na cons-
trução da paz. Lançado em 2013, em Nova 
Iorque, está presente em mais de 70 cidades. 
Aqui, presença do idealizador Divaldo Fran-
co, embaixador da Paz pela Unesco.

Os espaços de brincadeiras para 
crianças estão cada vez mais comuns, 
tanto em festas privadas quanto em luga-
res comerciais. Pensando nisso foi criada, 
em João Pessoa, a empresa Brinkfeliz, no 
segmento de locação de brinquedos in-
fláveis para festas infantis e eventos, e 
que oferece ambientes lúdicos e intera-
tivos para o público infantil, a partir de 
um ano, em restaurantes de João Pessoa 
e Cabedelo. Estabelecimentos com es-
paços kids friendly são pontos decisivos 
na hora de sair de casa, principalmen-
te aqueles que têm instrutores para as 
crianças. A empresa está presente no 
Praiano e no Lovina e os espaços fun-
cionam todo o ano nos finais de semana 
e, no período de férias até o carnaval, 
todos os dias, das 9h às 15h30.

O artista plástico Clóvis Junior re-
formou o ateliê, no bairro do Bessa, em 
João Pessoa, para atender os clientes, 
amigos e admiradores das artes plásti-
cas. O lugar ficou um luxo e com suas 
obras espalhadas por todos os cômo-
dos, uma verdadeira galeria de arte, 
onde é possível ver o artista criando 

seus belos quadros. Clóvis é um artista 
naif que pinta nossa cultura como nin-
guém, com obras em diversos lugares 
do mundo. O ateliê fica na Avenida 
Marechal Hermes da Fonseca, 959, 
bairro do Bessa, e para visitação, os 
contatos podem ser feitos com Breno 
Eduardo, pelo fone (83) 98888-8968.

 Ruth Avelino animada com o pri-
meiro Assustado do ano, em ritmo de 
verão, no Clube Cabo Branco, hoje, 
a partir das 21h. A festa é bem no 
clima dos anos 70, 80 e 90, saudosis-
ta das músicas, aqueles clássicos na-
cionais e internacionais de ABBA, Bee 
Gees, Boney M, Village Peaple, Rita 
Lee, Paralamas do Sucesso, Lulu San-
tos, Kid Abelha.  Os ingressos têm o 
preço único e promocional de R$ 25 
e podem ser comprados na hora do 
evento. As mesas estão disponíveis 
para quem chegar primeiro. Siga 
o Assustado nas redes sociais: Ins-
tagram @assustadoruthavelino e no 
Facebook Assustado de Ruth Avelino.

Escritora Marília Arnaud

A dama do teatro e do cinema na Paraíba, 
Zezita Matos

Letícia Costa canta jazz hoje na festa Tropical Gold

Foto: Rosa Aguiar

Foto: Divulgação

Foto: Rosa Aguiar

Foto: Rosa Aguiar

Tropical Gold

Horário

MulTiculTural É Hoje

Curtas

Hoje, a partir das 16h, tem badalação das 
boas na área externa do Hotel Tambaú e no 
IT Club Night Bar, com a festa Tropical Gold 
by Glauber Castro. A decoração de Glauber 
junto com o mobiliário de verão da Cabanna 
Móveis vai dar o tom certo para os louges do 
evento, que vai ter jazz com a cantora Letícia 
Costa e sua banda, seguida dos DJ’s Fedora, 
Cris e Rodolfo. É a primeira produção resulta-
do da parceria dessas duas feras em eventos 
de sucesso: Glauber e Ricardo Castro. Inspi-
rada nas festas de Ibiza, balneário espanhol, 
com certeza vai ser linda.

O Museu de Arte Popular da Paraíba, co-
nhecido como Museu dos Três Pandeiros, em 
Campina Grande, e bastante visitado pelos 
turistas, está com horário de funcionamento 
especial neste mês de janeiro. Está funcio-
nando das 13 às 19h, de terça a sexta-feira, 
e aos sábados e domingos das 14 às 18h. O 
Museu possui um belo acervo sobre a cultu-
ra nordestina com salas de cordel, música e 
artesanato e está expondo “Jackson é pop” 
especialmente sobre a vida e a obra o rei do 
ritmo, Jackson do Pandeiro, com curadoria 
de Joseilda Diniz, Fernando Moura e Ângelo 
Rafael. A entrada é gratuita

Cerca de 40 jovens in-
tercambistas de vários países 
que estão em João Pessoa 
vão se reunir para uma tar-
de de trocas culturais num 
evento regado a música, 
dança e comidas típicas de 
diversos países do mundo. E 
o mais legal: eles vão falar 
sobre seus países, trazendo 
curiosidades, peculiaridades 
e o estilo de vida em cada 
parte do mundo. Será dia 29 
de janeiro, a partir das 17h, 
na General Store, na Rua 
General Osório, no Centro 
Histórico. Eles estão em João 
Pessoa desenvolvendo pro-
jetos voluntários associados 
aos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da ONU, 
como educação de qualida-
de, mudanças climáticas e 
desenvolvimento. 

rosacdaguiar@gmail.com
Por Rosa Aguiar

editoração: Lênin Brazedição: Rosa Aguiar

Jornalistas Genésio Souza e Agnaldo Almeida
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Quem será o 9?
Botafogo tentou contratar um atacante de renome, 
mas não deu certo. O espaço agora está aberto e dois 
jogadores brigam diretamente pela posição. Página 24 Fo
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Dos cincos duelos, três envolvem clubes nordestinos, inclusive o Botafogo, que enfrenta o Atlético de Alagoinha

A Copa do Brasil come-
çará com 80 clubes e 40 jo-
gos. Entre os confrontos da 
Primeira Fase, cinco serão 
regionais, de acordo com o 
levantamento do Sr. Goool. 
Três deles acontecerão no 
Nordeste. Ríver-PI x Bah-
ia-BA, Atlético Alagoinhas
-BA x Botafogo-PB, e Im-
peratriz-MA x Vitória-BA.

O duelo entre Impe-
ratriz e Vitória, aliás, colo-
cará frente a frente clubes 
das Séries C e B do Brasi-
leirão, respectivamente. Os 
maranhenses jogarão em 
casa, mas os baianos terão 
a vantagem do empate. O 
mesmo vale para o rival ru-
bro-negro. O Bahia visitará 
o Ríver no Piauí. Ainda no 
Nordeste, mais um clube 
baiano fará duelo regional. 
O Atlético Alagoinhas será 
o adversário do Botafogo. 
Os paraibanos poderão em-
patar para avançar.

Outras duas regiões 
também terão confrontos 
locais. No Centro-Oeste, por 
exemplo, o mato-grossense 
União receberá o Atlético 
Goianiense. Já no Sudeste, o 
Bangu jogará no Rio de Ja-
neiro ante o paulista Oeste. 
Na Primeira Fase serão jo-
gos apenas de ida. Os visi-
tantes levam a vantagem do 
empate. 

Campeões!
O Estado de São Paulo 

Sr.Goool 

Folhapress

Nordestinos se enfrentam
na 1a fase da Copa do Brasil 

Edição: Ivo Marques Editoração: Maradona

é o maior campeão da Copa 
do Brasil com nove títulos. 
Minas Gerais, por sua vez, 
assumiu a vice-liderança 
com sete conquistas, assim 
como o Rio Grande do Sul. 
Já o Rio de Janeiro apare-
ce com cinco. Pernambuco, 
Santa Catarina e Paraná 
contabilizam uma conquis-
ta cada no torneio nacional.

Em relação aos clubes, 
o Cruzeiro garantiu a lide-
rança isolada ao chegar a 
seis títulos, um a mais do 

que o Grêmio. Flamengo, 
Corinthians e Palmeiras es-
tacionaram nos três títulos 
cada. Já Athletico Paranaen-
se, Atlético Mineiro, Vasco, 
Santos, Sport, Fluminen-
se, Paulista, Santo André, 
Juventude, Internacional 
e Criciúma têm uma volta 
olímpica cada.

Regulamento
A Copa do Brasil 2020 

será disputada em mata
-mata ao longo das suas oito 

fases. A Primeira Fase con-
tará com 80 clubes e será 
definida em partida única. 
Em caso de empate, o me-
lhor colocado no Ranking 
Nacional de Clubes avança-
rá. A Segunda Fase com 40 
clubes também será defini-
da em duelo único. Em caso 
de empate, a decisão será 
nos pênaltis.

Todas as outras fases, 
por outro lado, serão com 
jogos de ida e volta. Em caso 
de empate na pontuação e 

no saldo de gols, a decisão 
será nos pênaltis. Não have-
rá “gol qualificado”.

Nas oitavas de final, 
a Copa do Brasil receberá 
os participantes da Liber-
tadores - os integrantes 
do Brasileirão (Flamengo, 
Santos, Palmeiras, Grêmio, 
São Paulo, Internacional e 
Corinthians), o campeão da 
Copa do Brasil (Athletico 
Paranaense), o campeão da 
Copa do Nordeste (Fortale-
za), o campeão da Copa Ver-

de (Cuiabá) e o campeão da 
Série B (Bragantino).

O campeão da Copa do 
Brasil terá vaga na fase de 
grupos da Libertadores. Em 
hipótese alguma o vice da 
Copa do Brasil ficará com a 
vaga da Libertadores. Se o 
campeão da Copa do Brasil 
conquistar a vaga através 
do Brasileirão, do título da 
própria Libertadores ou da 
Sul-americana, a vaga será 
repassada a um clube da Sé-
rie A do Brasileiro.

Crise no Flamengo

Dirigente nega que tenha 
participação em demissão

Nome que esteve no 
centro das atenções do 
Flamengo nos últimos 
dias, Luiz Eduardo Baptis-
ta, o Bap, vice-presidente 
de relações externas do 
clube, negou ter sido o 
principal articulador da 
demissão de Paulo Pelai-
pe, agora ex-gerente de fu-
tebol rubro-negro.

Segundo ele, a decisão 
foi tomada pelo presiden-
te do Flamengo, Rodolfo 
Landim, por causa de um 
acontecimento em Doha, 
no Qatar, durante a dispu-
ta do Mundial de Clubes 
na última temporada. Bap, 
no entanto, não detalhou 
o ocorrido que motivou a 
demissão.

“Ainda que eu tenha 
concordado com o presi-
dente, não tive nada a ver 
com a saída [do Pelaipe]. 
Concordei porque era ir-
refutável o argumento. Eu 
trouxe o Pelaipe em 2012 
e trouxe de volta em 2019. 
Foi um processo de con-
vencimento de que ele te-

ria de voltar, mesmo que 
em um papel diferente do 
de 2012. Eu não tive in-
gerência na decisão, mas 
concordo com a decisão 
do presidente Landim”, 
disse, em entrevista ao 
Fox Sports, nesta quarta-
feira (8).

“O que aconteceu em 
Doha foi discutido. Não vou 
entrar em detalhes. O en-
tendimento foi que, no pa-
pel que tinha, não podia ter 
topado com uma determi-
nada situação como condu-
ziu. [O Landim] Entendeu 
que, ali, tinha um problema 
e tomou a decisão”.

Demitido na segunda 
(6), Pelaipe foi comunica-
do da saída por e-mail. A 
justificativa, não detalha-
da publicamente por Bap, 
foi a controvérsia sobre o 
pagamento de parte das 
premiações pelos títulos 
do Campeonato Brasileiro 
e da Taça Libertadores de 
2019 para funcionários do 
departamento de futebol.

Um dia antes da deci-
são do Mundial de Clubes, 
em dezembro, o então ge-
rente fez uma cobrança a 

Landim para que os prê-
mios fossem pagos.

Jogadores conside-
rados líderes do elenco, 
como Diego, Everton Ri-
beiro e Rafinha, também 
estavam presentes na re-
união. Os atletas haviam 
chegado ao consenso de 
que uma parte dos R$ 13,8 
milhões destinados ao 
grupo teria de ser repas-
sada aos funcionários.

Landim queria redis-
cutir essa divisão e argu-
mentou que os emprega-
dos não haviam ganhado 
nenhum título. O presiden-
te também acredita que foi 
o ex-gerente quem vazou o 
assunto à imprensa.

Articulada por Bap, a 
demissão do gerente teve 
como objetivo final des-
gastar o vice-presidente 
de futebol do Flamengo, 
Marcos Braz, face mais vi-
sível da diretoria em meio 
aos títulos recentes e que 
pode se credenciar a ser 
candidato no próximo 
pleito presidencial.

Braz é apoiado por 
Pelaipe e pelo diretor de 
futebol, Bruno Spindel. À 

Fox Sports, no entanto, Bap 
fez questão de garantir que 
tem uma boa relação com 
o vice de futebol e salien-
tou ter sido um dos maiores 
apoiadores da união da cha-
pa de Landim a Braz.

