
Prefeitura inicia intervenção 
na avenida Epitácio Pessoa

DER quer urgência em obras 
para reconstruir a PB-200

Obras de recuperação da principal via da capital 
paraibana deve durar 12 meses e até lá a população 
tem que ficar atenta com mudanças. Página 8

Trecho da estrada que liga Santo André a Pariri foi 
danificado em meio às fortes chuvas que caíram na 
região, mas obras deverão ser rápidas. Página 6
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Novo programa vai 
investir R$ 7 mi por 
ano no esporte da PB
Programa de Incentivo ao Esporte Paraibano substitui o Gol de Placa e o Bolsa Atleta e vai 
investir tanto em clubes de diferentes esportes como em atletas e paratletas. Página 21

Salão do artesanato já recebeu 
mais de 20 mil visitantes
No total, já são cerca de R$ 256 mil em vendas. 
Dados se referem apenas ao primeiro fim de semana 
do evento, que vai até 2 de fevereiro. Página 3

Paraíba

Foto: André Lúcio

União tenta conter 
as grandes filas que 
tomam o INSS
Problema no atendimento se agravou 
nos últimos meses e vem se tornando 
insustentável. Governo Federal promete 
solução para amanhã.   Página 18

Foto: Evandro Pereira

Estação brasileira vai ser 
reaberta na antártida
Governo Federal investiu R$ 100 milhões para 
reconstruir um dos centros de pesquisas mais 
modernos do continente gelado. Página 17

Geral

Diversidade
Democracia em Vertigem 
vai brigar pelo Oscar 2020
Produção brasileira que fala sobre o impeachment da 
ex-presidente Dilma Roussef disputa o prêmio de melhor 
documentário. Resultado sai em 9 de fevereiro. Página 11

Em boa hora Glorinha Gadelha comemora homenagem 
que Sivuca vai receber do Governo do Estado este ano. Página 9
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Sábado, a madrugada foi no aeroporto. Comendo pão de queijo e bolo baeta pra adoçar 
a angústia dele, a minha, e a da sua querida namorada, Bruna. Nós três com olhos 
avermelhados, e o coração saltitando de angústia, e sentindo o sopro do mundo a passar 
sorrateiramente à nossa frente. A tristeza  firme e forte por entre a mala e a nossa 
incapacidade de nos despedir. Página 2

Ninho vazio

Ana Adelaide Peixoto



Agricultores nordestinos do interior 
resmungam quando vão às capitais e 
alguém faz na sua frente elogios ao dia 
ensolarado. É que eles preferem os dias 
nublados, mais propensos à chuva, mila-
gre da natureza que faz nascer a lavoura, 
sinônimo de alimento e garantia de al-
gum ganho monetário.

Chuva, no interior, quando não ex-
cede a medida, faz brotar as plantas do 
chão e a alegria e a esperança no coração 
das pessoas que dependem da agricultu-
ra para sobreviver. A palavra estiagem 
está associada aos piores capítulos da 
história do Brasil. A seca dos retirantes, 
que mata animais e pessoas.

Os pequenos agricultores, no entan-
to, carecem de outras coisas além de chu-
va. Se a oferta de crédito fácil vai bem, 
fica melhor ainda quando relacionada 
à distribuição de sementes. Aí é safra à 
vista, considerando-se que, no Sertão, 
como diria o cronista de Sua Majestade, 
“em se plantando tudo dá”.

Governo que ajuda os pequenos 
agricultores nordestinos a conviverem 
dignamente com a seca fica bem na fita. 
Entra para a história aquele modelo de 
gestor que, entre outras ações correla-
tas, constrói açudes e barragens, abre 
poços artesianos, instala dessalinizado-
res e cria projetos de irrigação.

Isso porque os pequenos produ-
tores rurais ainda dependem de apoio 
governamental; de um Estado que lhes 
dê a mão. Sem isso, ficam ao deus-dará, 

sofrendo as consequências das intempé-
ries naturais, além da concorrência des-
leal do agronegócio, com seus suportes 
financeiros e tecnológicos.

Com chuva farta e assistência ade-
quada do poder público, os pequenos 
produtores nordestinos colocam alimen-
to farto e saudável na sua e na mesa de 
milhares de famílias. E fazem cultura, 
tocando viola, cantando ou versejando, 
contando causos, fazendo brotar do fo-
gão a gastronomia regional.

Gostariam muito, os pequenos agri-
cultores, de não depender de ninguém 
para sobreviver, apenas da terra e da 
água do céu. Porém, além da natureza, 
há uma lógica de mercado que ainda lhes 
é desfavorável. Daí a importância de se 
investir com vontade na agricultura fa-
miliar, para fortalecer a economia rural.

A agricultura realizada por grupos 
de famílias, geralmente estabelecidos 
no entorno dos centros urbanos mais 
desenvolvidos, além de produzir empre-
go, renda e cultura, é base segura para o 
fortalecimento da agricultura orgânica, 
sinônimo de alimentos saudáveis, por-
quanto livres de agrotóxicos.

Na Paraíba, felizmente, constata-se o 
interesse do governo estadual em apoiar 
os pequenos produtores rurais, com ênfa-
se na agricultura familiar. Parte da pro-
dução oriunda desse setor, por exemplo, 
está sendo direcionada para atender a es-
colas e hospitais, caminho que certamen-
te leva a um futuro melhor.
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Apoio à agricultura
Editorial

HumorDomingos Sávio
savio_fel@hotmail.com

UN Informe

A amiga astrólo-
ga bem que falou que o 
eclipse da lua cheia viria 
pra anunciar grandes 
mudanças. Mas fiquei a 
pensar que ele poderia 
ter maneirado um pou-
quinho. Estão sendo mui-
tas, para o meu caminhãozinho. Já nem 
lua cheia quero mais ver...

Sempre achei que os filhos, melhor 
sair de casa aos 21 anos de idade. Mais 
ainda se solteiros forem. Maioridade, 
rua! Para crescerem, trabalharem, sa-
berem do mundo e da vida. Filhos super 
protegidos não vão a lugar algum. 

Mas, quando isso acontece e da forma 
que a vida nos impõe, toda a teoria vai por 
água abaixo. E me peguei querendo meus 
filhos morando em casa, na barra da mi-
nha saia, ou ali no prédio da esquina, e de 
preferência, vindo almoçar em casa aos 
sábados ou domingos. E quando a saída 
de um caçula, ontem bateu à porta,  fui in-
vadida por um tsunami de contradições, 
de sentimentos de proteção extremadas, 
e querendo ir junto para arrumar tudinho 
e ficar perguntando como foi o dia dele? 
Mesmo que esse filho já seja um homem, 
responsável, independente em muitas 
questões e que tenha idade, saúde e cora-
gem para se lançar ao mundo. “Leve o ca-
saquinho, filho!” Dessa síndrome também 
não escapo!

Sei lidar bem com a solidão, a casa 
vazia. Mas até então, sabia que Daniel  
chegava: do trabalho, da academia, da 
rua, da praia... Chegava. Um querido a 
enfrentar comigo, a perda do pai dele; as 
minhas mazelas, medo de elevador, via-
gens; mexer com a internet (mãeeee- é só 
ler!). Me ouvia, dava opinião, e sabia lidar 
com as minhas fragilidades. E fortalezas 
também. Nunca somos uma coisa só.

Sábado, a madrugada foi no aeropor-
to. Comendo pão de queijo e bolo baeta 
pra adoçar a angústia dele, a minha, e 
a da sua querida namorada, Bruna. Nós 
três com olhos avermelhados, e o cora-
ção saltitando de angústia, e sentindo o 
sopro do mundo a passar sorrateiramen-

te à nossa frente. A triste-
za  firme e forte por entre 
a mala e a nossa incapaci-
dade de nos despedir.

Sim! Racionalmente 
sabemos de tudo. Cres-
ceu? Tem que ganhar a 
vida; de sair de casa; vai 

ser bom pra ele; vai estudar e espero, 
trabalhar; São Paulo é a terra da opor-
tunidade; é jovem;  a hora é agora; o 
abismo está olhando firme pra ele; en-
fim... Mas emocionalmente? Como me 
separar do meu filho? Aquele que ainda 
vejo suas bochechas  engatinhando pela 
casa e brincando de bonecos de filmes no 
sofá? Mãe sempre acha que filho não está 
pronto para a rua. Que o melhor lugar do 
mundo é junto dela. Escuto amigas  di-
zerem: “Ah! comigo também foi assim”. E 
me solidarizava com elas, mas confesso 
que, achava que, passaria incólume por 
esse momento. Elas tinham estrutura, 
marido dando força, garantindo a sobre-
vivência e o provento. 

Mas sair assim, dando o pulo do gato 
na curva da existência, é tudo mais ne-
buloso e difícil. Ouço a música de Caeta-
no, Sampa, a toda hora. Visualizo as es-
quinas da Avenida Ipiranga e da Avenida 
São João; lembro que foi em São Paulo 
onde fiquei junto com Juca pela primeira 
vez, lá há tanto tempo atrás; e que foi na 
terra da garoa também que ele viveu tan-
tas alegrias. Mas também foi em Sampa 
que Juca se despediu da vida.  E ao pen-
sar nesse caleidoscópio de lembranças, 
junto tudo num coração partido, e envio 
os melhores votos de felicidade e sucesso 
para meu filho nas lonjuras de casa.

Um ninho vazio sem os filhos já é 
uma prova de coragem. Agora ninho 
vazio de todo mundo é um motivo pra 
lágrimas e des-consolo. Por uns dias, é 
certo. Mas hoje, tudo parece uma eterni-
dade. Amanhã, vai ser outro dia! Tenho 
certeza. O mar verde esmeralda me es-
pera. E que Sampa te receba direitinho, 
Daniel. Com luz, comida, diversão e arte, 
amigos, e pastel de feira.

Sucesso! E estou aqui!

 Crônica

Ninho vazio

Ana Adelaide Peixoto 
adelaideanao@uol.com.br
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direitinho, Daniel 

Ainda de acordo com a opinião do de-
sembargador Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, será dificil. Diz ele: “Haverá 
muitos casos de impedimento de juízes 
do interior, por terem atuado no plan-
tão, fazendo com que se nomeie outro 
magistrado de comarca com 100 km de 
distância. É aumento de custos e perda de 
tempo”, afirma.

O desembargador determinou 
que uma nova decisão fosse 
proferida com a maior brevida-
de possível.  Ao analisar o Agra-
vo de Instrumento interposto 
pelo ex-prefeito de Belém, Ro-
berto Flávio Guedes Barbosa, o 
desembargador Porto conside-
rou que, ao receber a inicial, o 
juiz de 1o Grau deixou de fun-
damentar a decisão de forma 
clara e precisa.

O presidente do TJPB Márcio Murilo diz que a 
mudança “será cruel” devido aos custos. Ele teme 
mais burocracia e prescrição de processos. “Se qui-
sermos ter um sistema realmente operante, com 
poucos vícios, teremos de usar a imaginação”, diz. 
“Qualquer despacho de um juiz em um processo o 
impedirá de instruir [participar da fase de análise 
das provas e julgamento] no futuro”.

 “será cruel”

fundamentação II

Pc do b lança Quatro PrÉ-candIdatos a PrefeIto de jP

na frente fundamentação I

 “IncentIva esPorte”. um InvestImentos de r$ 7 mIlhões

A Paraíba foi o Estado que 
mais recebeu inscrições para 
o Concurso de Desenho e Re-
dação da Controladoria Geral 
da União que está na sua 11a 
edição. O número expressivo 
de 160 mil candidatos refle-
te o trabalho produzido pela 
Agência Júnior do Uniesp 
Novos Criativos, do curso de 
Publicidade e Propaganda e 
Produção Publicitária.

Por falta de fundamenta-
ção, o desembargador José 
Ricardo Porto, monocrati-
camente, anulou a decisão 
proferida pelo Juízo da 
Comarca de Belém, que, 
nos autos da Ação Civil Pú-
blica por Ato de Improbi-
dade Administrativa, após 
o oferecimento da defesa 
prévia, recebeu a petição 
inicial.

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) na Paraíba terá candidatura própria a prefeito de João 
Pessoa nas eleições municipais de outubro deste ano. O processo de discussão de uma candida-
tura majoritária foi iniciado e quatro nomes da legenda já são apontados como pré-candidatos: 
Simão Almeida (ex-deputado estadual), Marcos Santos, Jonildo Cavalcanti (atual presidente do 
diretório pessoense) e Gregória Benário (presidente estadual).