“Eu tenho uma ótima 
relação com o Marcos Braz, 
isso não quer dizer que con-

cordamos em tudo. Em casa, 
você não concorda sempre 
com sua mulher, com seus 
filhos. Eu apoiei a aproxima-
ção junto ao Braz e cheguei a 
ser criticado na época pelas 
velhas raposas. Eu entendia 
que ele podia se juntar a nós 
e fazer o ‘1 + 1 = 3’. Temos 
qualidades que se encaixa-

vam. Se achássemos uma 
forma de atuar em conjunto, 
o 1 + 1 podia dar 3. O Fla-
mengo teve seu melhor ano 
em 39 anos. Em que pese 
uma ou outra diferença... Va-
mos concordar e discordar, 
só não pode ter discórdia. E 
não há discórdia no Flamen-
go”, afirmou.

O vice-presidente de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, garante que ambiente no clube está tranquilo

Os clubes do Nordeste vão se enfrentar na CB. O Belo vai estrear contra o Atlético, enquanto o Bahia vai encarar o River do Piauí e o Vitória terá pela frente o Imperatriz do Maranhão

Foto: Ascom/Botafogo

Foto: Ascom/Flamengo
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Equipe está em boa colocação na competição nacional e quer manter a boa fase para se classificar para o mata-mata

Após o duelo disputado 
de ponta a ponta, contra o 
Franca, na Copa Super 8, o 
Basquete Unifacisa retomou 
os treinos para o 2º turno do 
NBB na última terça-feira (7) 
em Campina Grande. O pró-
ximo desafio da equipe será 
no próximo dia 17, às 20h,, 
na Arena Unifacisa contra o 
Pinheiros-SP.

Com boa campanha no 
NBB, especialmente para 
uma equipe estreante na 
competição, a equipe em sua 
primeira temporada na eli-
te do basquetebol nacional 
conquistou a vaga para par-
ticipar da Copa Super 8 que 
premia o campeão com uma 
vaga na Liga das Américas. 
Na competição time parai-
bano enfrentou o tradicio-
nal Franca-SP fora de casa. 
Dentro de quadra um grande 
partida de basquete, mas que 
culminou com a derrota dos 
paraibanos por 91 a 86.

Agora o foco do time re-
torna 100% para a NBB que 
começará seu segundo tur-
no a partir do dia 17 quando 
a equipe paraibana recebe-
rá o Pinheiros em Campina 
Grande. O fato de jogar em 
casa já promove uma si-
tuação fundamental para a 
equipe que possui um dos 
melhores aproveitamentos 
da liga jogando dentro de 
seus domínios. 

Da redação 

CPB 

Unifacisa quer concentração
do elenco no 2o turno do NBB

Há cada vez menos espaço no futebol bra-
sileiro para homens agressores de mulheres. E 
isto, sim, enquanto não pode ser considerada 
efetivamente uma boa notícia, ao menos sinaliza 
uma mudança positiva no comportamento das 
torcidas, e também de alguns dirigentes, que 
apesar de terem agido contra os atos de violên-
cia somente por estarem sob pressão, têm evita-
do desgastar a imagem dos clubes com este tipo 
de atleta.

O São Paulo agiu antes de de ser questiona-
do e confirmou ontem a suspensão do contrato 
do goleiro Jean, que agrediu sua esposa durante 
viagem de férias em Orlando e chegou a ser pre-
so no Estados Unidos. Logo em seguida ao episó-
dio de violência, o clube havia dito que o atleta 
não iria mais integrar o elenco, mas que até o fim 
das férias não poderia fazer nada por questões 
trabalhistas. Fez mais do que certo. É preciso 
se posicionar, dar exemplo à torcida, e também 
mandar o recado a outros agressores em poten-
cial de que ali não é lugar para eles.

Por outro lado, tem quem faça pouco caso da 
violência contra a mulher e queira apostar no atleta. 

Assim fez o Ceará. 
O Vozão demonstrou interesse em contra-

tar o goleiro Jean. A reação da torcida nas redes 
sociais foi tão intensa que o clube desistiu. Só a 
intenção de trazer o jogador gerou uma crise. 
Perceberam a besteira que estavam prestes a 
cometer e, em vez da aposta em um jovem e pro-
missor goleiro, porém agressor de mulher, opta-
ram pela experiência de Fernando Prass. Menos 
mal. Mas não cabe elogio ao Ceará. A contratação 
do ídolo de Vasco e Palmeiras na verdade foi para 
apagar um incêndio gerado por eles mesmos. 

Caso Bruno
Outro caso que teve grande repercussão 

nas redes sociais foi o interesse do Fluminense 
de Feira em contratar Bruno, ex-goleiro do Fla-
mengo preso por feminicídio. Na segunda-feira 
(6), a jornalista Jéssica Senra, que apresenta o 
programa Bahia Meio Dia, se posicionou contra 
a intenção do clube em trazer um feminicida 
para o elenco. O vídeo da jornalista viralizou nas 
redes sociais digitais e teve um alcance estron-
doso. Devido à repercussão, o clube recuou. Em 
seu perfil no Instagram, a jornalista publicou o 
seguinte texto:

“Eu acredito na recuperação do ser humano. 
Acredito que a maioria das pessoas merece outras 
chances depois que comete erros, porque errar é 
da essência humana. O perdão é um dos sentimen-
tos mais belos que podemos cultivar. Mas perdoar 
alguém não significa esquecer o que esse alguém 
fez nem permitir que esse alguém continue em 
nossa vida. Perdoar e dar uma nova chance não 
apaga o que foi feito, não se pode fingir que nada 
aconteceu. Embora juridicamente o cumprimento 
de uma pena libera o condenado para seguir sua 
vida normalmente, é socialmente que precisamos 
pensar no que toleramos ou não. Nem tudo é ape-
nas questão de lei. Há comportamentos legais que 
são imorais. Um condenado pode e deve ser resso-
cializado. Deve merecer uma segunda chance. Mas 
penso que, depois de um crime tão perverso, voltar 
a ser ídolo, a estar numa posição que lhe confere 
status de ídolo, é bastante questionável. Penso que 
o feminicida deve voltar ao trabalho, mas não no 
futebol, não como ídolo. Defendo sua ressociali-
zação, mas longe de qualquer torcida. E isso não 
é a lei que vai decidir. É a sociedade. E se ele ti-
vesse estuprado um bebê? O que os “ fãs” diriam? 
Lembro que há pouco mais de dois anos, jogadores 
foram flagrados num vídeo masturbando uns aos 
outros no vestiário de um clube gaúcho. Os quatro 
jogadores foram dispensados. Seus nomes, inclu-
sive, foram poupados para evitar que eles fossem 
banidos do futebol. E é bom que fique bem claro: 
eles não cometeram crime algum, não fizeram 
nada contra a vontade de ninguém! Mas, absur-
damente, a homossexualidade ainda é intolerável 
no futebol. Ser feminicida é aceitável? O que você 
pensa disso? #NãoAoFeminicídio”

Cerco fechado

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe
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Tênis de Mesa

Paratletas brasileiros estão no top 10 
do ranking mundial da modalidade

Os mesa-tenistas posi-
cionados entre os dez pri-
meiros brigam diretamen-
te por medalhas nos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio 
nas diversas classes. Com 
base nesse ranking, o Bra-
sil tem chances de um de-
sempenho melhor do que 
na Rio 2016, na ocasião fo-
ram quatro pódios ao todo. 
Mas se ainda considerar-
mos a junção de craques 
entre as classes na disputa 
de equipes, essa projeção é 
ainda mais favorável.

Caso das classes 9 e 
10 feminino. No Rio, Bru-
na Alexandre, Danielle 
Rauen e Jennyfer Parinos 
ficaram com a medalha de 
bronze. Atualmente, conti-
nuam ocupando posições 
no Top 10 e devem formar 
uma das equipes mais for-
tes dos Jogos de Tóquio. Na 
classe 7 masculino, o Brasil 
conta com dois Top 10: Is-
rael Stroh e Paulo Salmin.

No individual, o pano-
rama é igualmente favorá-
vel. Cátia Oliveira, vice-cam-
peã mundial da classe 2 e 
atual número 4 do mundo, 
já bateu as três atletas na 
sua frente no ranking e tem 
reais chances até de título. 

Para Felipe Santana, o 
Filet, treinador da Unifacisa, 
a experiência da Copa Super 
8 foi positiva e a equipe saiu 
de cabeça erguida da compe-
tição. Ele comemorou o fato 
do time conquistar uma vaga 
para a competição já em seu 
primeiro ano de NBB e for-
taleceu o tom de que agora a 
equipe precisa seguir firme 

em busca da classificação 
para os playoffs da liga.

 “É muito difícil obter a 
classificação em um campeo-
nato como esse, ainda mais 
com 16 equipes competin-
do – na temporada anterior 
eram 12 - e nos classificamos 
bem em sétimo. Fizemos um 
ótimo jogo contra Franca, 
conseguimos controlar pra-

ticamente o jogo inteiro. Saí-
mos de cabeça erguido da 
Copa Super 8, satisfeitos com 
essa performance. Gostaría-
mos de ter vencido, mas não 
podemos deixar de valorizar 
o processo e como se deu o 
jogo. Agora teremos 10 dias 
para nos preparar para o jogo 
contra o Pinheiros, que abre 
o 2º turno”, afirmou.

Bruna Alexandre, Danielle 
Rauen, Israel Stroh e Paulo 
Salmin também já tiveram 
excelentes resultados recen-
tes contra atletas que estão 
na frente na lista de janeiro.

Situação dos brasileiros 
Atletas no Top 10 (oito 

brasileiros) – Cátia Olivei-
ra (4ª classe 2 feminino), 
Joyce Oliveira (9ª clas-
se 4 feminino), Danielle 
Rauen (8ª classe 9 femini-
no), Jennyfer Parinos (10ª 
classe 9 feminino), Bruna 
Alexandre (4ª classe 10 fe-
minino), Welder Knaf (7° 
classe 3 masculino), Israel 

Stroh (5° classe 7 mascu-
lino) e Paulo Salmin (10° 
classe 7 masculino).

Atletas entre os 25 me-
lhores de suas classes (13 
brasileiros) – Carla Maia 
(12ª classe 2 feminino), 
Thais Severo (20ª classe 3 
feminino), Marliane Santos 
(23ª classe 3 feminino), 
Millena França (12ª classe 
6 feminino), Aline Ferrei-
ra (16ª classe 6 feminino), 
Lethicia Lacerda (19ª clas-
se 8 feminino), Elem da Sil-
va (22ª classe 8 feminino), 
Aloisio Lima (17° classe 1 
masculino), Conrado Con-
tessi (24° classe 1 mascu-

lino), Guilherme Costa (13° 
classe 2 masculino), Iranil-
do Espindola (24° classe 2 
masculino), Claudio Mas-
sad (22° classe 10 masculi-
no) e Carlos Carbinatti 24° 
classe 10 masculino).

Posições dos atletas 
classificados diretamen-
te com a medalha de ouro 
no Parapan de Lima - Joyce 
Oliveira (9ª classe 4 femi-
nino), Danielle Rauen (8ª 
classe 9 feminino), Paulo 
Salmin (10° classe 7 mas-
culino), Luiz Manara (35° 
classe 8 masculino) e Car-
los Carbinatti (24° classe 
10 masculino).

São grandes as chances dos mesatenistas brasileiros nas Paralimpíadas Mundias do Japão este ano

Apesar de estreante, a equipe da Unifacisa vem fazendo uma bela campanha no NBB, onde é sétima colocada

Foto: Marketing/Unifacisa

Foto: Douglas Magno/Exemplus/CPB
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Atletas do Palmeiras estão fazendo atividades lúdicas para melhorar os relacionamentos no grupo 

Luxemburgo muda treinos 
para motivar os jogadores

Danilo Lavieri
Folhapress

Da redação

Os primeiros dias de 
convivência de Vanderlei Lu-
xemburgo e o elenco do Pal-
meiras têm sido marcados 
pelo bom humor. Na rotina 
na concentração, no vestiá-
rio e até nos aquecimentos, 
a ordem é que todos sintam 
prazer de estar na Academia 
de Futebol.

Logo no primeiro conta-
to com o grupo, o treinador 
usou e abusou das piadas na 
hora de se apresentar. Brin-
cou com alguns jogadores 
especificamente e arrancou 
risada de todos os presentes, 
inclusive dos vices e direto-
res que presenciaram o dis-
curso.

Os treinos têm sido mar-
cados por um aquecimento 
que foge do padrão apresen-
tado por seus antecessores. 
Os atletas são sempre desa-
fiados pelo treinador e pelos 
seus auxiliares, quase sem-
pre com um castigo para os 
perdedores.

Algumas atividades for-
çam os atletas a compor trios. 
Dois jogadores carregam um 
terceiro em uma cadeira for-
mada com os braços. Depois 
disso, os trios se desafiam 
entre si a tentar derrubar o 
adversário. Os perdedores 

pagam com flexões de braço.
A ideia das atividades 

lúdicas é de aproximar ainda 
mais os atletas e melhorar 
o ambiente. No final do ano 
passado, inclusive, a direto-
ria e antiga comissão técni-
ca detectaram que o elenco 

apresentava alguns focos de 
problema de relacionamento.

Diversos jogadores re-
lataram que as brincadeiras 
de Luxemburgo têm deixado 
o ambiente mais leve, mas to-
dos ressaltam que o trabalho 
sério também tem sido feito 

de maneira bem exigente.
Ao menos nos treinos a 

que a imprensa tem acesso, 
as frases mais repetidas são: 
“não deixa cair o ritmo”, “va-
mos lá, até o final” e “como se 
estivesse jogando”. Todas no 
sentido de exigir dos atletas o 

máximo possível para a evo-
lução física após o período de 
férias.

Além dos exercícios físi-
cos, alguns conceitos táticos 
novos estão sendo introduzi-
dos por Maurício Copertino, 
auxiliar de Vanderlei Luxem-

burgo, muito elogiado inter-
namente pelas suas ideias de 
treino. Ele comanda boa par-
te das atividades com bola ao 
lado do técnico, sempre exi-
gindo intensidade, marcação 
por pressão e troca de passes 
rápidos.

Aos poucos, o Flumi-
nense vai anunciando os 
reforços para a temporada. 
O atacante Caio Paulista 
foi o primeiro reforço do 
Fluminense para 2020. O 
jogador foi um dos desta-
ques do Avaí em 2019 e as-
sinou contrato de emprés-
timo com o Tricolor até o 
fim de 2020. Outro jogador 
anunciado nas Laranjei-
ras foi Felippe Cardoso. O 
atacante que pertence ao 
Santos assinou contrato de 
empréstimo até o fim de 
2020, com opção de com-
pra.

Na apresentação, Caio 
não escondeu a sua satis-
fação em retornar ao clu-
be e promete segurar esta 
oportunidade para crescer 
no futebol. “É um momen-
to muito importante para 
mim, estou bem motivado. 
Já joguei no Flu na base. 
Coloquei na minha cabeça 
que um dia eu iria voltar 
e esse dia chegou. É mui-
to gratificante para mim. 
Que seja um ano de muitas 
conquistas e realizações”, 
disse o atacante de 21 
anos, que teve passagens 
também pelo Ceará e pelo 
Avaí antes de chegar ao 
Tricolor.

Já Felippe Cardoso 
tem 21 anos e iniciou a car-
reira na Ponte Preta. Após 
isso, foi para o Santos e, em 
2019, atuou emprestado 
ao Ceará. 

“Estou muito feliz com 

essa oportunidade na mi-
nha carreira e espero cor-
responder todas as expec-
tativas. Chego num grande 
clube, com uma estrutura 
muito boa e tenho certe-
za que 2020 será um ano 
ótimo para o Fluminense.  
Espero fazer parte disso e 
ajudar o time na conquista 
dos objetivos. É um clube 
que já teve grandes joga-
dores da minha posição e 
isso me motiva ainda mais 
para chegar e realizar um 
bom trabalho. Vou me de-
dicar ao máximo e agora é 
fazer uma boa pré-tempo-
rada”.

Renovação
As boas notícias para a 

torcida tricolor não param 
nas duas contratações. O 
clube também conseguiu 
renovar o contrato do vo-
lante Yure. Ele pertencia ao 
Santos e assinou contrato 
com o Time de Guerreiros 
até o fim de 2022.

“Tive um ano muito 
bom no clube e fico muito 
feliz de permanecer por 
mais tempo. Agradeço ao 
Fluminense por acreditar 
em mim e pelo esforço 
para contar comigo. Espe-
ro retribuir essa confiança 
dentro de campo”.

Contratado pelo Flu-
minense em maio de 2019, 
Yuri fez 25 jogos na tem-
porada. O volante demons-
trou versatilidade, atuando 
também como zagueiro. 
Antes de chegar ao Time de 
Guerreiros, passou por Au-
dax-SP, Audax-RJ e Santos.

Flu apresenta novos 
jogadores para 2020

A crise continua

Atletas do Vasco voltam ao trabalho,
mas cobram os salários atrasados

Os jogadores do Vas-
co se reapresentaram nesta 
quarta-feira (8) para o início 
da pré-temporada de 2020 e, 
embora cumprissem todo o 
cronograma, o grupo segue 
insatisfeito devido aos salá-
rios atrasados e pelas pro-
messas não cumpridas da 
diretoria em quitar todos os 
débitos antes do término de 
2019.

Mesmo quando ainda 
estavam de férias, alguns 
atletas demonstraram incô-
modo com a situação de ma-
neira subliminar. O zagueiro 
Leandro Castan e o atacante 
Rossi, por exemplo, utiliza-
ram suas contas no Insta-
gram para postar uma foto 
com um calendário e o dia 20 
de dezembro marcado, data 
estipulada inicialmente pelo 
clube para quitar os salários.

Na quarta, a dupla vol-
tou a fazer uma tabelinha 
nas redes sociais. Capitão da 
equipe, Castan - que foi o pri-
meiro a chegar na atividade 
da tarde no CT do Almirante- 
realizou uma postagem fa-
zendo referência ao início da 
pré-temporada, mas deixou 
alguns “recados” que muitos 
interpretaram como diretos 
aos envolvidos.

Rossi, que está livre de 
contrato após rescindir com 
o Shenzhen FC, da China, res-

Bruno Braz 
Folhapress

pondeu pouco tempo depois 
o enaltecendo. O atacante, 
aliás, segue com o futuro in-
definido e, apesar de nutrir 
carinho pelo Vasco e sua 
torcida, está cada vez mais 
distante.

Ele não abre mão de re-
ceber os salários atrasados 
antes de uma renovação e 
tem boas propostas do Flumi-
nense e, principalmente, do 
Ceará. Caso semelhante é o 
do meia Fredy Guarín, que só 
aceita abrir negociação para 
renovar caso tudo seja qui-
tado. A dupla tem mantido a 
forma de maneira particular.

No penúltimo dia de 
2019, o presidente do Vasco, 
Alexandre Campello, preci-
sou ir ao Twitter explicar a 
frustrada tentativa de quitar 
os atrasados, alegando, como 
motivo, a regularização das 
penhoras e problemas na 
operação de captação de em-
préstimo.

Durante todo o segun-
do semestre do ano passa-
do, o ex-técnico da equipe, 
Vanderlei Luxemburgo, afir-
mou diversas vezes que ti-
nha a palavra da diretoria 
de que todos sairiam de 
férias com as pendências 

quitadas. Porém, o fim da 
temporada chegou, o trei-
nador - que servia de porta-
voz dos atletas- foi para o 
Palmeiras e a promessa não 
foi cumprida.

Apesar do clima de in-
satisfação, o elenco rechaçou 
os rumores de um possível 
boicote na reapresentação 
por conta dos débitos. O Vas-
co ainda deve o salário de 
novembro, 13º e férias aos 
jogadores. Dezembro “ex-
traoficialmente” ainda não 
conta como atraso por um 
acordo interno de ter o dia 
20 como data-limite.

Os jogadores estão cobrando o pagamento dos salários atrasados do mês de novembro, 13º e férias

A princípio os jogadores do Palmeiras estranharam as mudanças nos treinos, mas, com a sequência das atividades lúdicas, eles foram se adpatando e aprovaram a ideia do treinador

Foto: Ascom/Palmeiras

Foto: Ascom/Vasco
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Mário Sérgio larga na frente, mas Lohan fez as pazes com o gol e trabalha para ser o camisa 9 do Botafogo

Faltando dez dias para a 
primeira rodada do Campeo-
nato Paraibano, o Botafogo 
ainda mantém em aberto a 
disputa pela camisa nove e o 
comando de ataque da equi-
pe. O detalhe é que a questão 
não envolve apenas a esco-
lha de um ou outro jogador, 
mas também a forma como 
a equipe jogará, pois os dois 
candidatos ao posto de ti-
tular, Lohan e Mário Sérgio, 
são atletas de característi-
cas bem diferentes e isso in-
fluenciará a maneira como o 
treinador Evaristo Piza mon-
tará a sua equipe.

O clube buscou ao menos 
quatro opções para a posição 
que acabaram não sendo 
concretizadas por questões 
contratuais, salariais ou físi-
cas. Um dos primeiros conta-
tos feitos foi com o atacante 
Wallace Pernambucano, que 
estava no Náutico-PE e foi 
para o América-RN, a sua 
contratação não foi finaliza-
da, pois o Botafogo entendeu 
que o jogador pediu um valor 
salarial acima do que o clube 
entendia como justo para o 
seu futebol. Depois disso o 
clube tentou trazer o atacan-
te Raphael Macena do XV de 
Piracicaba-SP, o atleta fazia 
parceria com o meia Cássio 
Gabriel que integra o elenco 
do Belo para 2020, porém o 
jogador possui contrato lon-
go com o time paulista e isso 
inviabilizou a transferência 

Iago Sarinho 
E-mail: iagosarinho@gmail.com

Iago Sarinho 
E-mail: iagosarinho@gmail.com

Iago Sarinho 
E-mail: iagosarinho@gmail.com

Disputa acirrada no ataque 
do Belo para a temporada 
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que tinha valores já acerta-
dos entre Botafogo e atleta. 

Antes desses dois, se-
gundo o vice-presidente 
de futebol do clube, Ariano 
Wanderley, também houve-
ram sondagens pelo atacante 
Zé Roberto, que foi contrata-
do pelo Atlético Goianense, 
mas o atleta buscava clubes 
na Séries B ou A como ocor-
reu. Por fim, o clube chegou 

bem próximo de contratar 
Luís Fabiano, que tenta voltar 
ao futebol aos 39 anos, mas a 
transferência emperrou, pois 
o Botafogo ofereceu um con-
trato de produtividade que 
não foi aceito pelo atleta. 

Ainda existem informa-
ções de que Michel Henrique, 
de 30 anos também foi procu-
rado e demonstrou interesse 
em vir para a equipe parai-

bana, mas por já ter contrato 
firmado com o São Luiz-RS, 
também não virá. Assim, para 
o paraibano, o clube não deve 
mais buscar contratações e 
seguirá com os atletas que 
possui.

Com 1,91 m de altura, 
Lohan é o típico atacante de 
referência, atleta para ganhar 
a bola na área, fazer o pivô 
e ser o alvo preferencial nos 

cruzamentos. Já Mário Sérgio 
de 1,79 m é um jogador de 
mais mobilidade e que, em 
sua passagem anterior pelo 
clube, foi utilizado muito 
mais como um ponta do que 
como centroavante. 

Diante disso a escolha de 
Piza passa a ser não apenas 
pelo atleta que melhor tem 
se apresentado, mas também 
pela forma como o time jo-

gará. Com Lohan, a equipe 
ganha estatura e passa a ter 
uma referência para cumprir 
uma função parecida com a 
desempenhada por Nando 
nas últimas duas tempora-
das. Com Mário, a equipe 
ganha velocidade e passa a 
jogar em um esquema mais 
leve que deve utilizá-lo como 
um “falso 9”, maneira como a 
equipe jogou no último amis-
toso contra o Vitória das Ta-
bocas-PE.

Aparentemente, a pre-
ferência do treinador e ten-
dência é pela utilização de 
Mário Sérgio, tanto que o 
Evaristo Piza já deixou claro 
em entrevistas que a equipe 
pode jogar sem um atacan-
te de referência. Contudo, 
Lohan segue na briga e mar-
cou quatro gols nos jogos 
treino diante do Serrano, 
feito que conta pontos nes-
sa disputa, mesmo diante 
da fragilidade do adversário 
derrotado por 15 a 0. 

A definição, diante dis-
so, deve realmente ocorrer 
nos dois jogos amistosos 
que a equipe fará nesse fim 
de semana, sábado, às 11h, 
em Recife, contra o Sport-PE 
e domingo, às 15h, na Mara-
vilha do Contorno, contra o 
Sport Lagoa Seca. Provavel-
mente, a equipe titular utili-
zada contra o time pernam-
bucano deve ser o time base 
para a estreia no estadual 
contra o São Paulo Crystal 
no dia 19, às 16h, no Almei-
dão, porém mudanças ainda 
podem ocorrer.

Treze voltará a enfrentar o 
Náutico em último amistoso

O Treze entrou em campo 
na última quarta-feira para rea-
lizar o seu penúltimo amistoso 
na pré-temporada. O Galo re-
cebeu, no Amigão, a equipe do 
Náutico-PE e empatou em 0 a 0. 
Agora a equipe se prepara para 
jogar o último amistoso apro-
veitando os ensinamentos da 
última partida. O alvinegro mais 
uma vez enfrentará o alvirrubro 
de Pernambuco, mas agora fora 
de casa no domingo, às 16h, no 
estádio dos Aflitos em Recife, 
capital pernambucana. 