ImPedImentos

O governador João Azevêdo 
lançou, nessa segunda-feira 
(13), na Vila Olímpica Pa-
rahyba, em João Pessoa, o 
“Incentiva Esporte”, que visa 
apoiar os clubes profissionais 
da Paraíba que disputam a 
primeira divisão do Campe-
onato Paraibano, bem como 
as competições nacionais e 
as demais entidades e clubes 
que participam de competi-
ções expressivas, por meio do 
programa “Paraíba Esporte 
Total”. Os atletas, paratletas e técnicos paraibanos também contarão com o apoio e incentivo do 
Governo do Estado, por meio do programa “Bolsa Esporte”. O projeto será encaminhado para a 
Assembleia Legislativa do Estado e representa investimentos de R$ 7 milhões. As ações voltadas 
ao esporte estão inseridas entre as metas do governo para o ano de 2020, apresentadas na última 
semana pelo chefe do Executivo estadual, durante solenidade de prestação de contas e anúncio 
de novos investimentos.  No lançamento do novo programa, o governador João Azevêdo destacou 
as ações do governo para ampliar o patamar de investimentos no esporte. “Esse é um momento 
ímpar para o esporte profissional e amador na Paraíba. Nós precisamos apoiar, cada vez mais, 
o esporte amador e as modalidades que têm destaque nacional e que leva o nome da Paraíba a 
vários lugares, criando mecanismos que subsidiem, tanto o esporte olímpico, quanto o paralím-
pico porque temos grandes estrelas dentro do nosso Estado e foi com esse entendimento de que 
o esporte precisa ser visto com olhar extremamente profissional que iniciamos 2020 com uma 
proposta ousada e que muda a relação entre o poder público e o segmento na Paraíba”, frisou.
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Evento se estende até 2 de fevereiro e conta com mais de 300 profissionais de 46 municípios de todas as regiões da PB

O primeiro final de se-
mana do 31º Salão do Arte-
sanato Paraibano resultou 
na venda de 12.203 peças e 
movimentou R$ 256.077,79. 
O balanço é referente a sex-
ta-feira (dia de abertura), 
sábado e domingo. A estima-
tiva é de que o evento tenha 
reunido um público médio 
de 8 mil pessoas por dia. A 
estimativa é de que todo o 
evento gere um volume de 
R$ 1,3 milhão em vendas.

O Salão do Artesanato 
da Paraíba está sendo reali-
zado na Avenida Cabo Bran-
co, 2260, em João Pessoa. O 
horário de funcionamento é 
das 15h às 22h e o evento se 
prolonga até o dia 2 de feve-
reiro. A entrada é gratuita. 
Para a gestora do Programa 
do Artesanato da Paraíba 
(PAP), Marielza Rodriguez, 
a boa receptividade dos vi-
sitantes demonstra o acer-
to da mudança do local. “Os 
artesãos estão muito satis-
feitos, o evento estava lota-
do. A praça de alimentação 
também está bastante mo-
vimentada. Trazer o Salão 
para a orla foi uma decisão 
acertada do governador”, 
frisou. 

O tema deste ano é  
“Metal que vira arte” e  a ar-
tesã Rosicler Maria Fontana 
trabalha justamente com 
esse material. Rosicler é a 
única mulher cuteleira do 
Estado e já comemora o nú-
mero de clientes registrado 
no primeiro fim de semana 
do evento. “A presença do 
público está excelente. Tem 
muita gente de fora e os pa-
raibanos também estão va-
lorizando mais o artesanato 
local. Espero que o aumento 
nas vendas chegue a 80%”, 
revelou. 

Esta edição se esten-
de até 2 de fevereiro e traz 
mais de 300 profissionais, 
que vão representar cerca 
de 3.800 artesãos de 46 mu-
nicípios de todas as regiões 
da Paraíba.

Além da localização do 
evento, outro aspecto que 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Salão do Artesanato movimenta 
R$ 256 mil em apenas três dias

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

“Meu corpo não é sua folia”

Campanha será lançada dia 5 de fevereiro na PBTur
O segundo ano da Cam-

panha ‘Meu corpo não é sua 
folia’, que utiliza o período 
dos festejos de carnaval para 
conscientizar a população 
paraibana acerca dos crimes 
de importunação sexual (Lei 
nº 13.718/18), foi tema de 
reunião realizada na manhã 
de ontem (13), no Ministério 
Público Estadual. A coorde-
nadora da Mulher em Situa-
ção de Violência Doméstica 
e Familiar do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, juíza Gra-
ziela Queiroga, participou do 
encontro de trabalho, que 
definiu, dentre outras ações, 
o lançamento da campanha 
para o dia 5 de fevereiro, na 
sede da PBTur, às 9h.

Além disso, ficou defi-
nida a participação da Rede 
de Atenção à Mulher na Fes-
ta da Luz, em Guarabira, no 
dia 29 de janeiro. Outras 
reuniões junto a potenciais 
parceiros da campanha se-
rão realizadas nos próxi-
mos dias 17 e 20 de janei-
ro, respectivamente, com a 
Rede Nord e órgãos do mo-
vimento carnavalesco de 
João Pessoa. Também par-
ticiparam da reunião repre-
sentantes dos órgãos que 
integram a Rede Estadual 
de Atenção às Mulheres Ví-
timas de Violência da Paraí-
ba (Reamcav), tais como o 
Ministério Público Estadual, 
a Patrulha Maria da Penha, 

Defensoria Pública, Polícia 
Civil, Secretaria de Estado 
da Mulher e Diversidade 
Humana e Prefeitura de João 
Pessoa, além da deputada 
estadual Camila Toscano.

Prévias carnavalescas
De acordo com a juíza 

Graziela Queiroga, a campa-
nha foca o período das pré-
vias carnavalescas, em João 
Pessoa, e do carnaval em 
todo o Estado. “A lei com-
pletou um ano em setembro 
do ano passado e precisa ser 
massificada. As pessoas pre-
cisam conhecer melhor e o 
período de carnaval é bom 
para trabalhar o tema da 
importunação sexual e mos-

trar que a mulher precisa 
ter o seu desejo respeitado”, 
destacou.

Segunda edição
O procurador de jus-

tiça e coordenador do Nú-
cleo Estadual de Gênero no 
âmbito do MPPB, Valberto 
Lira, frisou que a expectati-
va é que a segunda edição da 
iniciativa seja tão bem-suce-
dida quanto a primeira. “Os 
órgãos parceiros adotaram 
a campanha com participa-
ção efetiva e tivemos a cola-
boração dos grandes blocos 
do Estado. Esperamos que a 
parceria se repita neste ano. 
Um dos objetivos da ação é, 
também, divulgar os canais 

competentes para a denún-
cia caso a mulher seja im-
portunada”, frisou.

Rede de proteção
A coordenadora das 

Delegacias da Mulher da Pa-
raíba, delegada Maysa Félix, 
salientou que a continuação 
da campanha mostra que a 
Rede de Proteção à Mulher 
funciona no Estado. “No pe-
ríodo de Momo, verificamos 
que muitas vezes o indiví-
duo não respeita o corpo 
da parceira. Porém, com a 
divulgação da iniciativa do 
‘Meu corpo não é sua folia’ 
nos meios de comunicação, 
fortalecemos a campanha 
e a sociedade consegue se 

conscientizar acerca desse 
tipo de crime”, afirmou.

Por sua vez, a gerente exe-
cutiva de Gênero da Secretaria 
de Estado da Mulher e Diver-
sidade Humana, Joyce Borges, 
explicou que a campanha foi 
pensada principalmente pela 
necessidade de informar às 
mulheres sobre os seus direi-
tos. “Sabemos que, infelizmen-
te, no Carnaval, existe uma 
cultura patriarcal que acredita 
que o corpo da mulher está 
disponível. Com isso, passa-
mos a mensagem às mulheres 
paraibanas de que não existe 
a disponibilidade do seu cor-
po e que elas não devem ser 
importunadas. Quando ela diz 
não, é não”, enfatizou.

plo do “Jardim das Escultu-
ras”, instalado na entrada 
do evento. Com decoração 
da paisagista e arquiteta Bia 
Campelo e com esculturas de 
Wilson Figueiredo, o recinto 
oferece descanso com vista 
para a orla de Cabo Branco e 
um playground para a diver-
são das crianças.

“Além de atender à rei-
vindicação dos artesãos, que 
gostariam  que o Salão do 
Artesanato da Paraíba vol-
tasse à orla de João Pessoa, 
foi oferecida toda essa estru-
tura, dando as condições de 
o artesão expor todas as pe-
ças que ele considera neces-
sário, além de oferecer con-
forto aos visitantes”, destaca 
Marielza.

No hall do Salão, os vi-
sitantes podem votar ainda 
no artesão que eles consi-

derarem ter as peças mais 
bonitas, entre os 12 home-
nageados na 31ª edição do 
evento, que tem como tema 
“Metal que vira arte”. Ao fim 
do evento, o mais votado vai 
ganhar um fim de semana 
em Natal. Um telão foi ins-
talado para a votação, reali-
zada após o visitante digitar 
o CPF.

 
Além das expectativas
Tanto os artesãos que 

participam diretamente da 
31ª edição do Salão do Arte-
sanato da Paraíba quanto os 
visitantes fazem questão de 
ressaltar a satisfação com o 
evento, citando itens como 
localização, peças comerciali-
zadas e a estrutura montada.

Bento Medeiros, “Bento 
dos Pássaros” como é conhe-
cido, vendeu todas as peças 

já no primeiro dia do even-
to. “Sempre vendi todas as 
minhas peças, mas acredito 
que o contato direto com o 
turista ajudou ainda mais. 
Fiquei muito satisfeito. Ago-
ra vou me dedicar às enco-
mendas que eu recebi além 
das vendas”, comemora.

Wilson Figueiredo, um 
dos homenageados, ressal-
tou que, além das vendas, 
esta edição do Salão do Arte-
sanato tem sido uma vitrine 
para o trabalho dele. “Depois 
de alguns anos, o Salão vem 
para o circuito do turismo, 
e isso foi muito bom para as 
vendas, além de ajudar na di-
vulgação do nosso trabalho”, 
comenta.

Outro artesão que se diz 
satisfeito é Enoque Bernar-
do. Aos 80 anos, seu Enoque 
trabalha desde os 30 com 

brinquedos populares. “Nos 
outros Salões, no Espaço 
Cultural, o movimento era 
muito fraco. Aqui na praia o 
movimento é bem melhor, e 
estamos vendendo graças a 
Deus”, acrescenta.

 
Estrutura
A feira tem 3.081 me-

tros quadrados de área co-
berta. O projeto geral foi 
do arquiteto Gustavo Vaz e 
a entrada foi ambientada 
pela arquiteta Tereza Quei-
roga. Rosemildo Jacinto foi 
responsável pela criação 
de cinco ilhas de descanso 
temáticas ao longo do per-
curso da feira. O projeto pai-
sagístico ficou sob a orien-
tação da também arquiteta 
Beatriz Campelo; já a praça 
de alimentação, denomina-
da Espaço Criativo Mar e 
Bar, foi projetada por Sarah 
Cavalcanti. No local estão 
instalados sete equipamen-
tos da gastronomia, entre 
lanchonetes e restaurantes 
regionais e será promovida, 
em parceria com a Mendhi 
Eventos, a programação mu-
sical e folclórica.

Helena Lapenda, turista 
do Rio Grande do Norte, elo-
giou a diversidade de peças 
expostas. “É um trabalho 
que chama muito a atenção 
pela simplicidade e, ao mes-
mo tempo, sofisticação”, diz, 
elogiando também a locali-
zação do evento.

“Essas esculturas de 
metal mostram muito bem 
a criatividade do artesão pa-
raibano. Estou encantada”, 
destaca a turista de Minas 
Gerais, Juliana Oliveira.

O Salão de Artesanato 
tem entrada gratuita e está 
sendo facultada a doação de 
alimentos não perecíveis que 
serão destinados a entidades 
da Grande João Pessoa.