Um jogo para dar a volta 
por cima, foi essa a avaliação 

do zagueiro e capitão do Tre-
ze, Breno Calixto. Após uma 
semana agitada no clube, com 
enfrentamentos entre a comis-
são técnica e diretoria, além de 
forte desconfiança da torcida 
por conta da derrota inespe-
rada para o Sport Lagoa Seca 
no Estádio Presidente Vargas, 
o Galo, enfim, realizou uma 
boa apresentação e se tivesse 
aproveitado as oportunidades, 
incluindo um pênalti no fim do 
jogo, poderia ter saído vitorio-
so de dentro de campo. 

“Fiquei feliz com o jogo con-
tra o Náutico, pois fomos melho-
res, tivemos mais oportunidades, 
demonstramos vontade, garra e 
comprometimento. Nossa equi-

pe se portou muito bem contra 
um adversário qualificado, uma 
equipe que está na Série B. Ago-
ra é dar segmento ao trabalho e 
corrigir as falhas que ainda exis-
tem, mas o mais importante é 
que demos a volta por cima. Após 
aquela derrota para o Sport, nos-
so time se cobrou muito e hoje 
demonstramos outra atitude, se-
guindo dessa maneira chegare-
mos muito bem para a estreia no 
dia 20 contra o CSP”, comentou 
Breno Calixto.

Quem também gostou da 
exibição da equipe foi o trei-
nador Celso Teixeira. Segundo 
ele, essa foi a melhor apresen-
tação do Treze até o momento. 
Ele espera que os atletas te-

nham realmente absorvido a 
maneira de jogar que ele tem 
proposto e, especialmente, 
que sigam com o comprome-
timento apresentado para que 
a equipe mantenha o ritmo 
de evolução e possa fazer um 
grande campeonato paraibano.

“Foi um jogo importan-
te para nós, pois vínhamos de 

partidas onde a equipe não es-
teve bem e hoje o time se com-
portou corretamente. Acredito 
que se tivesse que haver um 
vencedor teria sido o Treze, in-
clusive pelo pênalti perdido no 
final do jogo. A nossa evolução 
é evidente, logicamente ainda 
falta muita coisa para melho-
rar e isso será feito no decorrer 

do trabalho. Eu analiso produ-
tividade, não vencemos a par-
tida, mas já tivemos jogos onde 
saímos vitoriosos e não saí 
agradado, como ocorreu nessa 
exibição diante de um adversá-
rio forte e muito bem treinado 
onde em nenhum momento do 
jogo estivemos abaixo deles”, 
afirmou Celso Teixeira.

Após golear o Serrano, Campinense se prepara para pega o Santa Cruz

O Campinense se prepara para fazer 
seu maior desafio na pré-temporada na 
próxima segunda-feira, às 19h30, no es-
tádio Amigão, diante do Santa Cruz-PE. 
O jogo será o último amistoso da equipe 
antes da estreia no Campeonato Parai-
bano no domingo (19), contra o Sport 
Lagoa Seca, às 16h, também no Amigão. 
Vindo de uma goleada tranquila contra 
o Serrano por 5 a 0 na última quarta-
feira, a equipe deverá encontrar mais 
dificuldades, mas extraiu pontos positivos 

do embate contra o time da segunda 
divisão local.

A equipe que na partida contra o Ser-
rano não contou com a presença do treina-
dor Oliveira Canindé – o treinador estava 
cumprindo agenda junto com o presidente 
do clube em Alagoas, onde realizaram uma 
visita na sede do CSA –, segundo o defensor 
Mattheus Silva, sentiu a ausência do coman-
dante na lateral do campo, mas conseguiu, 
através do comprometimento dos atletas, 
suprir a dificuldade e realizar uma boa parti-
da. Para ele, o time deve agora observar os 
pontos positivos e negativos do confronto 
para chegar forte no último amistoso da 

pré-temporada diante do Santa Cruz.
“Fizemos um bom jogo contra o Serra-

no e mesmo sem contar com Canindé na 
beirada do campo, algo que faz diferença, 
pois ele não é apenas um entregador de 
camisas, realmente é um comandante que 
nos faz exercer a função que ele deseja 
e sabe conduzir o elenco, nos motivar e 
tirar o melhor da equipe, contudo, isso foi 
solucionado pelo comprometimento dos 
atletas. Agora é observar o que foi feito 
de bom, fazer nossa autocrítica e ver o 
que podemos levar para evoluir dentro do 
estadual. Segunda teremos um grande de-
safio contra o Santa Cruz, um adversário 

além do que devemos encontrar dentro 
do Campeonato Paraibano, mas que será 
importante para buscar uma maior evolu-
ção para a equipe”, afirmou.

O clube também, na última quarta-
feira, anunciou a contratação do meia 
Jairo Santos, campeão paraibano pelo 
clube em 2015 e que deve ser integrado 
ao elenco nos próximos dias. Por outro 
lado, a equipe lamentou um incidente 
com o volante Senegal que lesionou o 
nariz durante o amistoso contra o Serrano 
e deve desfalcar a equipe por cerca de 20 
dias. Ontem ele passou por uma cirurgia e 
agora iniciará o período de recuperação.

Mário Sérgio vem sendo escalado como titular nos jogos da pré-temporada, mas Lohan vem aproveitando bem as oportunidades e quer uma vaga no time 

As equipes do Treze e do Náutico voltam a se enfrentar no próximo domingo na Arena Pernambuco 

Fotos: Ascom/ Botafogo
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# Câncer e queda – O mineiro Vamberto Luiz 
de Castro, de 62 anos, que foi curado ao receber 
uma nova terapia celular que vem revolucionando 
o tratamento do câncer, morreu recentemente em 
Belo Horizonte (MG), após um acidente em casa 
(queda). Ele foi o primeiro paciente a ser tratado 
na América Latina a partir da inovadora técnica 
que usa células T do sistema imunológico retiradas 
do próprio paciente e geneticamente modificadas.

# Pena de morte – A vice-presidente da Zâmbia, 
Inonge Wina, disse recentemente, em Lusaka, que 
o governo está aberto a discutir a possibilidade de 
abolição da pena de morte. A revelação foi feita 
durante as celebrações dos 71 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. A Zâmbia é, na 
prática, considerado um país abolicionista – as 
últimas execuções foram há 18 anos –, mas a 
pena de morte permanece na lei e os tribunais 
continuaram a enviar pessoas para o corredor da 
morte até 2018.

# Nazista profanado I – O túmulo anônimo 
do ex-chefe das SS, Reinhard Heydrich, em um 
cemitério de Berlim foi profanado, sem registro de 
qualquer roubo. Heydrich, um dos arquitetos da 
“solução final nazista”, morto em um ataque em 
Praga em 1942, havia sido enterrado no cemitério 
de Invalidenfriedhof, em Berlim, no centro da 
capital.

# Nazista profanado II – Após a Segunda Guerra 
Mundial, seu túmulo – como o de outros líderes 
do III Reich – tornou-se anônimo para impedir 
que se transformasse em local de peregrinação 
neonazista. Heydrich, adjunto do chefe supremo 
da SS, Heinrich Himmler, participou em janeiro 
de 1942 na conferência de Wannsee, na qual o 
extermínio dos judeus da Europa foi parcialmente 
planejado. Foi também vice-governador de 
Bohemia-Moravia.

# Nazista profanado III – Conhecido como 
o “Açougueiro de Praga”, Heydrich foi morto 
meses depois na capital tcheca por partidários. 
Seus restos mortais foram repatriados para Berlim 
e Heydrich recebeu postumamente a maior 
condecoração do III Reich, antes de ser enterrado 
neste cemitério de Berlim.

# Ressurreição – Um casal norte-americano teve 
sua filha de dois anos, Olive Alayne Heiligenthal, 
declarada morta por médicos no dia 14 de 
dezembro. Desde então, os pais passaram a fazer 
vigílias de oração na igreja que frequentam, a 
Bethel, e criaram a hashtag #WakeUpOlive, ou 
‘acorde, Olive’ em português, pois a família crê 
que a garota possa ser ressuscitada por Deus com 
as orações.

Personagem de novela de tevê propõe discussão sobre finitude da vida e direito do paciente de definir como quer morrer

Ortotanásia: prática busca 
morte natural e mais digna

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

Conteúdo - contatos: (83) 98854-1491

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

Falar da morte é um tabu em muitas cul-
turas, inclusive na brasileira, que evita pensar 
no processo de finitude da vida. Contudo, o 
assunto ganhou notoriedade ao ser aborda-
do ao longo da novela ‘Bom Sucesso’, da Rede 
Globo, por meio da história do personagem 
interpretado por Antônio Fagundes, que tem 
uma doença terminal. Os últimos capítulos 
levantou um novo viés sobre o tema: a orto-
tanásia.

Sem querer prolongar seus últimos dias 
com sofrimento, Alberto cogitou fazer a eu-
tanásia – quando se mata um paciente por 
compaixão –, mas como o procedimento é 
proibido no Brasil, seu advogado, vivido pelo 
ator Eduardo Galvão, apresentou a possibili-
dade dele fazer uma declaração de ortotaná-
sia. Nessa, ele deixaria clara sua decisão de 
não ser submetido a procedimentos invasivos 
para adiar sua morte, mesmo comprometen-
do sua qualidade de vida. Essa iniciativa é 
prevista pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM), que nomeou essa prática como ‘Dire-
tivas Antecipadas de Vontade’.

A novela fala em uma morte mais huma-
na, citando o livro ‘A Morte é um Dia que Vale 
a Pena Viver’, de Ana Cláudia Arantes. No fo-
lhetim, Alberto lê o seguinte trecho da obra: 
“Embora os avanços científicos na medicina 
tenham sequestrado a morte para dentro do 
hospital, quase como um evento proibido, ela 
tem que ser devolvida para a humanidade. Te-
mos direito a uma morte digna, tanto quanto 
temos direito a uma vida digna”.

Nesse cenário, o tema dos cuidados 
paliativos vem sendo discutido com maior 
frequência. “Cuidados paliativos é uma abor-
dagem que promove a qualidade de vida de 
pacientes que enfrentam doenças que amea-
çam a continuidade da vida, através da pre-
venção e alívio do sofrimento”, é o que explica 
Patrícia Fontes Bagano, médica paliativista da 
SOS Vida, no site Bahia Política.

Para a médica, é preciso reconhecer os 
limites terapêuticos dos tratamentos modi-
ficadores do curso da doença e humanizar o 
processo do “morrer”. “É preciso sempre res-
peitar a singularidade de cada paciente e suas 
famílias. Esse é papel da medicina paliativa no 
atual cenário de desenvolvimento tecnológico 
da nossa sociedade. Temos hoje uma discus-
são em nível mundial”, completa a médica.

Para evitar esse sofrimento, a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) defende a 
promoção de cuidados paliativos, que são in-
tervenções médicas realizadas com o intuito 
de controlar a dor e outros sintomas com o 
objetivo de melhorar a qualidade de vida do 
paciente dentro das limitações impostas pela 
doença. Dessa forma, o foco passa a ser no pa-
ciente e seu bem-estar, e não, na doença.

Para isso, o tratamento é multidiscipli-
nar, prevendo não apenas intervenções físi-
cas, como psicológicas, sociais e espirituais. 
A psicóloga Cláudia Cruz, da SOS Vida, expli-
ca que é importante que a pessoa com uma 
doença terminal e sua família tenham um 
momento de escuta e acolhimento, auxilian-
do no processo de avaliação da sua vivência. 
“O suporte psicológico ajuda a lidar com o 
sofrimento, para entender que a morte é um 
processo natural da vida. Mas que é possível 
ressignificar esse momento, focando na vida 
e pensando o que eu gostaria de fazer nesse 
tempo”, pondera.

Os pacientes têm a oportunidade de re-
solver pendências e avaliar como querem 
passar os últimos dias de sua vida. Também 
há espaço para o luto antecipatório da família, 
que vivencia perdas diárias e necessita de su-
porte para lidar com esse momento.

Diversos estudos indicam que a maioria 
dos pacientes prefere morrer em casa, por 
diversos motivos, como o de estar em um 
ambiente aconchegante, próximo à família. 
“O paciente pode ter condições de voltar para 
casa, estar no seio da família e de não sofrer 
com medidas que só vão lhe causar mais dor, 
mais sofrimento, mas que não vão propor-
cionar uma sobrevida de qualidade. Muitas 
vezes prolonga a vida, mas em que condições 
esse tempo será prolongado?”, questiona a 
Alessandra Barretto, médica paliativista na 
SOS Vida.