A 31ª edição do Arte-
sanato conta com a correa-
lização do Sebrae-PB e par-
cerias do Procon-PB, Jucep, 
Empreender-PB, Cagepa, 
Detran, Uniesp e EPC (Em-
presa Paraibana de Comuni-
cação).

com informações da Secom-PB

tem chamado a atenção dos 
visitantes e dos próprios ar-
tesãos são as novidades na 
estrutura do Salão, a exem-

Tanto os artesãos que 
participam diretamente 

da 31ª edição do 
Salão do Artesanato 
da Paraíba quanto os 

visitantes fazem questão 
de ressaltar a satisfação 
com o evento, citando 
itens como localização, 
peças comercializadas e 

a estrutura montada

Foto: André Lúcio

O Salão de Artesanato tem entrada gratuita e está sendo facultada a doação de alimentos não perecíveis que serão destinados a entidades da Grande João Pessoa
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Efeitos da medida devem demorar 15 dias para chegar ao bolso do consumidor, segundo o presidente da Fecombustíveis

A Petrobras confirmou, 
ontem, redução de 3% no 
preço do diesel e da gasolina 
para as refinarias. A medida 
entra em vigor nesta terça-
feira (14). O último reajuste 
anunciado pela companhia 
para a gasolina foi em 1º de 
dezembro do ano passado e, 
para o diesel, no dia 21 da-
quele mês.

A medida não surpreen-
deu o mercado, disse ontem  
(13) à Agência Brasil o presi-
dente da Federação Nacional 
do Comércio de Combustí-
veis e de Lubrificantes (Fe-
combustíveis), Paulo Miran-
da Soares.

Soares lembrou que, 
quando começou a tensão 
entre Irã e Estados Unidos, 
o preço do barril de petróleo 
no mercado internacional 
subiu de US$ 64 para US$ 70. 
Como o preço já voltou ao pa-
tamar anterior, Soares disse 
que a tendência é de queda 
do preço dos dois combus-
tíveis no mercado interno 

Alana Gandra 
Da Agência Brasil

Petrobras reduz o preço da 
gasolina e do diesel em 3%

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

O último reajuste 
anunciado pela 

companhia para a 
gasolina foi em 1º 

de dezembro do ano 
passado e, para o diesel, 
no dia 21 daquele mês

brasileiro. “É absolutamente 
normal e esperada essa ati-
tude da Petrobras.”

O presidente da Fecom-
bustíveis ressaltou, porém, 
que, para o consumidor, a re-
dução do preço deve demo-
rar algum tempo, porque as 
distribuidoras têm que gerir 
o estoque, estimado entre 15 
milhões e 20 milhões de li-
tros. “Só baixa o preço quan-
do ela [distribuidora] vender 
o estoque que comprou mais 
caro”. Para chegar à bomba, 
deve demorar 15 dias, “por-
que a concorrência é muito 
grande no setor de revenda”, 
disse Soares.

O Ministério da Saúde 
ampliou em 39% o número 
de leitos de Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTI), em re-
lação a 2018, nos hospitais 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A medida acrescentou 
1.424 leitos para viabilizar o 
atendimento de casos mais 
graves de crianças e adultos 
em todo país. 

Segundo a pasta, a ação 
foi responsável por zerar to-
dos os pedidos de habilitação 
de leitos solicitados pelos es-
tados em 2019, com investi-
mentos de R$ 185,6 milhões. 
Atualmente, o SUS conta com 
23 mil leitos de UTI Adulto 
e Pediátrico em todas as re-
giões do país. 

Dos 1.424 novos leitos, 
729 são destinados a pacien-
tes adultos, sendo 687 leitos 
de UTI e 42 em unidades 
coronarianas; e 695 volta-
dos para o atendimento de 
crianças. Esse total está divi-
dido em 142 novos leitos pe-

diátricos, 159 neonatal, 287 
em Unidade de Cuidados In-
termediários Convencionais 
(UCINCo) e 107 em Unidade 
de Cuidados Intermediários 
Canguru (UCINCa).

No Centro-Oeste, foram 
habilitados 99 leitos, sendo 
56 do tipo adulto, 30 pediá-
trico, sete neonatal e seis uni-
dades coronarianas. No Nor-
deste foram 297 leitos, das 
quais 221 adulto, 34 do tipo 
pediátrico, 20 neonatal, 10 
unidades coronarianas, 47 
em UCINCo e 32 em UCINCa. 
Já para o Norte, a pasta habi-
litou 190 leitos, sendo 105 do 
tipo adulto, 35 pediátrico, 24 
neonatal, um em unidade co-
ronariana e 20 UCINCo.

Na região Sudeste foram 
300 leitos de UTI, dos quais 
184 são leitos adultos, 13 pe-
diátricos, 78 neonatal, 25 co-
ronarianos, 203 UCINCo e 67 
UCINCa. Na região Sul foram 
habilitados 144 UTIs, sendo 
121 do tipo adulto, 10 do tipo 
pediátrico, 13 neonatal, 17 
UCINCo e oito UCINCa.

SUS terá 1.424 novos
leitos de UTI no país 
Da Agência Brasil

A partir de 2021

Lei proíbe copos, pratos e talheres 
de plástico na capital paulista

O prefeito de São Pau-
lo, Bruno Covas, sancionou 
ontem (13), a lei que proíbe 
o fornecimento de copos, 
pratos e talheres de plásti-
co na cidade. Com a proibi-
ção, os itens devem não só 
deixar de ser oferecidos por 
bares e restaurantes, como 
também não estarão mais 
disponíveis no comércio 
e em supermercados para 
uso doméstico. A legislação 
entra em vigor em 1º de ja-
neiro de 2021.

Ainda neste mês, a pre-
feitura deve regulamentar 
a lei aprovada em junho do 
ano passado que proíbe o 
fornecimento de canudos 
plásticos na capital paulis-
ta. A Assembleia Legislati-

va do Estado de São Paulo 
(Alesp) também aprovou 
uma legislação semelhante 
abrangendo todo o Estado.

O vereador Xexeu Tri-
poli (PV), autor do projeto 
de lei sancionado hoje, dis-
se que 16% do lixo gerado 
pelo município é de plásti-
co em diversas formas. Na 
justificativa da proposta, o 
vereador defendeu que os 
copos e talheres descartá-
veis sejam substituídos por 
itens de material biodegra-
dável ou reutilizável.

Covas disse que antes 
mesmo da regulamentação 
a proibição dos canudos 
plásticos já tem gerado im-
pactos positivos na cidade. 
“Ainda sem mesmo a regu-
lamentação ter saído, hoje, 
praticamente, não se acha 
mais canudo que não seja 

biodegradável ou de outra 
alternativa na cidade. Por-
que, muito mais do que a 
sanção pecuniária ou a fis-
calização, a lei transformou 
a cultura da nossa popula-
ção”, ressaltou.

Indústria contesta
A Associação Brasi-

leira da Indústria do Plás-
tico (Abiplast) disse que 
as proibições aos produ-
tos “trazem insegurança 
jurídica, mexem com a 
competitividade e o pla-
nejamento financeiro das 
empresas, causando im-
pacto nos investimentos, 
na geração de empregos e 
até mesmo na manutenção 
da atividade industrial”.

A representante da in-
dústria de plástico defen-
de que em vez de proibir, 

o uso desse produtos seja 
regulamentado de forma 
a reduzir o consumo e ga-
rantir a reciclagem. “A in-
dústria de transformação 
e reciclagem de material 
plástico está disposta a 
contribuir para a constru-
ção de soluções em con-
junto”, diz o comunicado 
da associação.

Daniel Mello 
Da Agência Brasil

Ainda sem mesmo 
a regulamentação ter 

saído, hoje, 
praticamente, não se 
acha mais canudo que 
não seja biodegradável 
ou de outra alternativa 

na cidade 

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Os itens devem não só deixar de ser oferecidos por bares e restaurantes, como também não estarão mais disponíveis no comércio e em supermercados

Termina na próxima sexta-feira consulta 
pública sobre a saúde bucal no país

Termina na próxima sex-
ta-feira (17) o prazo para o 
envio de contribuições à con-
sulta pública do Ministério 
da Saúde sobre a saúde bucal 
dos brasileiros. A consulta 
visa receber sugestões sobre 
a metodologia a ser aplicada 
na nova edição da pesquisa 
SB Brasil 2020, que trata de 
saúde bucal. Com o estudo, 
que vai examinar aproxima-
damente 30 mil pessoas e 
levantar os principais pro-

blemas de saúde bucal, será 
possível levantar tendências 
e subsidiar a formulação e 
aprimoramento das políticas 
públicas da área.

Esse tipo de estudo epi-
demiológico é realizado a 
cada 10 anos e a execução da 
edição de 2020 será feita pela 
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG) e as con-
tribuições ao projeto SB Brasil 
podem ser enviadas por meio 
de formulário eletrônico.

A pesquisa SB Brasil 2020 
está em sua quinta edição 
e visa levantar informações 

para qualificar o planejamen-
to de políticas e programas 
de promoção, prevenção e 
assistência em saúde bucal. 
Também será uma importan-
te ferramenta para analisar 
as condições atuais de saúde 
bucal da população brasileira, 
após 14 anos do lançamento 
da Política Nacional de Saúde 
Bucal - Programa Brasil Sorri-
dente, segundo o ministério.

Os quatro levantamen-
tos nacionais, realizados em 
1986, 1996, 2003 e 2010, 
contribuíram para constru-
ção da série histórica e da 

base de dados do perfil epi-
demiológico de saúde bucal 
da população brasileira, se-
gundo o ministério.

O levantamento será fei-
to em todas capitais do país, 
no Distrito Federal e em cin-
co municípios do interior das 
regiões do Brasil.

Segundo o Ministério da 
Saúde, com o estudo deste ano 
será possível qualificar o pro-
grama Brasil Sorridente, per-
mitindo verificar tendências, 
planejar e avaliar os serviços 
de saúde no âmbito do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

Luciano Nascimento 
Da Agência Brasil

 

O grupo Caoa desistiu 
de comprar a fábrica da 
Ford em São Bernardo do 
Campo, São Paulo. A infor-
mação foi dada ontem (13) 
pelo governador João Do-
ria e, posteriormente, con-
firmada pela companhia.

Segundo Doria, a Caoa, 
apesar de não concretizar a 
compra da planta da mon-
tadora norte-americana, 
deverá anunciar importan-

tes investimentos no setor 
automobilístico no Estado 
em 2020. “Não foi possível 
viabilizar [a venda da fá-
brica da Ford para a Caoa] 
neste caso específico, mas 
a Caoa deve anunciar, ago-
ra em 2020, um novo e for-
te investimento com fabri-
cante chinês na indústria 
automobilística aqui em 
São Paulo”, disse Doria em 
entrevista coletiva.

Em nota, o grupo 
Caoa confirmou a infor-
mação do governador.

Grupo Caoa desiste 
de comprar fábrica 
Bruno Bocchini 
Da Agência Brasil



PB-200 interditada
Trechos da PB-200 entre Santo André e Pariri estão 
interditados por causa da chuva e DER vai contratar 
empresa para recuperação da estrada. Página 6
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João Pessoa, Santa Rita, Itapororoca e Mamanguape são os municípios paraibanos com maior quantidade de casos

O número de grávidas com 
HIV na Paraíba diminuiu 28,7% 
em 2019, de acordo com o últi-
mo Boletim Epidemiológico da 
Secretaria do Estado de Saúde. 
O resultado contraria a reali-
dade nacional. Isso porque, se-
gundo o Boletim Epidemiológi-
co de HIV/Aids divulgados pelo 
Ministério da Saúde, o núme-
ro de gestantes com HIV vem 
crescendo no Brasil. Em 2008, 
6,7 mil grávidas foram regis-
tradas com HIV. Já em 2018, 
esse número chegou a 8,6 mil, 
o equivalente a 2,9 casos a 
cada 1 mil pessoas. O número 
de gestantes com HIV aumen-
tou quase 37% nos últimos 
dez anos, apesar de o número 
total de pessoas HIV positivas 
vir caindo desde 2014. 

Na Paraíba, entres os anos 
de 2017 para 2018, houve um 
aumento na taxa de detecção 
de HIV em gestantes, mas esse 
quadro mudou em 2019. No 
último ano, foram registradas 
até outubro, 62 casos de HIV 
em pessoas grávidas, apontan-
do para uma redução de 28,7% 
quando comparado com 2018 
em igual período. Os municí-
pios com maior número de ca-
sos são João Pessoa, Santa Rita, 
Itapororoca e Mamanguape. 

Outro número que pode 
ser analisado nos casos de ges-
tação com HIV é o registro de 

infecção em menores de cinco 
anos. A taxa de detecção do ví-
rus nessa faixa etária tem sido 
utilizada como indicador para 
o monitoramento da transmis-
são vertical do HIV - infecção 
de progenitor para filho. Em 
2019, foram registrados dois 
casos, que estão sendo avalia-
dos pelo comitê Estadual de 
Transmissão Vertical. Entre as 
prováveis causas estão diag-
nósticos tardios e transmissão 
via amamentação em período 
puerperal ou pós-puerperal.