Feminicídio

Breves & Curtas

Aforismo
“Sinto uma alegria enorme/ Ao 

pensar que a minha morte não tem 
importância nenhuma.”

(Alberto Caeiro)

1939 — Dom Santino Maria da Silva
Coutinho, bispo católico (Paraíba)
1971 — Coco Chanel, estilista francesa
2014 — Marly Marley, atriz e diretora de 
teatro brasileira
2016 — David Bowie, músico, ator e
produtor musical britânico
2018 — Corrinha (Maria do Socorro
Mendes), professora e carnavalesca (PB)

Márcia Santos Maas
29/12/2019 – Aos 23 
anos, em Lagoa Santa 
(MG). Atingida com cer-
ca de cinco disparos de 
arma de fogo na porta de 
sua casa e caiu morta ain-
da no corredor do imóvel, onde tentou se 
esconder do atirador, o ex-companheiro, 
de 25 anos, com quem permaneceu casada 
durante cinco anos antes de terminarem o 
relacionamento há dois meses.

Dayane Mendonça
Comunello
29/12/2019 – Aos 33 
anos, em Várzea Grande 
(MT). Vendedora foi en-
contrada morta no dia 30 
de dezembro em sua casa. 
A morte foi provocada por traumatismo 
craniano. Ela teve a cabeça batida várias 
vezes no chão. Dayane se separou recen-
temente e em setembro ela procurou a De-
legacia da Mulher relatando ameaças do 
ex-marido, que não aceitava a separação. 
Apontado como autor do crime, o ex-mari-
do não foi localizado.

Daiany Tatsch
Gorget Duarte
30/12/2019 – Aos 25 
anos, em Cuiabá (MT). 
Assassinada na frente dos 
três filhos – o mais velho 
de sete anos – a mando 
do marido, conhecido como Caverninha 
(Isaías Pereira Duarte), que está preso na 
Penitenciária Central do Mato Grosso. Dois 
homens armados invadiram a casa e atira-
ram em Daiany. Um disparo atingiu a ca-
beça da vítima. As crianças ficaram sob os 
cuidados da mãe da vítima.

Nome não divulgado
31/12/2019 – Aos 53 
anos, em Pontal do Para-
ná (PR). A Polícia Militar 
prendeu em flagrante 
o autor do feminicídio, 
de 44 anos. Ele matou a 
companheira após uma discussão a golpes 
de cutelo.

Edna Martins de
Souza Ximenes
1º/1/2019 – Aos 39 anos, em 
Serra (ES). Morta com golpes 
de faca pelo ex-companheiro, 
que seria uma pessoa agres-
siva e já fazia ameaças contra 
a mulher. Estavam juntos há 11 anos, mas viviam 
um relacionamento conturbado. As brigas do ca-
sal eram constantes. Reginaldo Pereira de Souza 
teria atraído a vítima para uma emboscada para 
matá-la. Ele não aceitava o fim do relacionamento.

Ana Angélica
Pereira Capistrano
7/1/20202 – Aos 49 anos, 
em Fortaleza (CE). Morta a 
tiros e jogada do carro em 
movimento pelo marido, 
Carlos Alberto Soares Capis-
trano, que tentou se matar em seguida.

Jéssica Alves Teixeira
31/12/2019 – Aos 29 
anos, em Limeira (SP). 
Morta a tiros pelo próprio 
marido, o empresário Sid-
ney Segreto, de 39 anos, 
que também morreu dois 
dias depois. Após atirar em sua mulher, Sid-
ney atirou contra a própria cabeça.

Larissa Francisco Maciel
6/1/2020 – Aos 23 anos, 
em Candangolândia (DF). 
Seu assassinato é investi-
gado como feminicídio. Ela 
morreu por esganadura e 
não tinha sinais de violência 
sexual. Seu corpo foi encontrado no interior de 
uma igreja evangélica.

Adriele Souza Ribeiro
1º/1/2020 – Aos 21 anos, em 
Camaçari (BA). Assassinada 
pelo namorado, Marcos Viní-
cius Morais Oliveira, com dis-
paros de arma de fogo. Teria 
atirado cinco vezes em Adriele, 
por causa de ciúmes. Ela morreu dentro de casa e 
não foi a primeira vez que Marcos cometeu um ho-
micídio. O feminicida já tem cinco passagens pela 
polícia e já responde a inquérito policial por estu-
pro, homicídio tentado, roubo e furto.

Anita da Rocha Lopes
7/1/2020 – Aos 42 anos, 
em Ouro Preto do Oeste 
(RO). Morta a golpes de 
faca, desferidas pelo pró-
prio marido, José Rocha, 
que se matou logo após 
cometer o ato em uma residência. Ela foi 
encontrada morta pelos filhos do casal de 
7, 9 e 13 anos.

Márcia das Dores Silvério
2/1/2020 – Em Santa Rita 
do Sapucaí (MG). Marido não 
aceitou o fim do relaciona-
mento e esfaqueou a esposa, 
jogando seu corpo no Rio 
Sapucaí. Imagens de uma câ-
mera de segurança mostram o marido e a vítima 
juntos. Depois, ele teria chegado em casa embria-
gado, sujo de sangue e confessado para o filho e o 
irmão que havia esfaqueado a esposa.

Juliani Klamt
7/1/2020 – Aos 31 anos, 
em Venâncio Aires (RS). O 
autor do feminicídio, Car-
los Eduardo Fischer, de 37 
anos, era ex-namorado da 
vítima e tirou sua própria 
vida depois do crime. Ele não aceitava o fim do 
relacionamento.
Carlos trabalhava como motorista na Secreta-
ria de Saúde de Passo do Sobrado (RS), onde 
Juliani também atuava como assistente social.

Tatiana Silva de Jesus
3/1/2020 – Aos 27 anos, em 
São Gonçalo dos Campos (BA). 
Atingida com vários golpes de 
faca nas costas. Foi socorrida, 
mas não resistiu aos ferimen-
tos e morreu. Um homem 
identificado como Zuminho, que era companheiro 
da vítima, é apontado pela prática do feminicídio.

Mortes na História

Francisca dos Santos
31/12/2019 – Aos 66 
anos, em Matinhos (PR). 
Teve 98% do corpo quei-
mado pelo namorado, de 
65 anos. Ele foi preso pela 
Polícia Militar. O crime 
aconteceu na madrugada, em um balneário.

Camilla Rodrigues Barros
3/1/2020 – Aos 29 anos, em 
Campinas (SP). Foi morta a 
tiros pelo ex-namorado, Luiz 
Pereira da Silva, de 40 anos. 
Camilla foi vítima de feminicí-
dio no escritório em que traba-
lhava. Antes de matar a ex-companheira e depois 
cometer suicídio, o assassino fez um post nas re-
des sociais anunciando o crime. Ela era natural de 
Parnaíba (PI). Os dois tiveram um relacionamento 
por dois anos e haviam terminado há cerca de três 
meses. O feminicida não aceitava o fim do namoro.

Sabrina Lima Gonçalves
6/1/2020 – Aos 36 anos, 
em Aracaju (SE). Morreu 
no hospital depois de ter 
sido alvejada pelo ex-na-
morado com tiros em uma 
academia. O homem che-
gou em um carro e fez quatro disparos de 
arma de fogo contra a vitima, sendo que dois 
tiros a atingiram. Sabrina deixa duas filhas, 
uma de 18 anos e outra de 13.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 13:30 horas do dia 30 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empre-
sas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de pneus, câmara de ar, protetor e pitos para 
atender as necessidades da frota da Prefeitura Municipal - Areia/Pb. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: 
comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 10 de Janeiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 07:30 horas do dia 31 de Janeiro de 2020, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de combustíveis e lubrificantes para 
abastecimento da frota da Prefeitura Municipal, e recargas de gás liquefeito de petróleo (glp) para suprir 
as necessidades das Secretarias - Areia/Pb. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@
gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 10 de Janeiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 13:30 horas do dia 31 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de combustíveis, lubrificantes 
e recargas de gás liquefeito de petróleo (glp) para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Areia/Pb. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.
AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 10 de Janeiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 42/2019, que objetiva: Aquisições parceladas de COMBUS-
TÍVEIS - (Gasolina Comum e Óleo Diesel B S 10), destinados aos atendimentos das Frotas Veiculares 
pertencentes e/ou locadas a Edilidade e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, 
exercício 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAO DUARTE 
NETO VEICULOS - EPP - CNPJ: 05.724.538/0002-43 - R$ 1.065.663,36. Fica a empresa vencedora 
do certame convocada para a assinatura do termo de contrato, conforme instrumento convocatório.

Araçagi - PB, 09 de Janeiro de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 40/2019, que objetiva: Aquisição de 01 (um) veículo novo, 
Fabricação Nacional, tipo PICK-UP, FORD RANGER XL 2.2, cabine dupla, tração 4x4, diesel, para 
primeiro emplacamento, ano e modelo 2019/2020, 160 CV, 05 lugares, ar condicionado, direção elétrica, 
câmbio manual, trio elétrico (trava, vidro, alarme), freios ABS e AIRBAG DUP, destinado ao transporte 
de equipes da UBS PSF III - CANAFISTINHA, de conformidade a PROPOSTA “MINISTÉRIO DA SAÚ-
DE” nº 12431.299000/1190-02; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CAVALCANTI & PRIMO VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 08.791.659/0001-15, R$ 124.500,00 – Cento e vinte 
e quatro mil e quinhentos reais. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura 
do termo de contrato, conforme instrumento convocatório.

Araçagi - PB, 09 de Janeiro de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 41/2019, que objetiva: Aquisições de EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS PERMANENTES para as UBS PSF I - (SANTO AMARO) e UBS PSF II - (CENTRO), 
CONFORME “PROPOSTA Nº 12431.299000/1190-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE”; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALDO F. D. DANTAS EIRELI - CNPJ: 
08.321.484/0001-82 - R$ 7.000,00; R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ: 
18.296.153/0001-93. - R$ 13.600,00; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME 
- CNPJ: 19.918.905/0001-73. - R$ 2.060,00. Ficam as empresas vencedoras do certame convocadas 
para as assinaturas dos respectivos termos de contratos, conforme instrumento convocatório.

Araçagi - PB, 09 de Janeiro de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
INEXIGIBILIDADE Nº  00001/2020

HOMOLOGAÇÃO
Face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a 

documentação que instrui o Processo de Inexigibilidade nº 00001/2020, HOMOLOGO A INEXIGIBILI-
DADE DE LICITAÇÃO, de serviços a esta Edilidade, com a empresa BARRETO MELO SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cadastrada no CNPJ nº 23.495.108/0001-06,  pelo valor de R$ 2.800,00 
(dois mil e oitocentos reais), mensal a partir da assinatura do contrato.

Aguiar, em  09 de Janeiro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
INEXIGIBILIDADE Nº  00001/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos II e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos da Lei 

nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através da empresa BARRETO MELO SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cadastrada no CNPJ nº 25.495.108/0001-06, com escritório na Rua Das 
Trincheiras, 183, Sala 06, na Cidade de João Pessoa – PB, para os serviços advocatícios,  no valor de 
R$  2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), mensal.

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado. 

 Aguiar-  PB, em  09 de Janeiro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, inciso 
IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cumprimento 
da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação que instrui 
o Processo de Dispensa de Licitação nº 00001/2020, HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
pela contratação direta de veículo carro pipa, neste município, a Empresa COMAK LOCAÇÃO DE 
MAQUINHAS E CAMINHOES LTDA – ME, CNPJ nº 20.338.438/0001-91, com o valor mensal de R$ 
7.900,00 (sete mil e novecentos reais).

            Aguiar, em 09 de janeiro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00001/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada 

pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
 OBJETO: Contratação de empresa para a contratação de veículo carro pipa, conforme especifi-

cações no contrato, pela contratação direta com a Empresa COMAK LOCAÇÃO DE MAQUINHAS E 
CAMINHOES LTDA – ME, CNPJ nº 20.338.438/0001-91, com o valor mensal de R$ 7.900,00 (sete 
mil e novecentos reais).

  RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.  
Aguiar - PB, em  09 de janeiro de 2020.

LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
EXTRATO DISTRATO

OBJETO: Execução de construção de PORTAL e CALÇADÃO, de acordo Contrato de Repasse com a 
UNIÃO FEDERAL, através do MTUR, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, de nº 0387190-77/2012.  CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALAGOINHA.  CONTRATADA: CJ BARROS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME.  CNPJ: 
28.978.209/0001-43. DISTRATO AO TERMO DE CONTRATO N° 04/2019 E SEUS ADITIVOS DE PRA-
ZOS, ORIUNDOS DA TOMADA DE PREÇOS 06.2018. VALOR CONTRATADO: R$ 107.146,52. VALOR 
EXECUTADO: R$ 11.802,00. SALDO A EXECUTAR: R$ 95.344,52. DATA DO DISTRATO: 18.12.2019. 
JUSTIFICATIVA: Atrasos no pagamento da medição. FUNDAMENTO LEGAL: CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 04/2019 e Art. 79, inciso ll, da Lei n° 8.666/93.

Alagoinha/PB, 18 de dezembro de 2019.
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00037/2019

Espécie: Ata nº 37 - Pregão Presencial nº 00037/2019, Processo Administrativo nº 058/2019. Que 
objetiva o registro de preços para contratação de empresa que FORNECE MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO DE FORMA PARCELADA NO INTUITO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
SECRETARIAS E FUNDOS EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REPAROS CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA (ITENS REMANECENTES; resolve registrar o preço nos seguintes termos: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - CNPJ nº 01.612.635/0001-02 e ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE.
CNPJ: 08.155.066/0001-62.Item(s): 1-4-6-8-9-15-16-17-19-20-21-22- 23-25-26-27-28-30-31-33-37-38-
40-44-46-47-48-49-50-52-53-54-55-56-57-58-59- 61-62-66-67-69-71-72-75-77-78-81-84-85-86-87-92-
95-96-97-99-101-107-116- 117-118-119-123-124-125-126-127-128-133-134-135-136-137-138-141-145-
146- 152-153-154-155-157-158-163-165-166-167-168-171-175-176-177-178-179-180- 188-189-190-
193-195-197-198-201-203-205-207-208-209-210-211-212-213-214- 215-216-219-221-225-227-228-
229-232-233-234-235-237.Valor:R$ 101.475,62Data da Assinatura: 27/12/2019. Validade: 12 meses. 
Ata disponível no endereço Eletrônico http://assuncao.pb.gov.br. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 078/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Assunção/PB. Contratada: RANIERI NÓBREGA FERREIRA 

(RANIERI PRODUÇÕES) portadora do CNPJ nº 10.367.987/0001-30. Valor total contratado: R$ 8.000,00 
(oito mil reais). Objeto: realização de 01 (um) Show artístico da Banda BANDA FORRÓ DA NANAH, no 
dia 31 de Dezembro de 2019, com duração mínima de 02h:00mim (duas horas), em via pública, dentro 
da programação do 31º (trigésimo primeiro) Maior São Pedro da Região no Município de Assunção/
PB. Inexigibilidade Nº 013/2019. Vigência: 30 de dezembro de 2019 a 31 de Janeiro de 2020. Recurso: 
Próprios. Dotação: QDD/2019. Partes Assinantes: Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Prefeito) e o Sr. 
Ranieri Nóbrega Ferreira (Rep. Empresa).

Assunção/PB, 30 de dezembro de 2019.
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2019
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2019, que objetiva: Aquisições parceladas de combus-
tíveis para atender as necessidades das diversas Secretarias e e Setores da Administração Municipal 
para o exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Belém - PB, 09 de Janeiro de 2020
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00043/2019. OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis 
para atender as necessidades das diversas Secretarias e e Setores da Administração Municipal para 
o exercício de 2020. ABERTURA: 09/01/2020 as 08:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. 
DATA: 09/01/2020.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIAL PARA A PAVIMEN-

TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E VIAS NO DISTRITO DE MORORO, MUNICÍPIO DE BARRA 
DE SANTANTA-PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 0712/2017. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00002/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 02901/2019 - FERREIRA 
ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - R ALICE FERREIRA, 201 - CENTRO - MONTEIRO - 
PB, CNPJ Nº 25.080.166/0001-96 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias, ficando o presente 
contrato com vigência até 01 de Julho de 2019. ASSINATURA: 03.01.2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Na publicação do Jornal à União do dia 09 de Janeiro de 2020, página 26, onde lê-se “Contratação 
de serviços de locação de veículo destinado a manutenção das atividades do município de Bernardino 
Batista/PB, conforme termo de referência...”. Leia-se “Contratação de serviços de locação de veículo 
destinado a limpeza pública no município de Bernardino Batista/PB, conforme termo de referência...”.

Bernardino Batista - PB, 09 de Janeiro de 2020
ANTONIO DUARTE DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 14:00 
horas do dia 22 de Janeiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
aquisição de material odontológico para atender a secretaria de saúde do município de Conceição/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Federal nº. 3.555/2000. Informações: no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 09 de Janeiro de 2020.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 08:30 
horas do dia 22 de Janeiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
aquisição de Material médico Hospitalar e insumos médicos, para manutenção da Secretaria Municipal 
de Saúde de Conceição - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no horário 08h00min Às 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 09 de Janeiro de 2020.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 22 de 
Janeiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de combustíveis diversos, 
destinados a esta Prefeitura e ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2013. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99342-2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 08 de Janeiro de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25026/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 25026/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 
(GASOLINA COMUM) E ÓLEO DIESEL S 10, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA - R$ 252.854,40.

Campina Grande - PB, 09 de Janeiro de 2020
EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA

Secretária

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00002/2018 PARTES: STTP / SI-

TECNET INFORMÁTICA LTDA. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS 
DA ADESÃO 00013/2017/STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. 
ASSINAM: FELIX ARAUJO NETO / SITECNET INFORMÁTICA LTDA. ASSINATURA: 10/01/2020. 
FELIX ARAUJO NETO/ Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO: a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 0010/2019, que tem por OBJETO: 

Contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia na implantação do sistema de 
esgotamento sanitário em diversas ruas do Município de Cacimbas - PB, ADJUDICO: o objeto em 
favor da empresa CONSTRUTORA APODI LTDA - ME - CNPJ nº 17.620.703/0001-15,  com o VALOR 
GLOBAL: R$ 244.873,61 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E 
TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), para que produza os efeitos legais nos termos do art. 
43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Cacimbas – PB, 31 de Dezembro de 2019
Geraldo Terto da Silva
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
TOMADA DE PREÇO Nº 0011/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO: a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 0011/2019, que tem por OBJETO: 

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana na varrição, realização de coleta 
e transporte de resíduos sólidos e poda de árvores no Distrito de São Sebastião zona rural e na Sede 
do Município de Cacimbas - PB, ADJUDICO: o objeto em favor da empresa CONSTRUTORA APODI 
LTDA - ME - CNPJ nº 17.620.703/0001-15,  com o VALOR GLOBAL: R$ 435.072,00 (QUATROCENTOS 
E TRINTA E CINCO MIL E SETENTA E DOIS REAIS), para que produza os efeitos legais nos termos 
do art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Cacimbas – PB, 31 de Dezembro de 2019
Geraldo Terto da Silva
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
TOMADA DE PREÇO Nº 0011/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0002/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 0011/2019, EXTRATO DO CONTRATO Nº 0002/2020, ENTIDADE CON-

TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, CNPJ: 01.612.686/0001-34, CONTRA-
TADA: CONSTRUTORA APODI LTDA - ME - CNPJ nº 17.620.703/0001-15, OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de limpeza urbana na varrição, realização de coleta e transporte 
de resíduos sólidos e poda de árvores no Distrito de São Sebastião zona rural e na Sede do Município 
de Cacimbas - PB, VALOR GLOBAL: R$ 435.072,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E 
SETENTA E DOIS REAIS), VIGÊNCIA: 02/01/2020 à 31/12/2020, DATA E ASSINATURA: Cacimbas – 
PB, 02 de Janeiro de 2020, Geraldo Terto da Silva, Prefeito Municipal e Inaldo Fernandes dos Santos, 
Empresa Contratada.

Cacimbas – PB, 02 de Janeiro de 2020
Geraldo Terto da Silva
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2019, EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2020, ENTIDADE CON-

TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, CNPJ: 01.612.686/0001-34, CONTRA-
TADA: CONSTRUTORA APODI LTDA - ME - CNPJ nº 17.620.703/0001-15, OBJETO: Contratação de 
empresa para execução dos serviços de engenharia na implantação do sistema de esgotamento sanitário 
em diversas ruas do Município de Cacimbas - PB, VALOR GLOBAL: R$ 244.873,61 (DUZENTOS E 
QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTA-
VOS), VIGÊNCIA: 02/01/2020 à 02/07/2020, DATA E ASSINATURA: Cacimbas – PB, 02 de Janeiro de 
2020, Geraldo Terto da Silva, Prefeito Municipal e Inaldo Fernandes dos Santos, Empresa Contratada.

Cacimbas – PB, 02 de Janeiro de 2020
Geraldo Terto da Silva
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de material e equipamentos odontológicos para atender as neces-

sidades do Centro de Especialidades Odontológicas e Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Esperança: 09.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.302.1018.2079 - MANTER ATIVI-
DADES DO CEO 000369 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 000370 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 212 09009.10.301.1017.2074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE 
BUCAL 000314 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 000315 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 212 09009.10.301.1017.2030 - MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 
000216 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000217 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00002/2020 - 07.01.20 até 
31.12.20 - WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 357.634,15.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de saneantes domissanitários para atender as necessidades do 

Hospital Municipal de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00047/2019. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 09.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAU-
DE 09009.10.301.1017.2030 - MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 000216 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 000217 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
212 09009.10.302.1018.2077 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 000400 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 000401 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
212 09009.10.302.1018.2078 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL 000385 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 211 000386 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00003/2020 - 07.01.20 até 31.12.20 - 
WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 53.965,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00009/2020

Partes Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA e VERSATTA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 09.133.042/0001-75.

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO DO PORTAL, MUNICÍPIO DE 
ESPERANÇA/PB.

Fundamentolegal: TOMADA DE PREÇOS 00009/2019.
Dotação:Recursos Federais - Ministério da Saúde - Programa Atenção Básica; Proposta nº 

12011.9840001/18-004; Recursos Próprios do Município de Esperança / Contrapartida: 09.009 - Fundo 
Municipal de Saúde; 09009.10.301.1017.1048 - Construção de Academia de Saúde; 4.4.90.51.00.00 
Obras e Instalações 211; 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 212; 4.4.90.51.00.00 Obras e Instala-
ções 220.

Vigência: 09/01/2020 a 05/08/2020
Valor: R$ 171.199,96

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS 
DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E EJA DESTE MUNICIPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 
1.459/07. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.com. Edital: https://portal.tce.pb.gov.br/
aplicativos/sagres/. 

Esperança - PB, 09 de Janeiro de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNES 
E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E EJA DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 1.459/07. 
Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3361-3801. E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.com. Edital:https://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/
sagres/.  Esperança - PB, 09 de Janeiro de 2020. JUVENCIO RODRIGUES NETO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “ROSA DE SARON”, para se apresentar na tradicional Festa de 
Nossa Senhora da Luz no dia 02 de Fevereiro de 2020. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha 
Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2020. Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e ROSA DE SARON PRODU-
ÇÕES ARTÍSTICAS LTDA– CT Nº 00030/2020 – 08.01.2020 - R$ 61.000,00 – Sessenta e Um Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00003/2020

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2020, que 
objetiva: Contratação da Banda “ROSA DE SARON”, para se apresentar na tradicional Festa de Nossa 
Senhora da Luz no dia 02 de Fevereiro de 2020, no Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, Guarabira/
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ROSA DE SARON PRO-
DUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – CNPJ: 09.474.129/0001-06- R$ 61.000,00 – Sessenta e Um Mil Reais.

Guarabira - PB, 08 de Janeiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de construção 
civil para, execução dos serviços de construção de uma Praça localizada no Bairro Zuza Martins, 
junto ao Município de Itatuba-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 08 de Janeiro de 2020
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2020, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a locação e manutenção de programas de informática, para atender as necessidades da 
Prefeitura de Ingá, no dia 22/01/2020 às 8:45 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na 
Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 3394-
1236, até o dia 21/01/2020.

 Ingá(PB), 9 de janeiro de 2020.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna públi-

co que foi concedida pela SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA PRÉVIA 
001/2020 PARA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA DE GASTRONOMIA – FASE I, localizada no Município 
de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   público   

que   foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA PRÉVIA 
002/2020 PARA REFORMA DA PRAÇA NA COMUNIDADE SÃO RAFAEL, localizada no Município 
de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Travessa 
Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Janeiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo de 
transporte Sanitário, tipo VAN MINIBUS com acessibilidade, 0 km, para atender as necessidades do 
município de Marcação/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625-1000. E-mail: lfluanfabricio@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 09 de Janeiro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

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 08:00 horas do dia 20 de Janeiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis diversos, destinados a esta Prefeitura e ao Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 0013/2007. 
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, 07 de Janeiro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Travessa 
Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Janeiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de ma-
terial médico hospitalar diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 
0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3625-1000. E-mail: lfluanfabricio@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 07 de Janeiro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 

8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação 
correlata, tornar publico aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do 
tipo menor preço, objetivando a AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, em sessão pública 
para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se-á as 09:00hs do dia 27/01/2020. 
Maiores informações e aquisição do edital através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com ou no site www.
mari.pb.gov.br ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 09 de janeiro de 2020
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2019

O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, da prefeitura municipal de Natuba, sediada na Rua Presidente 
Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, torna público o adiamento da licitação em título para às 
09:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição 
de Equipamentos e Materiais permanentes de Informática, Eletrodomésticos e Mobiliário, para atender 
as necessidades dos PSFs (Programa Saúde da Família) do município de Natuba/PB, com recursos 
da Emenda Parlamentar, Proposta nº 17975.221000/1190-01, do Ministério da Saúde. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Motivo: justifica-se o adiamento pelo fato de não haver sido publicado no 
Diário Oficial do Estado, conforme Inciso I, do art. 4º da Lei 10.520/02. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. E-mail: licinatubapb@gmail.com. 