“Com o pré-natal qualifi-
cado, estaremos enfrentando 
o HIV na Paraíba diante de ges-
tantes, para que esse bebê não 
tenha essa exposição ao vírus e 
que não seja transmitido atra-
vés da transmissão vertical, da 
mãe para o bebê”, afirma Ivo-
neide Lucena, gerente opera-
cional das IST/HIV/Aids/HV/
Tuberculose do Estado. 

Uma das medidas apon-
tadas pela gerente que aju-
dou a diminuir esse número 
foi a prevenção. O governo 
do Estado adquiriu 2 milhões 
de camisinhas, abastecendo 
todos os municípios também 
com material informativo 
não só para HIV, mas tam-
bém para sífilis, hepatite B e 
c. Também em 2019, foi ofe-
recido um curso a distância 
com temáticas de prevenção, 
autocuidado, sexualidade e 
gênero, para professores e 
alunos da rede estadual.

Lara Brito 
Especial para A União

Número de grávidas com HIV 
teve queda de 28,7% em 2019

Editoração: Lênin BrazEdição: Renata Ferreira

Serviços de referência
De acordo com Joana Ramalho, chefe no núcleo 

de IST/AIDS da Secretaria Estadual de Saúde, durante 
o pré-natal é ofertado um teste rápido e obrigatório 
de HIV. Gestantes com HIV na Paraíba, assim como 
seus companheiros(as), são encaminhados para 
dois serviços de referência, o Hospital Universitário 
Alcides Carneiro de Campina Grande e o Hospital 
Universitário Lauro Wanderley, em João Pessoa. O 
pré-natal é feito lá, com o tratamento correto para 
o HIV, seguindo os mesmos protocolos que qualquer 
outra pessoa vivendo com vírus.

A especialista explica todo o processo: “Se você 
já sabia que tinha, você já tomava um antirretroviral. 
Se não sabia, a partir daí é recomendado iniciar o an-
tirretroviral imediatamente. Entretanto, no momento 
do parto, se ela tiver com a carga viral em quantidade 
alta, a via de parto escolhida é a cesariana. Se a 
quantidade for baixa ou indetectável, pode ser feita 
via parto normal. no momento do parto é feita uma 
dose, chamada dose de ataque, uma medicação 
antirretroviral. A criança quando nasce também 
recebe a medicação e segue até os dois anos, que 
é quando ela faz o exame final. Se todo o protocolo 
for feito da maneira correta, a chance é quase 100% 
de não ter o vírus. Toda pessoa, gestante ou não, 
se ela toma medicação de maneira correta, ela fica 
com a carga viral quase nula.” 

Lactação
Outra coisa muito importante é o inibidor de lac-

tação, para que a produção de leite seja cessada - já 
que, para todas as pessoas com HIV, a amamentação 
não é recomendada pois existe risco de infecção pelo 
vírus. A criança exposta pode receber leite dos bancos 
de leite e o Estado da Paraíba também fornece men-
salmente 10 fórmulas infantis para a família, até a 
criança completar um ano de idade. Joana também 
indica o uso de preservativos para gestantes e em 
fase de amamentação, o que ajuda a diminuir o risco 
de contrair a doença e infectar o filho.

“Apesar do tratamento ser seguro e eficaz, é 
uma situação difícil. Geralmente elas vão descobrir 
apenas no pré-natal. É mais complicado pois a ges-
tante já tem uma carga psicológica mais carregada 
pela gestação. Por isso que, inclusive, nos serviços 
de referências é oferecido também um acompanha-
mento psicológico”, complementa Joana.

Oferta do exame aos pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à hemodiálise começou em 2018, na capital, e agora será ampliado

Foto: Secom-PB

Durante hemodiálise

Estado é pioneiro na realização de 
exame de carga viral de hepatites

Reunião discute seleção de equipes 
multidisciplinares para Escritório Social

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio da 
gerência Executiva de Vigi-
lância em Saúde, iniciou neste 
mês de janeiro uma ação de 
oferta do exame carga Viral 
para todos os pacientes com 
Insuficiência Renal Crônica 
(IRc) submetidos à hemo-
diálise em clínicas de hemo-
diálise privadas conveniadas 
com o Sistema Único de Saú-
de (SUS). O serviço prestado 
representa custo zero para as 
clínicas e é de suma impor-
tância do ponto de vista da 
vigilância epidemiológica. A 
ação, que é pioneira no país, 
começou em 2018, na capital, 
e agora será estendida para 
guarabira, cajazeiras, Patos e 
campina grande.

Os protocolos assisten-
ciais do Ministério da Saúde 
recomendam como exame de 
triagem os marcadores soro-
lógicos HBSAg e o Anti HcV. 
Esses exames pesquisam os 
anticorpos produzidos pelo 
organismo, respectivamente 
da hepatite B e c. No entanto, 
o paciente IRc é imunossupri-

mido, ou seja, tem a atividade 
do sistema imunológico len-
ta, retardando a produção de 
anticorpos, mesmo quando já 
exista a presença do vírus.

“Nosso objetivo é possi-
bilitar a detecção precoce da 
existência do vírus da hepati-
te B e/ou c nos pacientes por-
tadores de IRc. Sendo a carga 
Viral o exame que pesquisa 
vírus no sangue, ele é o ideal 
para detecção da infecção 
pelo vírus da hepatite B e c 
nestes pacientes." explicou a 
chefe do Núcleo de Hepatites 
Virais da SES, Rosa Maria da 
costa Monteiro.

A proposta é implantar a 
realização do exame de carga 
viral das hepatites B e c em 
todos os pacientes de cada 
uma das clínicas conveniadas 
com o SUS e ofertar como ro-
tina no ato de admissão dos 
novos pacientes.

O momento da coleta 
sanguínea de todos os pa-
cientes acontece em dois dias 
consecutivos, nos três turnos 
cada dia, visto que os pacien-
tes dialisam dia sim e dia não. 

Durante este período, técni-
cos da SES, do Laboratório 
central da Paraíba, além do 
apoiador regional, permane-
cem no serviço, dando supor-
te tanto de treinamento como 
acesso ao gerenciador de 
Ambiente Laboral (gAL).

“Dessa forma, é possível 
que os técnicos do serviço 
visualizem os resultados, 
porque ficam registrados no 
sistema de informação. As 
clínicas recebem orientações 
da SES do ponto de vista de 
vigilância, de fluxo e acom-
panhamento, caso o paciente 
apresente carga viral detec-
tável e ainda garante o aces-
so ao atendimento médico e 
da equipe multiprofissional 
do clementino Fraga”, pon-
tuou Rosa.

Os resultados dos exa-
mes, realizados pelo setor de 
biologia molecular do Lacen, 
são liberados com a rapidez 
que a ação necessita para to-
mada de medidas, caso haja 
detecção de paciente porta-
dor do vírus da hepatite B ou 
c. O paciente que apresentar 

o resultado detectável neces-
sita de exames complemen-
tares e, após o resultado, o 
paciente poderá ser acompa-
nhado pela equipe do com-
plexo Hospitalar clementino 
Fraga (cHcF).

Programação
As atividades começa-

ram em João Pessoa no ano 
de 2018, mas, na última 
quarta-feira (8), foram rea-
lizados os primeiros exames 
carga Viral em guarabira. 
No primeiro dia, junto com 
a orientação e suporte da 
equipe da SES, foram coleta-
das amostras de 36 pacien-
tes. No segundo dia de ati-
vidades, as duas apoiadoras 
da clínica já puderam seguir 
com a ação e foram feitas co-
letas em mais 37 pacientes.

Nesta terça-feira (14) e 
quarta-feira (15), as ativida-
des seguem em cajazeiras. Na 
quarta e quinta-feira, na Uni-
dade de Patos. Já na semana 
que vem, nos dias 21 e 22 de 
janeiro, as atividades aconte-
cem em campina grande.

Reforma e seleção de 
equipes multidisciplinares 
foram debatidas na tarde de 
ontem (13) na retomada dos 
trabalhos para implantação 
do Escritório Social na Paraí-
ba – instrumento que atuará 
na disponibilização de atendi-
mentos, serviços e suporte aos 
egressos do sistema prisional 
e seus familiares. A reunião 
ocorreu no Tribunal de Justiça 
da Paraíba.

O Escritório Social foi 
criado por meio de Acordo de 
cooperação Técnica (AcT), 
assinado pelos gestores do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, 
governo do Estado e conselho 
Nacional de Justiça (cNJ) no 
dia 11 de novembro. A iniciati-
va integra ações do Programa 

Justiça Presente do (cNJ), em 
parceria com Programa das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (Pnud), com recur-
sos repassados pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública.

Os trabalhos para funcio-
namento do Escritório estão 
sendo realinhados em função 
da mudança de gestão da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Humano do Estado, assumida, 
no último dia 3, por Tibério 
Limeira, que já participou da 
reunião. 

“Estamos tomando todas 
as providências para a refor-
ma da sede onde vai funcionar 
o Escritório Social, que será 
instalado na antiga Superin-
tendência do Patrimônio da 
União; bem como para proce-

der à publicação da comissão 
encarregada de selecionar os 
profissionais que integrarão o 
programa e à seleção propria-
mente dita. A previsão é que 
até o dia 15 de fevereiro es-
tes pontos estejam resolvidos 
para que possamos dar início 
às atividades do Escritório 
após o período do carnaval”, 
adiantou o novo secretário.

De acordo com a coorde-
nadora do programa no âm-
bito da Paraíba, Ana Pereira, 
os trabalhos do Escritório 
abrangerão saúde, educação, 
qualificação, encaminhamen-
to profissional, atendimento 
psicossocial e moradia. “A 
reunião foi de realinhamento 
e definição de prazos para a 
publicação da comissão. O 

secretário assumiu o com-
promisso de contratação de 
três profissionais diretos e de 
10, selecionados via edital, 
até fevereiro. Serão contem-
pladas as áreas de Direito, 
Psicologia, Serviço Social e 
Pedagogia”, afirmou.

Estiveram presentes, 
também, o juiz-corregedor 
Marcos Salles, o procurador 
da República José godoy Be-
zerra de Souza, o secretário de 
Administração Penitenciária, 
João Paulo Ferreira Barros, seu 
assessor Ednaldo cordeiro da 
Silva Júnior, diretora técnica 
da Fundac, Waleska Ramalho 
Ribeiro e a gerente do Sistema 
Nacional de Atendimento So-
cioeducativo (Sinase), Luciana 
Maria Brito gomes.
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Trechos da rodovia romperam por causa das fortes chuvas da semana passada e tráfego precisou ser desviado
Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

PB-200 é interditada e DER 
faz contratação emergencial

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Renata Ferreira

O acesso à PB-200, no 
trecho que liga Santo André 
a Pariri, está ocorrendo por 
uma via alternativa de Gurjão 
e Juazeirinho, através do sítio 
Bucutu, localizado entre Parari 
e Juazeirinho. A estrada estadual 
está interditada desde a últi-
ma quinta-feira (9) devido ao 
rompimento em vários trechos 
da via provocado pelas fortes 
chuvas registradas na região 
neste período.  Ontem à noite, 
o Governo do Estado divulgou 
que vai contratar, em caráter 
de urgência, uma empresa de 
engenharia para execução dos 
serviços nos sete pontos dani-
ficados pela chuva na rodovia.

O Departamento de Es-
tradas e Rodagens (DER-PB) já 
realizou um trabalho fotográfico 
da PB-200 para restabelecer o 
tráfego o mais rápido possível. 
O superintendente do DER-PB, 
Carlos Pereira, afirmou que foi 
pessoalmente ao local, onde já 
foi feito um levantamento fo-
tográfico da área. “Esse serviço 
será demorado e mais intenso, 
porque deveremos reconstruir 

Foto: Divulgação/DER

Governo vai contratar, em caráter de urgência, empresa de engenharia para efetuar os serviços nos sete pontos danificados pela chuva

Somente entre os dias 6 
e 12 deste mês, o Complexo 
Hospitalar Regional Deputa-
do Janduhy Carneiro, de Pa-
tos, atendeu 67 pacientes, com 
diversas lesões, algumas das 
quais necessitaram de encami-
nhamento para cirurgias, víti-
mas de acidentes de trânsito. 
Desses, 62 casos envolveram 
acidentes com motocicletas, 
o que dá uma média de oito 
atendimentos/dia somente 
com vítimas nesta modalidade 
de transporte.

O relatório semanal de 
atendimentos aponta ainda 
que ocorreram três atropela-
mentos e outros dois acidentes 
de trânsito envolvendo ciclis-
tas e mais onze pessoas deram 
entrada na unidade vítimas de 
violência, sendo cinco delas 
por ferimentos com armas 
brancas, quatro por armas de 
fogo e duas pessoas vítimas de 
agressão física.

A diretora geral do Com-
plexo, Liliane Sena, chama 

atenção para a gravidade dos 
constantes números de aci-
dentados por motos. “Nós es-
tamos registrando crescentes 
números de atendimentos de 
pacientes vítimas de acidente 
de trânsito envolvendo motos 
e isso não é uma realidade só 
de Patos e região, se repete 
em outros hospitais da rede 
estadual. Penso que é preciso 
reforçar a campanha de edu-
cação no trânsito para que 
as pessoas se conscientizem 
da gravidade deste fato, que, 
além de lotar as emergências 
dos hospitais, ocupar leitos 
e UTIs, via de regra, em boa 
parte dos casos, pode deixar 
sequelas para o resto da vida”, 
afirma Liliane, complemen-
tando que dados do Hospital 
de Emergência e Trauma de 
Campina Grande, referente 
apenas aos últimos dias 11 e 
12, atestam que 58 pessoas 
deram entrada naquela uni-
dade também vítimas de aci-
dentes de motos.

Motociclistas lideram 
acidentes de trânsito

Tilápia e camarão

Projeto de piscicultura aquece a
economia do Brejo paraibano

Um sonho de uma casa 
no campo foi o pontapé 
para um empreendimento 
que, hoje, é referência em 
piscicultura na região do 
Brejo paraibano. O Vale Pis-
cicultura, projeto localizado 
na cidade de Borborema e 
que foi idealizado por três 
sócios e amigos, começou a 
produzir tilápia e camarão 
em março do ano passado. 
Por meio do projeto Aqui-
Paraíba, do Sebrae Paraí-
ba, os empresários tiveram 
todo o apoio para transfor-
mar o sonho em realidade.

De acordo com um dos 
sócios, Diógenes Henriques, 
a ideia de montar um negócio 
de criação de peixe e cama-
rão em tanques surgiu a par-

tir de Giuseppi Coutinho, que 
queria comprar uma casa 
no campo para a sua mãe. 
Depois de um tempo, segun-
do relatou, o terceiro sócio, 
Amâncio Ramalho, percebeu 
que a propriedade teria po-
tencial para a atividade da 
piscicultura, o que levou os 
três a estudarem a possibili-
dade e, posteriormente, cons-
tituírem a empresa.

“O Sebrae veio junta-
mente com Giuseppi Cou-
tinho, que ocupava uma 
cadeira de conselheiro. A 
instituição nos auxiliou 
praticamente em tudo, bem 
como ajudou e ajuda os pro-
dutores rurais da região do 
Brejo paraibano através do 
AquiParaíba, por meio de 

palestras, missões técnicas, 
entre outros”, afirmou Dió-
genes Henriques. O proces-
so de implantação dos 20 
tanques foi por intermédio 
de estudos topográficos. 
Os animais são de estados 
vizinhos, como Ceará e Rio 
Grande do Norte.

“A produção média é 
entre 3.500 e 4.000 quilos 
de peixe por lote, e uma mé-
dia de 700 a 900 quilos de 
camarão por lote. Os produ-
tos são vendidos para a re-
gião local e o nosso diferen-
cial está na qualidade e no 
tempo de produção. O peixe 
fica pronto para consumo 
em média de 6 a 7 meses, 
já o camarão entre 75 e 90 
dias”, contou o empresário, 

acrescentando que as prin-
cipais dificuldades estão 
nas quantidades de licenças 
exigidas e o tempo que le-
vam para serem deferidas. 
“Resolvemos empreender 
para diversificar o tipo de 
empreendimento, abrir ou-
tro leque de investimento”, 
enfatizou.

Polícia apreende mais 
de 15 quilos de drogas

Nove apreensões de 
drogas foram realizadas 
pela Polícia Militar no fi-
nal de semana, durante as 
ações de combate ao tráfico. 
Foram apreendidos mais de 
15 kg de maconha, cocaína 
e crack, nas cidades de João 
Pessoa, Campina Grande, 
Santa Rita e Princesa Isabel. 
No total, 13 pessoas foram 
presas em flagrante.

A maior apreensão 
aconteceu no fim da noite 
da sexta-feira (10), duran-
te a 35ª Operação Impacto, 
no condomínio Vieira Diniz, 
na capital. Um homem de 23 
anos foi preso com 13 ta-

bletes de maconha, em um 
apartamento. Com ele, que 
já tinha passagem por rou-
bo, foram encontradas ainda 
balança de precisão, mais de 
R$ 5 mil em dinheiro, com-
provantes de depósito de 
pagamento, caderno com 
anotações da movimentação 
financeira do tráfico e duas 
munições de calibre 12.

Ainda na Operação 
Impacto, um homem de 
36 anos foi preso no bairro 
do Pedregal, em Campina 
Grande, com mais de 1 kg 
de cocaína, 280 gramas de 
crack e duas balanças de 
precisão.

uns quatro bueiros e também os 
pavimentos. Mas estamos tra-
tando essa obra em caráter de 
emergência”, frisou. 

Todos os estudos preli-
minares foram feitos pelos en-
genheiros Herbert Nóbrega e 
Lamartine Vieira, da Residên-
cia Rodoviária de Sumé, que 
vão elaborar um relatório final 

apontando o que deve ser feito 
para o tráfego feito pela rodo-
via da região do Cariri voltar ao 
normal.

Ontem, a equipe do DER 
se reuniu para tratar sobre a re-
construção da estrada. “É impor-
tante destacar que o município 
de Santo André não está isolado. 
O acesso está sendo feito por um 

desvio, através de Juazeirinho”. 
Segundo o DER, essa é a única 
interdição registrada nas estra-
das da Paraíba devido às fortes 
chuvas registradas na quarta e 
quinta-feira da semana passada.

Mais chuvas 
Os municípios de Santo An-

dré e São João do Cariri foram 

algumas das cidades paraibanas 
onde choveu mais do que o pre-
visto para todo o mês de janeiro 
somente na quarta (9) e quinta-
feira (10). As precipitações de-
ram uma trégua, mas a previsão 
é de que volte a chover no Sertão, 
Alto Sertão e Cariri do Estado em 
até 15 dias. Caso isso ocorra, os 
açudes devem receber mais re-

cargas nas próximas semanas. 
A estimativa é da meteoro-

logista da Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa), Carmem Becker. 
“Essas são chuvas isoladas, con-
sideradas de pré-estação”, frisou. 

O volume de água além do 
esperado provocou recarga em 
vários açudes. Segundo Jana Yres 
Barbosa de Sousa, técnica em 
Geoprocessamento e Recursos 
Hídricos da Aesa, os que mais se 
destacam são o Epitácio Pessoa 
(em Boqueirão), Coremas (em 
Coremas) e o Engenheiro Ávi-
dos (Cajazeiras). Eles registram, 
respectivamente, 87,97 milhões 
de m3, 55,73 milhões de m3 e 
44,43 milhões de m3.

A técnica em Geoprocessa-
mento e Recursos Hídricos da 
Aesa frisou que, mesmo com 
as chuvas além do esperado na 
semana passada, não há açudes 
prestes a sangrar no Estado. Jana 
Yres contou que por conta das 
irregularidades das chuvas dos 
últimos anos, muitos estão bem 
abaixo de sua capacidade. “Al-
guns estão com menos de 5% 
de sua capacidade. A situação 
não está favorável para sangra-
mento”, informou.

O Vale Piscicultura, 
projeto localizado na 
cidade de Borborema, 
começou a produzir 

tilápia e camarão em 
março do ano passado

Produção média de peixes varia de 3.500 a 4.000 quilos por lote, enquanto a de camarão vai de 700 a 900 quilos por lote, segundo os empresários
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Moradores da comunidade do S transferidos em novembro passado dependem de benefício da Prefeitura para pagar aluguel

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Atraso no auxílio-moradia
preocupa famílias do Róger

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Renata Ferreira

Fotos: Roberto Guedes

Famílias que foram reti-
radas da comunidade do S, no 
bairro do Róger, em novembro 
do ano passado, e estão mo-
rando em casas alugadas nas 
proximidades reclamam do 
atraso da Prefeitura de João 
Pessoa no pagamento do au-
xílio-moradia. Cerca de 160 
famílias estão nessa situação. 
Elas viviam em condições in-
salubres, pois o local não tem 
saneamento básico e infraes-
trutura mínima adequada. Fo-
ram deslocadas em novembro 
e passaram a depender do au-
xílio da Prefeitura para pagar 
o aluguel. Entretanto, segundo 
os moradores, o pagamento de 
janeiro ainda não foi efetuado.

As famílias da comuni-
dade do S estão apreensivas e 
solicitam providências. O líder 
comunitário Mauro Rodrigues, 
conhecido como “índio”, infor-
mou que a proposta da Prefei-
tura de João Pessoa é construir 
436 apartamentos até 2020, 
mas, enquanto a obra não acon-
tece, a Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Sedes) garante 
o auxílio-moradia, no valor de 
R$ 350 reais. “Ficou garantido 
que só iriam demolir depois 
que todos estivessem com suas 
casas alugadas e de fato aconte-
ceu. No entanto, está deixando 
a desejar porque estamos há 
um mês com o aluguel atrasa-
do, muitos moradores estão 
apreensivos, chorando, com 
medo de não ter condições de 
manter o aluguel”, disse.

A dona de casa Tereza 

dos Santos vive na comunida-
de do S há 25 anos com seis 
filhos. Ela conta que foi uma 
das primeiras pessoas a sair 
e a procurar uma residência. 
“Eu saí de minha casa no dia 
9 de novembro e o primeiro 
aluguel foi liberado no dia 16 
de dezembro. Prometeram pa-
gar certinho todo dia 6, mas eu 
pago a inquilina todo dia 10. Se 
o pagamento não vier no tem-
po certo, pago com o dinheiro 
da minha aposentadoria, mas 
acaba apertando o dinheiro 
da feira porque aqui em casa 
é muita gente, meu marido está 
desempregado. Minha sorte é 
que a proprietária é muito tran-
quila”, explicou. Ela conta ainda 
que sente falta de estar com 
a comunidade toda reunida. 
“Aqui todo mundo é amigo e 
se ajuda”, disse ela.

O agente de limpeza Ma-
noel de Souza mora com a 
esposa e o filho de um ano de 
idade e revela que o proprietá-
rio não é tão tranquilo quanto 
a de dona Terezinha. “Ele en-
tende a situação porque ele 
acompanha desde o início, mas 
todo mundo tem compromisso 
e quer receber seu dinheiro. 
Moro com minha família e te-
nho receio de ter que sair do 
local”, falou.

Semhab
O projeto foi desenvolvi-

do com a participação ativa da 
comunidade há quatro anos. A 
obra é dividida em duas eta-
pas. A primeira refere-se à in-
fraestrutura, que consiste em 
toda a drenagem, através do 
fechamento de duas lagoas de 

estabilização artificiais, além 
da pavimentação das ruas e 
implementação de ciclofaixas, 
construção de dois anfiteatros. 
Ocorreram adaptações ao pro-
jeto, como a construção de um 
galpão cultural e a caiçara dos 
pescadores para atender à 
demanda da comunidade. Até 
março será concluída a primei-
ra etapa da obra e em 2020 
serão entregues 436 aparta-
mentos.

O secretário adjunto da 

Secretaria Municipal de Habi-
tação Social (Semhab), André 
Coelho, afirma que essa obra 
vai mudar o ambiente urbano 
e qualidade de vida para essa 
comunidade.  “Todos os mora-
dores que ali residem vivem em 
condições extremamente insa-
lubres, em cima do emissário 
de esgoto que leva os dejetos 
para a estação da Cagepa. O Ró-
ger é uma área extremamente 
degradante, muitas pessoas uti-
lizam o mangue, pois não têm 

banheiro em suas casas. Nosso 
objetivo é levar dignidade a es-
sas pessoas. Não pode existir 
nenhuma relativização quando 
o cidadão não tem esgoto, esta 
é condição básica para saúde 
pública, mas até para fazê-los 
entender isso foi complicado”, 
afirmou.

De acordo com os morado-
res o dia do pagamento ainda 
não é fixo. A Semhab informa 
que há essa divergência porque 
depende do dia que a família 

foi cadastrada no benefício e 
quando foi transferida para 
a casa alugada, no entanto, a 
secretaria pretender unificar 
essa data.

Sedes 
A Secretaria de Desenvol-

vimento Social (Sedes) informa 
que os pagamentos referentes 
ao mês de janeiro serão reali-
zados ainda dentro do mês sem 
que haja prejuízo às famílias da 
comunidade do S.