Natuba - PB, 09 de Janeiro de 2019.
AMOIS ALVES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA N° 00001/2020

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
LOCADOR:MAURICIO PIRES DE ALMEIDA, CPF: 649.798.494-15.
OBJETIVO:Locação de um imóvel na Av. Gil Galdino 533, Bairro: Rua Nova, CEP: 58.765-000, nesta 

cidade de Piancó-PB, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município.
VALOR MENSAL: R$ R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
VALOR GLOBAL: R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Piancó-PB, 09 de Janeiro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0001/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00001/2020, por menor 

preços unitário, com objeto, aquisição de gêneros alimentícios destinados a merendo escolar. Abertura 
dia 23/01/2020 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital 
encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 09 de Janeiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0002/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00002/2020, por menor 

preços unitário, com objeto, aquisição de gêneros alimentícios destinados a diversas secretairas. 
Abertura dia 23/01/2020 às 10:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O 
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ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS
 EDITAL 

O Presidente da Academia Paraibana de Letras (APL), de acordo com o artigo 19 do Regimento 
Interno e ouvido o Conselho Diretor, designa o dia 17 de janeiro de dois mil e vinte (17.01.2020), 
das 8:30 às 12:00, na Sede da APL,  Rua Duque de Caxias, 25/37, Centro, João Pessoa, PB, para 
a Eleição à Cadeira 40, vaga em virtude do falecimento do Acadêmico ANTONIO DE SOUZA SO-
BRINHO. Participarão do processo eleitoral os candidatos regularmente inscritos, sob aprovação 
do Conselho Diretor da APL. 

João Pessoa, 11 de janeiro de 2020
Damião Ramos Cavalcanti

Presidente 

edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.
Pedra Branca - PB, 09 de Janeiro de 2020

Severino Luiz de Caldas
Pregoeiro 

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0003/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00003/2020, por menor 

preços unitário, com objeto, aquisição de medicamentos. Abertura dia 23/01/2020 às 13:00 horas, a rua 
Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 09 de Janeiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

 Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB - PB, às 15h00min, do dia 24 de Janeiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
Combustíveis e Lubrificantes a atender a frota veicular própria e/ou locada a edilidade até o fim do 
exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 04/2010. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Email: administracao@piloezinhos.pb.gov.br. Telefone: (083) 3627 1040.

Pilõezinhos – PB, 09 de Janeiro de 2020.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2019

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de materiais de construções diversos, destinado a esta 
Prefeitura.

O Pregoeiro Oficial convoca o comparecimento da seguinte empresa: ANDERSON GONÇALVES 
DA COSTA, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 16 de janeiro de 2020 às 09:30 
horas no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 291-2222.

Rio Tinto - PB, 09 de janeiro de 2020
Josenildo Silva de Oliveira

Pregoeiro Oficial
   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Assis 
Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada em 
construção civil, para execução e conclusão dos serviços de pavimentação das Ruas Projetada 03, 
Projetada 04 e conclusão da Rua Beira Rio na comunidade Beira Rio e Rua de Salema e Travessa 
Salema na comunidade de Salema, localizada na Zona Urbana desse município, conforme Contrato 
de Repasse n.° 821277/2015/MDR/CAIXA. 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) 3291-2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 08 de Janeiro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

EXTRATO DE ADITIVOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00023/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 05901/2019 - J.T.A COMER-
CIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME - CNPJ: 21.318.384/0001-65 - 1º Aditivo - prorroga 
o prazo por mais 90 dias. CT Nº 05902/2019 - MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - CNPJ: 
22.139.220/0001-33 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 90 dias. CT Nº 05903/2019 - SILVANIA 
RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - CNPJ: 00.828.906/0001-07 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 90 dias. ASSINATURA: 31.12.19

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Empresa técnica especializada em Locação de Infraestrutura para reali-

zação das festividades Municipais do Município de São Sebastiao de Lagoa de Roça. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Se-
bastião de Lagoa de Roça: 02130.27.812.2006.2089- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 
E TRADICIONAIS 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE 
001. VIGÊNCIA: até 07/01/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de 
Lagoa de Roça e: CT Nº 00002/2020 - 07.01.20 - Alexandre Laurentino da Silva - ME - R$ 60.500,00; CT 
Nº 00003/2020 - 07.01.20 - DENISE MOURA DO NASCIMENTO - R$ 258.500,00; CT Nº 00004/2020 
- 07.01.20 - ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO 03331927457 - R$ 18.465,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2020, que 
objetiva: Aquisição de agua potável, para distribuição com pessoas carentes da zona rural do Município 
de São Sebastião de Lagoa de Roça; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: Josenildo Jose da Rocha - R$ 15.827,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 08 de Janeiro de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de agua potável, para distribuição com pessoas carentes da zona rural do 

Município de São Sebastião de Lagoa de Roça. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02080 
- SECRETARIA DE AGRICULTURA ABAST, E URBANIZAÇÃO 02080.20.122.1008.2038 - Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e irrigação 3390.30 - Material de Consumo 
3390.36 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 0001 - Fonte. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de 
Roça e: CT Nº 00005/2020 - 08.01.20 - Josenildo Jose da Rocha - R$ 15.827,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Santa 
Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Janeiro de 2020, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos de A à Z da linha 
farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela ABC. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 185. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 09 de Janeiro de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Santa 

Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Janeiro de 2020, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa(s) física(s) para locação 
de veículos diversos em atendimento das necessidades das secretarias do município de Santa Cecília-
-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 185. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 09 de Janeiro de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 13:00 horas do dia 23 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa(s) física(s) para 
prestação de serviços do transporte escolar de alunos da zona rural e da sede do Município e vice e 
versa nos turnos da manhã, tarde e noite. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 185. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.gov.
pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 09 de Janeiro de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 001/2020

Objetivo:Locação de veículos para atender as necessidades das secretarias do município de Serra 
Grande - PB, de acordo com as especificações técnicas e demais disposições descritas no edital.

Data da sessão:23 de janeiro de 2020, às 09h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do município. 
Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio da Prefeitura 
Municipal. Informações no site http://serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes,  www.
tce.pb.gov.bre e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 09 de janeiro de 2020.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019
O Município de São José de Piranhas-PB, através da Comissão Permanente de Licitação torna 

público o resultado da análise e julgamento dos documentos de habilitação da licitação acima refe-
renciada que tem 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, 
celebrado entre Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB e a Fundação Nacional de Saúde 
- FUNASA. 1. COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 
17.440.286/0001-29; 2. CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI, CNPJ n 18.578.731/0001-84; 3. CAMPO 
FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ n 26.635.344/0001-60; 4. B2 CONSTRUCOES 
EIRELI, CNPJ: 27.944.573/0001-20, foram HABILITADAS por cumprirem todas as exigências editalícias. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão 
pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 21/01/2020, às 09:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB, no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone:(83) 99816.4919 e E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 09 de janeiro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

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

TOMADA DE PREÇOS 00001/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, através de sua Comissão Per-

manente de Licitação - CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 09:00horas 
do dia 29 de Janeirode 2020, sessão pública com objeto: Contratação de empresapara execuçãodos 
serviços de construção de 1 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS), padrão 1 (01 equipe de Saúde 
da Família), no município de São José de Piranhas - PB.Os interessados poderão retirar o Edital e 
Anexos na sede da Prefeitura Municipal (sala da CPL), localizada à Rua Inácio Lira, 363, Centro, São 
José de Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais disponíveis.E-mail:cplsaojosedepiranhas@gmail.
com e Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, em 09 de Janeirode 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Janeiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamento 
Médico e Material Permanente para a UBS Darcilio Wanderley da Nobrega e UBS Dr Francisco Wanderley 
de São José de Espinharas/PB, conforme Proposta Nº. 11418.606000/1180-03. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 09 de Janeiro de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Janeiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de pneus e 
acessórios para veículos das diversas secretarias e fundos municipais do município de São José de 
Espinharas/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 09 de Janeiro de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 
 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2019

O Município de São José de Espinharas, torna público que a licitação realizada neste dia 09/01/2020, 
às 08:00h (oito horas), na modalidade Pregão Presencial nº 047/2019, que objetiva a Locação de tratores 
de Pneus, para ficar a disposição da Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente de São José 
de Espinharas/PB, foi considerada FRACASSADA, em razão da inabilitação do licitante participante.

São José de Espinharas - PB, 09 de Janeiro de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO 

Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 13:00 horas do dia 23 de Janeiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de 
construção, hidráulico e diversos para o município de São José de Espinharas/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 09 de Janeiro de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
  AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 14:30 horas do dia 23 de Janeiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
Medicamentos de doação, constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secreta-
ria Municipal de Saúde de São José de Espinharas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 09 de Janeiro de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará 

realizar no dia 29de Janeiro de 2020, ás 10h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Sousa, a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇO. 

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa 
será a de menor preço global, para Conclusão da Construção de uma Escola Pró-Infância Tipo B no 
Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do 
edital na sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias 
úteis no endereço supracitado ou pelo site www.sousa.pb.gov.br.

SOUSA, 08 de Janeiro de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará 

realizar no dia 30de Janeiro de 2020, ás 10h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Sousa, a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇO. 

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa 
será a de menor preço global, para Construção de uma Praça para realização de Eventos, no Município 
de Sousa/PB. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na sala da CPL, no horário de 
expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo 
site www.sousa.pb.gov.br.

SOUSA, 08 de Janeiro de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados o CAN-

CELAMENTOdo procedimento licitatório em epígrafe, considerando a necessidade de compatibilizar a 
redação do edital, quanto à alteração do orçamento previsto para o custeio da referida obra. 

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa 
será a de menor preço global, para Reforma e ampliação do CAPS, no município de Sousa – PB. 
Tão logo que o procedimento seja adequado, nova data será marcada para a realização do processo 
licitatório. O processo estáà disposição em todos os dias úteis, das 08h00min ás 12h00min na CPL, 
Rua Cel José Gomes de Sá, n° 27, Centro, Sousa-PB.

SOUSA, 09 de Janeiro de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 229/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 
para conhecimento dos interessados, nos termos da Lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 
24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial na sede 
deste Órgão, situado a Rua João da Mata S/N, Centro Administrativo Estadual - Jaguaribe, telefone 
(083) 3208-9839, no dia 23/01/2020 às 09:00 horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, destinado ao 
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA FILOMENA, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central de 
Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. CADASTRO CGE 
Nº 19-01598-4

João Pessoa, 09 de Janeiro de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2020/CINEP
Alienação de imóveis localizados no Distrito Industrial do Turismo - DITur, no município de João 

Pessoa, Estado da Paraíba.
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, pessoa jurídica de direito 

privado, constituída sob a forma de sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n°. 
09.123.027/0001-46, em conformidade com as Leis Federais n°. 13.303/2016 e n°. 6.404/1976, a 
Lei Estadual n°. 10.781/2016, ao Decreto Estadual n°. 37.192/2016, ao Regulamento de Licitações, 
Contratos e Convênios e ao Estatuto Social, ambos desta sociedade de economia mista, bem 
assim com a Resolução de Diretoria CINEP n°. 010/2019 e respectivas alterações posteriores, 
sem prejuízo das demais normas de direito privado e legislação aplicável, torna público o Edital de 
Chamamento Público n°. 001/2020/CINEP, tendo como objeto a alienação, no âmbito do Programa 
de Incentivo Locacional, de 05 (cinco) lotes de imóvel integrantes da área denominada Distrito In-
dustrial do Turismo - DITur, localizado no município de João Pessoa, Estado da Paraíba, destinados 
à implantação de hotéis e/ou resorts.As propostas deverão ser enviadas para análise através do 
site institucional da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP (www.cinep.
pb.gov.br), onde encontra-se disponível, na íntegra, o edital.

 João Pessoa, 10 de janeiro de 2020.
Rômulo Soares Polari Filho

Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA 
E DA PESCA COORDENADORIA TÉCNICO NORMATIVA

EMPRESA PARAIBANA DE ABSTECIMENTO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS-EMPASA 
Empresa em Liquidação.