Proposta da Prefeitura de João Pessoa é construir 436 apartamentos no local; Mauro Rodrigues, líder comunitário, diz que moradores estão apreensivos

Estabelecer parceria 
entre a Fundação Desenvol-
vimento da Criança e do Ado-
lescente “Alice de Almeida” 
(Fundac) e a Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB) para 
a execução de uma série de 
ações voltadas à socioeducação 
do Estado. Este foi o principal 
tema de reunião mantida pelo 
presidente da Fundac, Noaldo 
Belo de Meireles, com o reitor 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), professor 
Rangel Junior.

A reunião aconteceu no 
gabinete da Reitoria da UEPB, 
no Campus de Bodocongó, 
em Campina Grande, e con-
tou também com a presença 
do pró-reitor de Extensão da 
Universidade, professor José 
Pereira, do diretor do Lar do 
Garoto, Antônio Luiz de Sou-
sa, e da diretora técnica da 
Fundac, Waleska Ramalho. O 
convênio visa à abertura de 
campo de estágio para alunos 
dos cursos de Pedagogia, Psico-
logia, Educação Física e Direito 
da UEPB nas unidades socioe-
ducativas vinculadas à Fundac, 
bem como a oferta de curso de 
formação para os profissionais 
que atuam no sistema socioe-
ducativo paraibano.

Segundo Noaldo Meire-
les, a oferta de estágios é uma 
prática que está sendo reto-
mada, uma vez que existe uma 
demanda da Fundac e há o in-
teresse da UEPB em criar mais 
oportunidades de qualificação 

profissional para seus alunos. 
Com relação à oferta do curso 
de formação, ele explicou que 
a ideia é ofertar, inicialmente, 
uma Especialização em So-
cioeducação, de modo que as 
pessoas que atuam no sistema 
ampliem sua qualificação pro-
fissional e prestem um serviço 
ainda mais efetivo.

“Temos observado o pa-
pel da academia na formação 
de futuros profissionais para a 
política de socioeducação. Nes-
se contexto, temos uma Esco-
la Nacional de Socioeducação, 
que ministra, através da UNB, 
formações de curto período. A 
nossa proposta é avançar nes-
se processo e construir, junto 
à UEPB, a primeira Escola Es-
tadual de Socioeducação com 
especialização e mestrado”, 
explicou Waleska Ramalho.

Durante a reunião, o 
reitor Rangel Junior afirmou 
que a UEPB dará todo o apoio 
para que a parceria se inicie 
o mais breve possível, pois se 
trata de uma ação necessária, 
que beneficia os alunos da ins-
tituição, os profissionais das 
unidades socioeducativas da 
Paraíba, bem como a socieda-
de paraibana como um todo, 
pois reflete na prestação de 
um serviço mais eficaz e fun-
damental para a reinserção 
de jovens na sociedade, com 
maior possibilidade de se obter 
resultados positivos, afastando 
os adolescentes de situações 
de vulnerabilidade social.

Socioeducação: Fundac e 
UEPB discutem parceria

Concurso da Educação

Governo alerta sobre documentação 
obrigatória para posse de professores

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Administração, 
informa que os candidatos 
aprovados no concurso do 

Magistério, para o cargo efe-
tivo de professor de Educa-
ção Básica 3, da Secretaria 
de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia, que 

tomarão posse na próxima 
segunda-feira, dia 20 de ja-
neiro, devem seguir alguns 
procedimentos obrigatórios 
antes da cerimônia de posse. 

Os aprovados devem provi-
denciar alguns documentos 
obrigatórios para o procedi-
mento. Veja abaixo a relação 
de documentos.

SERVIÇO 

n Atestado de Saúde Ocupacional de Sanidade Mental e 
Capacidade Física: o aprovado deverá fazer o agendamen-
to com a Perícia Médica do Estado da Paraíba, para emissão 
deste atestado. Esse agendamento deverá ser feito pelos 
seguintes números: João Pessoa (3214-7772), Campina 
Grande (3310-7195), Guarabira (3271-2671), Monteiro 
(3351-2223), Patos (3421-2355), Sousa (3522-6184) ou 
Cajazeiras (3531-2098). Na data agendada para a perícia, 
o aprovado deve levar o Atestado de Sanidade Mental, emi-
tido pelo Complexo Juliano Moreira, ou pelos Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps) ou instituição privada (consultó-
rio médico) desde que emitido por psiquiatra.
Para os classificados no concurso que são portadores de 
necessidades especiais, também é exigido o laudo médico 
emitido pela Fundação Centro Integrado de Apoio ao Porta-
dor de Deficiência (Funad). Uma equipe da Funad está res-
ponsável por entrar em contato com estes aprovados para 
agendamento.

n PIS ou Pasep: o candidato que já tiver algum dos dois do-
cumentos deve se dirigir a instituição competente para con-
firmar se o documento está válido (se tiver inválido não será 
possível tomar posse). No caso de PIS, deve ir a qualquer 
Agência da Caixa Econômica; e Pasep, em qualquer agên-
cia do Banco do Brasil. Caso não tenha nenhum dos dois, o 
Pasep será gerado no momento da posse.

n Conta bancária: o aprovado já deve chegar ao Espaço 
Cultural no dia 20 de janeiro com a conta bancária no 
Banco Bradesco aberta. No momento da posse deverá ser 

apresentado o ‘Protocolo de Recebimento’ do Bradesco, ou 
outro documento que comprove os dados da conta aberta. 
Sem a conta, não é possível tomar posse.

n Declarações de Bens, Declaração que não exerce outro 
cargo ou função pública inacumulável (nas esferas muni-
cipais, estaduais e Federais), e Declaração de não haver 
sofrido penalidade disciplinar em função pública: essas de-
clarações serão preenchidas em formulário próprio no ato 
da posse.

n Diploma: quanto ao diploma, certificado ou certidão de 
Licenciatura Plena na disciplina ao qual se inscreveu, não 
será aceita ‘Declaração de conclusão de curso’. O curso 
deve ter o reconhecimento do MEC, então as duas cópias 
devem ser feitas frente e verso (pois é no verso que se en-
contra o carimbo do MEC).

n Demais documentos: além dos citados acima, o apro-
vado também deverá apresentar a original e duas cópias 
dos seguintes documentos: CPF e Consulta da situação 
cadastral do CPF no site da Receita Federal, RG, Título de 
Eleitor, Certidão de Nascimento ou Casamento (no caso de 
divorciados, Averbação de Divórcio; Documento de União 
Estável), Comprovante de votação da última eleição ou 
Certidão de quitação eleitoral, emitido pelo TRE ou pelos 
Cartórios Eleitorais, Certificado de Reservista ou de dispensa 
da Incorporação.

n Ato Governamental de Nomeação: será entregue pela 
equipe da Casa Civil após a solenidade de posse que será 
realizada dia 20 de janeiro no Espaço Cultural.
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Obra prevê, ainda, plantio de árvores e flores e mais acessibilidade para transformar avenida da capital em espaço de passeio

Começam hoje as obras 
de reestruturação e requali-
ficação da Avenida Epitácio 
Pessoa. A calçada do lado 
direito, localizada no início 
da avenida, sentido centro
-praia já está sendo quebra-
da. O objetivo da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
(PMJP) é requalificar as cal-
çadas e o canteiro central de 
forma a transformar a prin-
cipal avenida da capital em 
um grande espaço de convi-
vência. Também será feito o 
recapeamento, que é a repa-
vimentação asfáltica da via. 
O investimento é de mais de 
R$ 8 milhões e o prazo de en-
trega é de 12 meses.

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob- JP) não apresentou 
um projeto de reordenamen-
to do trânsito, mas afirmou 
que dará o suporte necessá-
rio para que as obras aconte-

çam da melhor forma. 
“Será acompanhada em 

tempo integral pela Semob, 
que fará o bloqueio, o desvio 
ou a intervenção que for ne-
cessária. Sabemos que qual-
quer obra causa transtorno”, 
pontuou o superintendente 
adjunto da Semob-JP, Walla-
ce Massini. 

Participam também da 
concepção e execução das 
obras a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seinfra) 
e de Planejamento (Seplan), 
uma ação conjunta que pro-
mete transformar o perfil da 
Epitácio Pessoa, que hoje se 
limita a ser uma avenida de 
passagem. “Aplicaremos um 
piso que irá promover aces-
sibilidade e vamos modificar 
as pedras do canteiro central 
e haverá a recolocação de 
árvores e colocação de flo-
res. A lógica é transformar a 
avenida em uma avenida de 
passeio”, detalhou a secretá-
ria de Planejamento da PMJP,  
Daniela Bandeira.

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Prefeitura recupera calçadas 
e canteiro da Epitácio Pessoa

Editoração: Lênin BrazEdição: Renata Ferreira

Projeto do Largo de Tambaú é retomado
A secretária de Planejamento da 

PMJP,  Daniela Bandeira, falou também 
sobre o Largo de Tambaú. A obra loca-
lizada no final da Epitácio Pessoa, sen-
tido centro-praia, paralisada por conta 
das festividades de final de ano, já foi 
retomada. Segundo a secretária, ainda 
existem mais duas etapas a serem execu-
tadas: uma ligando a Avenida Marcionila 
da Conceição à Antônio Lira e outra na 
frente mar. A previsão de entrega é para 
o mês de abril.

Daniela Bandeira garantiu também 
que o fluxo no local, atualmente modifi-
cado com a impossibilidade dos veículos 
seguirem até a beira-mar, voltará à sua 
normalidade. “Quando nós apresenta-
mos o projeto deixamos claro que as fai-
xas de rolamento estão previstas e estão 
lá demarcadas, inclusive. Nós teremos 

a passagem de carro no mesmo sentido 
da mesma forma como acontecia antes”, 
assegurou. 

BRT
Durante o evento, que marcou o iní-

cio das obras na Avenida Epitácio Pessoa, 
o prefeito da capital, Luciano Cartaxo 
(PV), deu explicações sobre o projeto do 
ônibus rápido (BRT) apresentado pela 
primeira vez em 2014 e que até agora 
não saiu do papel. “Esse era um projeto 
que dizia respeito ao Governo Federal, 
que infelizmente não liberou o recurso. É 
um investimento que nenhum município 
do porte de João Pessoa tem condições 
de fazer com recursos próprios”. A ideia 
era proporcionar conforto, priorizando a 
mobilidade em João Pessoa, reduzindo 
inclusive o fluxo de veículos nas vias.

Calçada do lado direito, localizada no início da avenida, sentido centro-praia já está sendo quebrada; também será feita a repavimentação asfáltica da via

Obra localizada no final da Epitácio Pessoa estava paralisada por causa das festas de fim de ano

Sem juros ou multas

IPVA de placa com final 1 pode ser pago até dia 31
Os proprietários de veí-

culos com final de placa 1 
no Estado da Paraíba devem 
efetuar o pagamento do Im-
posto Sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) até o dia 31 de ja-
neiro, como forma de evitar 
acréscimos de juros e multa. 
Essa é a data-limite também 
daqueles que solicitaram a 
isenção do tributo da pla-
ca final 1, no ano passado, 
e precisam, agora, fazer a 
comprovação dos documen-
tos em qualquer repartição 
fiscal da Secretaria de Es-
tado da Fazenda (Sefaz-PB) 
mais próxima do domicílio.

Para aqueles que vão 
pagar o IPVA com placa fi-
nal 1 existem três opções 
de pagamento do tributo. A 
primeira é a cota única com 
desconto de 10% à vista. A 
segunda opção é o pagamen-
to em três parcelas, mas sem 
desconto, sendo a primeira 
com vencimento até o dia 31 
deste mês. A terceira opção 
é o pagamento total do IPVA 

no dia 3 de dezembro, tam-
bém sem o desconto de 10%. 
A Sefaz-PB contabiliza, em 
seus lançamentos, 72.393 
veículos, com final placa 1.

Isenção
As categorias como 

taxistas, portadores de 
deficiência (física, visual, 
mental ou autista), veículos 
cadastrados no Ministério 
do Turismo na qualidade 
de transporte turístico; mo-
tofretistas e de motoboys 
até 150 cilindradas, de pla-
ca final 1, que pediram, no 
ano passado, a isenção do 
IPVA, precisam levar a docu-
mentação que comprovam a 
isenção até o dia 31 de janei-
ro na repartição fiscal mais 
próxima do domicílio para 
gozar do benefício em 2020. 
Neste mesmo dia, essas ca-
tegorias já podem requerer 
a isenção de 2021.

Boletos
Os boletos do IPVA/

licenciamento deverão ser 

impressos por meio da in-
ternet. O boleto estará dis-
ponibilizado no portal da 
Sefaz www.sefaz.pb.gov.br, 
mas também do Detran-PB: 
http://www.detran.pb.gov.
br/. O boleto poderá ser im-
presso, preferencialmente, 
em uma repartição fiscal 
(Centros de Atendimento ao 
Cidadão ou nas Unidades de 
Atendimento ao Cidadão) 
ou então nas unidades do 
Detran-PB. O pagamento 
deve ser efetuado nas agên-
cias bancárias ou no servi-
ço de autoatendimento dos 
bancos; nas lotéricas; ou de 
forma mais prática no mobi-
le banking – aplicativo dis-
ponível pelos bancos para 
aparelhos móveis como 
smartphones.

É importante lembrar 
que esses veículos isentos 
deverão ter pagas as demais 
taxas que envolvem o em-
placamento, como seguro 
obrigatório (DPVat), licen-
ciamento do Detran-PB e a 
Taxa de Bombeiro.

Regras para Ficha de Compensação
A Sefaz-PB ampliou os locais 

para pagamento do IPVA, caso 
o contribuinte escolha, no ato 
da impressão, a opção ‘Ficha de 
Compensação’. Com ela, o con-
tribuinte poderá pagar o tributo 
em casas lotéricas, corresponden-
tes bancários e em toda a rede 
bancária. Se a opção permanecer 
no Documento de Arrecadação 
(DAR), o pagamento fica restrito 
ao Banco do Brasil.

O contribuinte precisa ficar 
atento também às regras da 
impressão para pagamento por 
Ficha de Compensação. A pri-
meira delas é o tempo de espera 
para pagar. O boleto emitido por 
Ficha de Compensação necessita 
de até 60 minutos para ser regis-
trado no sistema de pagamentos 
da rede bancária. Ou seja, se 
o pagamento for realizado na 
mesma data de impressão, em 
virtude das normas recentes da 
Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban), os contribuintes vão 
precisar esperar até 60 minutos 
antes de efetuar o pagamento 
diretamente na rede bancária ou 
nas lotéricas.

Isenção de 385 mil veículos
Em 2020, mais de 385 mil 

veículos (28% do total) ficarão 
isentos do IPVA no Estado da 
Paraíba devido ao tempo de fa-
bricação acima de 15 anos. Se-
gundo dados da Sefaz, os veículos 
com ano de fabricação até 2004 
ficarão isentos de pagamento do 
IPVA neste próximo ano. A legis-
lação em vigor assegura isenção 
do imposto para proprietários de 
carros, motos ou qualquer outro 
veículo com 15 anos completos 
do ano de fabricação. Contudo, 
esses veículos não ficarão isentos 
das demais taxas que envolvem 
o emplacamento, como licencia-
mento do Detran-PB e a Taxa de 
Bombeiro.

Fotos: Evandro Pereira



Cinema Paradiso
Único cinema de rua da Paraíba, Cine RT completa 
oito anos atraindo público e com programação que 
não deixa nada a dever às grandes redes. Página  12
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Para Glorinha Gadelha, viúva do músico, memória do instrumentista “andava meio esquecida”

“Recebo com muita 
alegria e surpresa, até 
porque a memória de 
Sivuca andava meio es-
quecida. Estou extrema-
mente feliz por essa lem-
brança do Governo do 
Estado, que vai prestar 
essa homenagem. É uma 
dádiva e é maravilhosa. 
Sivuca merece”. Foi o que 
confessou para o jornal A 
União a cantora e compo-
sitora Glorinha Gadelha, 
viúva do saudoso artista 
paraibano, ao comentar 
o anúncio feito pelo go-
vernador João Azevêdo 
de que o 2020 será o Ano 
Cultural Mestre Sivuca, 
em tributo ao multi-ins-
trumentista, maestro, 
arranjador, compositor, 
orquestrador e cantor 
cujo nome de batismo é 
Severino Dias de Oliveira 
(1930 - 2006), que com-
pletaria nove décadas de 
vida no próximo dia 26 
de maio. 

Glorinha Gadelha lem-
brou que o próprio gover-
nador João Azevêdo já lhe 
havia comunicado a deci-
são de homenagear Sivuca 
em 2020 durante a aber-
tura do 14º Fest Aruanda 
do Audiovisual Brasileiro, 
realizado em João Pessoa 
de 28 de novembro a 5 
de dezembro de 2019. Já 
o anúncio do evento à po-
pulação, o gestor o fez no 
programa “Fala, Governa-
dor”, transmitido no últi-
mo dia 6 de janeiro. O go-
vernante também voltou a 
falar a respeito do assunto 
na Fundação Casa de José 
Américo, durante o lança-
mento do livro Parahyba 
na Literatura, quando afir-
mou que em breve estará 
publicando uma portaria 
que irá constituir a comis-
são organizadora do Ano 
Cultural Mestre Sivuca. 

A viúva de Sivuca 
também lembrou de 
outro projeto que pre-
tende homenagear o 
músico. Trata-se de um 
memorial que deverá 
ser instalado num pré-
dio em construção junto 
à Reitoria, no Campus I 
da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), em 
João Pessoa. “Continuo 
na luta por esse memo-
rial, que está sob a tu-
tela da Reitoria. Estou 
empenhadíssima e an-
siosa, pois luto por esse 
memorial há 12 anos”, 
comentou. 

Segundo ela, a rei-
tora da UFPB, Marga-
reth Diniz, também está 
empenhada nesse pro-
jeto, “mas seu mandato 
terminará neste ano e 
acredito que ela deve-
rá deixar esse projeto 
amarrado para o pró-
ximo reitor”, confessou 
Glorinha Gadelha, acres-
centando que uma firma 
de São Paulo, a Arte 3, 
cuida da elaboração do 
projeto e já manteve en-
contros com represen-
tantes da universidade 
em João Pessoa. Ela dis-
se que algumas questões 
contribuíram para que, 
ao longo do tempo, hou-
vesse esse adiamento e, 
por isso, não sabe quan-
do esse projeto será ini-
ciado e concluído. Mas 
garantiu que o memorial 
vai ser “a coisa mais des-
lumbrante”. 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Ano Cultural trará nova luz 
ao mestre da música Sivuca

Editoração: MaradonaEdição: André Cananéa

Cantora e compositora luta por um panteão do músico em Itabaiana
Glorinha Gadelha também contou 

já ter tentado obter apoio da Prefeitura 
de Itabaiana - a terra natal do saudo-
so artista - para a construção de um 
panteão. “Quando Sivuca morreu, me 
encontrei com gestores da cidade para 
a realização desse projeto, para que 
os ossos do músico fossem colocados 
lá. Os restos mortais de Sivuca ainda 
estão no cemitério Parque das Acácias, 
em João Pessoa, e se o panteão não 
for construído, os ossos virarão pó”, 
disse ela. No entanto, a viúva disse 
que a Prefeitura de Itabaiana realizará 

mais uma edição do Festival de Jazz 
e Blues Sivuca e acredita que alguma 
homenagem ocorra pelo evento no 
dia 26 de maio, data de nascimento 
de Sivuca e da cidade.   

“Minha luta é solitária. Sivuca e eu 
nunca tiramos um centavo de governos, 
nem da Lei Rouanet, a não ser convites 
para gravar com a orquestra. Eu queria 
registrar o Sivuca arranjador, que era 
uma das suas maiores capacidades 
em todas as modalidades de grupos, 
desde forró pé de serra, choro, jazz 
até o sinfônico. Convidei e trouxe para 

participar das gravações o Clã Brasil, 
Quinteto da Paraíba e outros grupos. 
Quando terminamos de gravar para 
colocar em CD, vi que tinha de colocar 
isso em imagens e levamos para um 
teatro, o Santa Roza, fazendo, assim, o 
único DVD que Sivuca teve na vida, cujo 
título é O Poeta do Som”, comentou.

O Poeta do Som é considerado 
o último registro de Sivuca. O DVD 
começou a ser produzido cerca de um 
ano antes do falecimento do músico, 
em 2006. O disco reúne 12 dos melho-
res grupos da Paraíba, além de extras 

com a Orquestra Sinfônica da Paraíba, 
e Sivuca que, além de ter elaborado 
todos os arranjos, também acompa-
nhou a produção até o fim e tocou no 
pré-lançamento, em João Pessoa. 

Glorinha Gadelha também confes-
sou que não tem condições de promo-
ver alguma ação de cunho particular 
para homenagear o saudoso marido 
em 2020. Mas garantiu que continua 
produzindo uma biografia de Sivuca, 
sem previsão de lançamento. “Estou 
escrevendo com muita seriedade e 
verdade”, disse ela. 

Continuo na luta por 
esse memorial, que está 
sob a tutela da Reitoria 

(da UFPB). Estou 
empenhadíssima 

e ansiosa, pois luto 
por esse memorial 
há 12 anos Morto em 2006, Sivuca faria 90 anos no dia 26 de maio: comissão organizadora do Ano Cultural Mestre Sivuca será constituída através de uma portaria

Foto: Arquivo /A União



Ontem, eu estava ouvindo um podcast sobre o Coachella, 
um dos mais prestigiados festivais de música dos Estados 
Unidos. Este ano, Anitta e Pablo Vittar serão atrações - de 
destaque - do evento. O festival já teve inúmeros brasileiros 
em seu cast, nenhum tão popular quanto essas duas canto-
ras. Em um trecho do podcast, a guitarrista da banda Cansei 
de Ser Sexy, que já esteve duas vezes no festival realizado no 
meio do deserto da California há mais de 30 anos, disse que 
o bom do Coachella é a exposição. 
Afinal, a imprensa de todo mundo 
migra para lá atrás do “the next 
big thing” da música.

O Rock in Rio - que este ano 
completa 35 anos - também é 
vitrine. A imprensa, tanto nacio-
nal, quanto estrangeira, fica com 
um olho nas performances dos 
veteranos e outro nas dos nova-
tos, que demonstram potencial 
em palcos pequenos. 

Aliás, numa maior ou menor 
escala, festivais de música têm esse 
caráter de exposição. Com exceção 
dos eventos que oferecem prêmios, 
os que costumam misturar artistas 
consagrados e novatos têm sido 
uma boa para nomes iniciantes, ou 
pouco conhecidos. Abril Pro Rock 
(em Recife) e Mada (em Natal) têm 
esse papel para com artistas aqui 
da região. Infelizmente, a Paraíba 
não tem um festival de música 
consolidado que consiga mobilizar 
a imprensa especializada. 

É curioso notar que enquanto 
a indústria da música, aquela cujas 
gravadoras eram a engrenagem 
principal, ruiu, os festivais continu-
am de pé, e bastante prestigiados. 
A Netflix tem um ótimo documentário sobre um deles, antigo, 
realizado entre a segunda metade dos anos 1970 e a primeira 
dos anos 1980: O Barato de Iacanga (foto).

Exibido no Fest Aruanda, aqui em João Pessoa, no final do 
ano passado, com a presença do diretor Thiago Mattar, O Ba-
rato de Iacanga condensa, em aproximadamente 90 minutos, 
a aventura que foi realizar o chamado Festival de Águas Claras 
em uma fazenda no interior de São Paulo.

Realizado inicialmente em 1975 por um grupo de jo-
vens ligados aos filhos do dono da fazenda, o festival se tor-
nou um verdadeiro Woodstock (realizado seis anos antes 
nos Estados Unidos), com um aperitivo indigesto: havia um 
fotógrafo contratado pelo Governo Militar infiltrado para 
reportar “atividades subversivas” do público, majoritaria-

mente hippie. A joia do documentário é conseguir persona-
gens como o próprio fotógrafo, que 40 anos depois, reavalia 
sua participação no evento.

Em 1975, o festival ainda não teria o elenco que osten-
taria nos anos seguintes. Mesmo assim, quem viajou mais 
de 300 km de São Paulo, capital, até lá pode ver Mutantes, 
Walter Franco e Jorge Mautner entre grupos completamen-
te desconhecidos, como Som Nosso de Cada Dia e Acaru 

Raízes, não teria fôlego para voltar 
ao evento em 1981.

Mais estruturado, o Festival 
de Águas Claras retornou no início 
dos anos 1980 com Gilberto Gil, 
Gonzaguinha, Alceu Valença, Her-
meto Pascoal e Egberto Gismonti, 
entre outros. Desta vez, o evento 
teve ingressos vendidos em agên-
cias bancárias e cobertura da TV.