CNPJ no. 40.981.516/0001-89.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas a comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, 

que será realizada no dia 17 de janeiro de 2020, às 10h, na sede da Empasa, situada na Rua 
Ranieri Mazilli-Conjunto Triana, João Pessoa-PB, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 .Destituição do Sr. Antonio Fábio Rocha Galdino, como Liquidante da Empasa/Empresa em 
Liquidação, conforme Ato Governamental no. 3.187 de 23 de dezembro de 2019, publicado no 
DOE de 24 de dezembro de 2019.

2. Eleição e posse do Liquidante Hermano Gadelha de Sá, de conformidade com o Ato Gover-
namental no. 3.188 de 23 de dezembro de 2019, publicado no DOE de 24 de dezembro de 2019.

3. Outros assuntos de interesse da sociedade.
EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS

Secretário de Estado
Presidente do Conselho de Administração

da EMPASA-Empresa em Liquidação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO  PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 255/2019

                    O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da 
Administração, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 
e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder 
Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial na sede deste Órgão, situada à Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos 
- Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 23/01/2020, às 09:00 horas para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FORMA LÍQUIDA (SOLU-
ÇÕES ORAIS E LÍQUIDOS), destinado à DIVERSOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, 
conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

CADASTRO CGE Nº 19-01467-1                                               
 João Pessoa, 08 de janeiro de 2020.

 JOÃO CLÁUDIO ARAÚJO SOARES
Gerente Executivo de Licitação 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 363/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados, nos termos da Lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsi-
diariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial na sede deste Órgão, situado a Rua João da Mata S/N, Centro Administrativo Estadual 
- Jaguaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 24/01/2020 às 09:00 horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VIATURAS, 
destinado ao CBMPB/FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. CADASTRO 
CGE Nº 19-01617-0

João Pessoa, 09 de Janeiro de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

COMUNICADO JULGAMENTO RECURSO
CONCORRÊNCIA  Nº 04/19 – CEL

Registro CGE Nº 19-01232-8
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, situado à  Av. Min. 

José Américo de Almeida s/n, Centro, nesta Capital, através da Comissão Especial  de Licitação, 
comunica o resultado do Recurso impetrado pela Empresa: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS EIRELI-ME, através do processo nº 007197/2019, que o mesmo foi denegado  pela 
Comissão Especial de Licitação e pelo Diretor Superintendente respaldado no Parecer Jurídico  nº 
010/2020. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento da Habilitação, 
aonde considera habilitadas as Empresas: SIGA CONSTRUTORA EIRELI, CONSTRUTORA 
LUIZ COSTA LTDA, CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA, AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA e 
CLTP CONSTRUTORA EIRELI LTDA e inabilitada a Empresa: HIDROSERV CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS EIRELI-ME por não cumprir o exigido no edital nos itens: 10.3 subitem 10.3.1 “b” com-
plementado por “e.” (Não apresentou as demonstrações:DMPL, FC e NE ) e 10.4 .subitem 10.4.1 
“b” e “c” (não comprovou  acervo para  PAVIMENTO EM MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO), 
em vista disto marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia  13/01/2020 às 
15: 00 horas, na sala da CPL. 

João Pessoa, 09 de janeiro de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação      

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ESTADO DA PARAÍBA. COMARCA DE PIRPIRITUBA. 
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. MARIA VERONICA PONTES DE SOUSA, Escrevente En-
carregada do Registro Geral de Imóveis, Títulos documentos da comarca de Pirpirituba, Estado da 
Paraíba, na forma da Lei, etc...EDITAL DE LOTEAMENTO. FAZ SABER a todos os interessados 
que os Srs. Zailton Bezerra de Lima, brasileiro, casado, empresário e médico, portador da C.I sob 
no 138362-SSP/PB e CPF na 086.722.964-00, residente domiciliado na AV, Monteiro da Franca. 93, 
ap. 901, Manaíra, na cidade de João Pessoa-PB e Carlos André Guer Saraiva Bezerra brasileiro, 
casado, empresário e advogado, portador da C.I sob no 1711872-SSP/PB e CPF na 000.828.434-22, 
residente domiciliado na Rua Fernandes Vieira s/n, Condominio Alphaville, lote 05, Quadra l, Bairro 
Mirante, na cidade de Campina Grande PB, sócios da empresa LIMA E BEZERRA INCORPORAÇÃO 
DE EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ 34.189.623/0001-76, depositaram 
neste Serviço Notarial e Registral Elizete Lucena, os documentos necessário exigidos pelo artigo 18 
da Lei Federal n” 6766, de 19 de Dezembro de 1979, para o registro do LOTEAMENTO VILLAGE 
SERTÃOZINHO. localizado em perímetro urbano da cidade de Sertäozinho, Comarca de Pirpirituba-
-PB, imóvel a ser loteado em uma área de terras medindo 7,078588 hectares, ou seja 70.785,88m2. 
(setenta mil, setecentos e oitenta e cinco virgula oitenta e oito metros quadrados), composta por 
09 (nove) quadras numeradas da seguinte forma: Q.A, Q.B, Q.C,Q.D, Q.E, Q.F, Q.G, Q.H e Q.l, 
com 314 (trezentos e quatorze), lotes, inclusive área verde e área de equipamentos comunitários, 
todos caracterizados na planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Sertãozinho-PB, assinado 
por Ana Paula Evaristo de Pontes- Sec. de Infra Estrutura e Emmanuelle Guerra Saraiva Bezx•rnt- 
Arquiteta-CAU no 74.550-2, titulo de propriedade devidamente inscrito no Registro de Imóveis desta 
Comarca, no livro 2-K, às fls. 103, sob número de ordem R. 1-1.894, em data de 24,072019. E 
para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será pubicado no JORNAL 
A UNIÃO, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da última publicaçäo, tudo no termos do artigo 19 da citada Lei Federal no 
6766/79. Findo o prazo e não havendo reclamação, será feito o registro, ficando os documentos à 
disposição dos interessados neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passado nesta 
cidade de Pirpirituba, Comarca de igual nome, Estado da Paraíba, aos 07 dias do de Janeiro do 
ano dois mil vinte (2020). As. Maria Veronica Pontes de Sousa Escrevente Encarregada do Registro 
de Imóveis. CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMOVEIS. Rua Félix Cantalice 109, 
Centro CEP:5E213-000 Pirpirituba/PB.

L & D HIDROGINÁSTICA E ENSINO DE NATAÇÃO LTDA – CNPJ 30.510.524/0001-93, torna público 
quea SEMAN – Secretaria Municipal do Meio Ambiente emitiu a licença de operação nº 627/2019 
para a atividade de academia de ginástica área de 100m² na rua dos milagres, nº2020 – Cristo 
Redentor JoãoPessoa/PB.



Desde o ano passado, o repasse feito pelo Ministério da Saúde estava irregular, faltando em todos os estados

Paraíba vai receber 19 mil 
doses da vacina pentavalente 

Cerca de 19 mil doses da 
vacina pentavalente devem 
chegar à Paraíba na próxima 
semana. Ontem, o Ministério 
da Saúde começou a distri-
buir 1,7 milhão de doses, de-
pois de vários meses de ofer-
ta irregular. A vacina estava 
faltando em praticamente 
todos os estados do país. 

As 19 mil doses, segun-
do informações da assesso-
ria de Comunicação da Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
são referentes à quantidade 
mensal normal, recomenda-
da para a Paraíba. 

No entanto, essas doses 
devem acabar mais rápido 
por causa da demanda repri-
mida desde o ano passado. 
Por isso, o esquema dife-
renciado de vacinação será 
mantido assim que as 19 mil 
doses acabarem. 

Nesse esquema dife-
renciado, a criança passa a 
tomar uma combinação das 
vacinas DTP e hepatite B, 
disponíveis nas Unidades 
Básicas de Saúde da Paraíba, 
segundo garantiu a SES.

A vacina pentavalente 
garante proteção contra cin-
co doenças: difteria, tétano, 
coqueluche, hepatite B e a 
bactéria Haemophilus in-
fluenza tipo B (responsável 

por infecções no nariz e na 
garganta).

De junho a dezembro do 
ano passado, a oferta da vaci-
na foi irregular por causa de 
problemas com os fornece-
dores. Segundo o ministério, 

o Brasil compra a vacina por 
meio do Fundo Estratégico 
da Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde (Opas), pois 
não existe laboratório pro-
dutor no país. Em julho de 
2019, lotes do laboratório 

pré-qualificado pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) foram reprovados no 
teste de qualidade do Ins-
tituto Nacional de Controle 
de Qualidade em Saúde e em 
análise da Agência Nacio-

nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Em agosto, o Mi-
nistério da Saúde solicitou 
reposição do produto, mas, 
naquele momento, não havia 
disponibilidade imediata no 
mercado mundial.

A vacina pentavalente garante à criança proteção contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria da influenza tipo B

Foto: Framefoto/Folhapress

O prefeito de São Pau-
lo, Bruno Covas (PSDB), 
teve alta do Hospital Sírio
-Libanês (região central da 
capital paulista), na tarde 
de ontem. O tucano, que 
faz tratamento contra um 
câncer na região do estô-
mago, estava internado 
desde a noite de terça-fei-
ra (7) para a sexta sessão 
de quimioterapia.

Segundo boletim mé-
dico divulgado pela as-
sessoria de imprensa da 
prefeitura, Covas “encon-
tra-se em ótimo estado 
geral e praticamente não 
apresenta efeitos adver-
sos”.

 A nota diz ainda que a 
próxima sessão de quimio-
terapia, a penúltima desta 
etapa do tratamento, de-
verá ser realizada em duas 
semanas.

Prefeito de 
SP tem alta 
após sessão 
de químio

Fábio Pecarini
Folhapress

Novas regras

OAB vai à Justiça contra 
norma do cheque especial

A OAB (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil) entrou 
com uma ação pública na 
Justiça Federal ontem con-
tra as novas regras do che-
que especial, imposta pelo 
Banco Central.

A ação vem com um pe-
dido de medida provisória 
para invalidar o pagamento 
da tarifa de 0,25% para to-
dos os consumidores cujo 
limite excede R$ 500, regra 
prevista nas novas normas 
do cheque especial, que fo-
ram trazidas pelo BC e en-
traram em vigor na segun-
da-feira (6).

Além disso, a ação da 
OAB também pede que os 
bancos devolvam ou pro-
visionem o total de valores 
cobrados como tarifa pela 
disponibilização do cheque 
especial, com correção mo-
netária e de juros. 

O órgão já havia en-
viado um ofício ao Banco 
Central em 2 de janeiro, so-
licitando que o presidente 
da autoridade monetária, 
Roberto Campos Neto, revo-
gasse as novas normas. 

À época, o Banco Cen-
tral não quis comentar o as-
sunto. Procurada novamen-
te, a autoridade monetária 
não havia respondido até o 
fechamento.

A principal motivação 
para o pedido da OAB está 
na afirmativa de que a co-
brança de produto que não 
é utilizado fere o Código de 
Defesa do Consumidor. 

Isabella Bolzani
Da Folhapress

Além da cobrança da 
tarifa, as novas regras do 
cheque especial impostas 
pelo Banco Central também 
impõem um limite de 8% 
nos juros cobrados pelos 
bancos que oferecem a mo-
dalidade. A média do merca-
do era de 12,4% ao mês em 
novembro de 2019.

Segundo mais caro
Com juro de 8% ao mês, 

o cheque especial volta a ser 
o segundo crédito mais caro 
do sistema financeiro, atrás 
apenas do cartão de crédito. 
Na comparação anual, o che-
que especial custa 151%, 
ante Selic (custo do dinheiro 
para os bancos) a 4,5%.

De acordo com o presi-
dente da OAB, Felipe Santa 
Cruz, em conversas anterio-
res da Ordem com o BC, a 
justificativa dada pela auto-
ridade monetária para a co-
brança da tarifa é de que se-
ria para “compensar” o risco 

das instituições financeiras 
em disponibilizar cerca de 
R$ 300 bilhões em forma de 
limite nas contas correntes.

“Mas ainda que tenha-
mos procurado em diver-
sas normas e resoluções, 
nenhum lugar mostra que 
esse crédito disponível gere 
qualquer despesa ao setor 
bancário, uma vez que não 
há nenhum compulsório em 
cima dele”, afirmou.

“Era uma demanda da 
Fenaban [Federação Nacional 
dos Bancos, estrutura parale-
la à Febraban, Federação Bra-
sileira dos Bancos] que o mer-
cado já tinha parametrizado, 
mas acaba sendo danoso ao 
cliente”, completa Santa Cruz.

De fato, os bancos de-
fendem há anos a possibili-
dade de cobrança de tarifa. 
A justificativa seria de que 
a taxa reduziria o subsídio 
cruzado no sistema bancá-
rio e ajudaria na cobrança 
de taxas mais baixas.

Felipe Santa Cruz, presidente da OAB: regras causam danos ao cliente

Foto: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
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