Quem reinou mesmo nessa 
segunda edição foi Luiz Gonzaga 
(reforçando o elenco eclético do 
festival). Do palco, ele gritava: 
“Tem gente aí?”, ao que o públi-
co confirmava. “Mas tem muito 
bicho também, né?”, devolvia o 
Rei do Baião, antes de completar: 
“Essa aí é que é aquela sociedade 
alternativa? Então o Raul Seixas é 
que está com a razão. Eu também 
estou me alternando”.

Raul Seixas também esteve 
lá, mas só na edição de 1983, que 
além do Maluco Beleza contou 
com Armandinho, Dodô e Osmar, 
Fagner e Erasmo Carlos. Aliás, en-
tre as exigências do Tremendão, 
um carro de luxo. Mas ele aca-
bou em cima de um trator que o 
levou até o palco. Sivuca também 

passou por lá, mas o documentário faz apenas um rápido 
registro da passagem dele pelo festival.

Nenhuma atração surpreendeu tanto quanto João Gilber-
to. O pai da bossa nova, conhecido pelo rigor com que trata 
a acústica e a educação da plateia, topou subir a um palco de 
estrutura duvidosa, repleto de microfonia e ao ar livre. Tocou, 
cantou, correspondeu e foi correspondido. E ainda deixou 
uma boa história sobre dirigir carros na estrada.

A quarta e última edição, realizada em 1984, foi um 
desastre completo, da data escolhida (foi realizado durante o 
carnaval daquele ano) até uma chuva torrencial que colocou 
por água abaixo a saúde do festival. No ano seguinte, 1985, as 
atenções estariam voltadas a outro festival, este, no Rio de Ja-
neiro com atrações internacionais. Mas aí já é outra história...

Há quase trinta anos que lido com casos 
envolvendo o consumidor. E constatei que 
casos judiciais sobre a presença de corpos 
estranhos em bebidas e alimentos não são 
mais novidade. Mas as empresas teimam 
em negligenciar, em não fiscalizar e em não 
buscarem fornecer produtos com controle 
de qualidade.

Recentemente, mais um recurso espe-
cial julgado pela 3ª Turma do STJ estabe-
lece um novo paradigma. Define que não é 
necessário o consumo de alimento conta-
minado para que seja devida a indenização. 
O caso em tela foi mais grave ainda, porque 
uma menina de cinco anos consumiu, em 
São Paulo, um Danoninho em que, lá pelas 
tantas, um inseto nojento foi parcialmente 
ingerido. A criança teve que ser medicada 
às pressas.

Ainda que a pífia indenização (R$ cin-
co mil) concedida pela Justiça paulista não 
tenha sido atacada por recurso dos pais 
da criança, o acórdão é interessante pela 
abrangência. A fabricante Danone seguiu 
recorrendo e tentando escapar. Os honorá-
rios sucumbenciais foram de R$ 3 mil. Duas 
frases do voto da ministra (gaúcha) Nanci 
Andrighi dão o significado da decisão: “In-
dubitável que o corpo estranho contido no 
interior do pote de iogurte – um inseto – 
sujeitou a criança à ocorrência de diversos 
tipos de dano, seja à sua saúde física, seja 
à sua integridade psíquica (...) Isso torna 
ipso facto defeituoso o produto, sendo des-
necessário investigar a existência de nexo 
de causalidade entre a ingestão do produto 
e a alegada contaminação alimentar para a 
caracterização de dano ao consumidor”.

E quem foi o fornecedor? O grupo Dano-
ne, que é uma empresa multinacional de ca-
pital aberto de produtos alimentares, com 
sede em Paris. Fundada em 1919 em Bar-
celona, é conhecida pelos produtos lácteos, 
especialmente os iogurtes. Está presente 
em 120 países, sendo o terceiro maior gru-
po alimentício da Europa, o sétimo maior 
fabricante de alimentos do mundo, e o pri-
meiro em três países: França, Espanha e 
Itália.

A Danone iniciou suas atividades no 
Brasil em Poços de Caldas (MG), em 1970, 
com o lançamento do primeiro iogurte com 
polpa de frutas, que foi sucesso de vendas 
no país. Apenas nove meses após o lança-
mento, a produção de iogurtes aumentou 
de 6 mil para 24 mil potes por hora.

Em dezembro de 2000 a Danone adqui-
riu a marca Paulista, que está presente no 
Brasil desde 1933. A união das empresas 
faz da marca a maior do Brasil, um impor-
tante passo na expansão de seus negócios 
no mercado brasileiro. Já que é considera-
da no mundo empresarial como “uma po-
tência”, não precisaria ter deixado o caso 
do Danoninho chegar no ponto em que está 
hoje. Como disse o grande articulista Si-
tônio Pinto, aqui mesmo neste jornal, é “a 
luta de David contra o gigante Golias”. Mas 
a família da menina venceu...

Medo do 
danoninho
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Baseada em livro de Stephen King, 
‘The Outsider’ tem ritmo arrastado

Uma cidade peque-
na tem sua tranquilidade 
abalada por uma notícia 
tétrica: o cadáver de uma 
criança foi descoberto, 
horrivelmente mutilado. 
As suspeitas recaem sobre 
um membro querido da co-
munidade. O acusado, en-
tretanto, não tem motivos 
para ter cometido o crime. 
Um detetive vindo de fora 
irá esclarecer o caso.

Existem dezenas de 
séries com premissas se-
melhantes a esta, dispo-
níveis nas plataformas de 
streaming. O que faz com 
que The Outsider se desta-
que é sua grife autoral: Ste-
phen King.

Baseada no livro do 
mesmo nome (lançado no 
Brasil em 2018 sob o título 
Outsider), a minissérie da 
HBO (exibida aos domin-
gos e disponível no apli-
cativo HBO Go) transfere 
a ação do estado america-
no de Oklahoma para o da 
Geórgia, mas mantém - e, 
segundo alguns, até melho-
ra- a mistura de investiga-
ção policial e mistério so-
brenatural proposta pelo 
autor.

Jason Bateman (da sé-

Tony Goes  
Folhapress 

rie Ozark) coproduz, dirige 
os dois primeiros episó-
dios e faz um dos papéis 
principais, o professor Ter-
ry Maitland. Pacato, casado 
e com duas filhas, o perso-
nagem ainda cumpre outro 
requisito para ser conside-
rado um cidadão-modelo 
- é o treinador de um time 
infantil de beisebol.

No entanto, quando o 
corpo de um garoto é en-
contrado em uma floresta, 
uma trilha de evidências 
aponta para Maitland. Uma 
menina o viu entrar ensan-
guentado em seu furgão. 
Vídeos gravados por câme-
ras de segurança reconsti-
tuem seus caminhos no dia 
fatal.

É o bastante para o 
promotor Ralph Anderson 
(Ben Mendelsohn, o Talos 
dos filmes da Marvel, tam-

bém coprodutor da série) 
mandar prendê-lo. Esta 
prisão é feita da maneira 
mais humilhante possível: 
durante um treino de bei-
sebol, em frente à família e 
aos alunos do professor.

Mas logo surge outro 
vídeo. Na data do crime, 
Maitland participava de 
um debate em uma escola, 
a muitas milhas da cena do 
crime. Também há teste-
munhas e até impressões 
digitais que provam sua 
presença lá.

Uma pessoa pode estar 
em dois lugares ao mesmo 
tempo? Stephen King ad-
mite que esta ideia pulsava 
há tempos em sua cabeça. 
É este elemento fantástico 
que diferencia The Outsider 
de suas congêneres, além 
dos atores de primeira li-
nha.

As esposas de Mai-
tland e Anderson são fei-
tas, respectivamente, pelas 
ótimas Julianne Nicholson 
(do filme Álbum de Famí-
lia) e Mare Winningham 
(da série The Affair). 

Mas o maior trunfo do 
elenco não está nos dois 
episódios que a HBO exibiu 
em sequência no último 
domingo: Cynthia Erivo, 
indicada ao próximo Oscar 
de melhor atriz por Har-
riet, ainda inédito no Bra-
sil. Erivo interpreta uma 
personagem recorrente de 
King: a detetive particular 
Holly Gibney, que aparece 
em três outros livros do es-
critor.

Este repórter teve 
acesso apenas ao primeiro 
capítulo da minissérie, o 
único disponibilizado pela 
HBO à imprensa brasileira. 
É bem feito, mas seu cli-
ma soturno é prejudicado 
pelo ritmo arrastado. Com 
base nele, não é possível 
recomendar ao espectador 
comum que assista a The 
Outsider. 

Mas os fãs de Ste-
phen King - que já trans-
formaram em sucessos 
obras bem menos cuida-
das do que esta - prova-
velmente não terão do 
que reclamar.

Bateman produz, dirige e estrela minissérie que acaba de estrear na HBO

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



Democracia em Vertigem vai repre-
sentar o Brasil na disputa pelo Oscar 
2020. Ele é um dos cinco indicados ao 
prêmio de Melhor Documentário em 
Longa-Metragem e há quem sonhe em 
ver não só a diretora Petra Costa no 
tapete vermelho do Dolby Theater, em 
Los Angeles (EUA), mas também os ex
-presidentes Lula e Dilma, estrelas do 
filme que integra o catálogo do Netflix 
e trata do processo de impeachment de 
Dilma.

Esse é um desejo do cineasta per-
nambucano Kléber Mendonça Filho, di-
retor de Bacurau, que tuitou, logo após 
o anúncio dos indicados, na manhã de 
ontem: “A História cínica do Brasil re-
cente para o mundo inteiro ver, em de-
talhes. Dilma e Lula no Dolby Theater 
com Petra? Democracia em Vertigem é 
uma lapada de verdade no Golpe. Para-
béns Petra e equipe”.

Também em sua conta no Twitter,  
Petra Costa escreveu: “Estamos exta-
siados pela @TheAcademy (Academia 
de Artes e Ciências Cinematográficas, 
promotora do Oscar) ter reconhecido a 
urgência de #DemocraciaEmVertigem. 

Numa época em que a extrema direita 
está se espalhando como uma epidemia 
esperamos que esse filme possa ajudar 
a entender como é crucial proteger nos-
sas democracias. Viva o cinema Brasi-
leiro!”

Democracia em Vertigem disputa 
o prêmio mais importante do cinema 
com Indústria Americana, The Cave, For 
Sama e Honeyland. Os vencedores do 
Oscar serão conhecidos durante a tra-
dicional cerimônia de premiação que 
este ano será realizado na noite de 9 de 
fevereiro.

Bacurau, de Mendonça Filho, foi 
preterido por A Vida Invisível em esco-
lha interna que elegeu o filme indicado 
ao Brasil na disputa pelo prêmio. Infe-
lizmente, o longa de Karim Aïnouz não 
chegou aos indicados de Melhor Filme 
Internacional, cuja disputa se dá entre 
Corpus Christi (Polônia), Honeyland 
(também indicado em documentário), 
Les Misérables (França), Dor e Glória 
(Espanha) e Parasita (Coreia do Sul)

Parasita surpreendeu com outras 
cinco indicações, além de Filme Inter-
nacional: Melhor Diretor (Bong Joon 
Ho), Melhor Roteiro Original, Melhor 
Design de Produção, Melhor Edição e 
Melhor Filme do Ano.

O filme sul-coreano disputa o prê-
mio principal da noite com outros oito 
títulos: Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo 
Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, 
História de um Casamento, 1917 e Era 
uma Vez... em Hollywood.

Coringa, de Todd Phillips, lidera as 
indicações ao Oscar, presente em 11 
categorias. Logo atrás estão O Irlan-
dês, de Martin Scorsese; Era uma Vez... 
em Hollywood, de Quentin Tarantino; e 
1917, de Sam Mendes, com dez indica-
ções cada um.

Cinema
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Os contos de Perrault, irmãos Grimm e Ander-
sen têm encantado leitores de todas as idades ao 
longo dos séculos. Mas e as mulheres escritoras? 
(Grupo editorial Florear Livros) 

O livro Na companhia de Bela: contos de fadas 
por autoras dos séculos XVII e XVIII (Ed. Florear Li-
vros), recebido no apagar das luzes de 2019, foi orga-
nizado por Suzana Ventura e Cassia Leslie e contou 
com ilustrações e projeto gráfico de Roberta Asse. 
Este livro veio dar visibilidade às mulheres que escre-
veram contos de fadas nos séculos XVII e XVIII, elas fi-
zeram história, mas foram esquecidas. Atente-se para 
o fato de que escreveram livros e contaram histórias 
no mesmo período de Perrault, Grimm e Andersen.

Essas mulheres eram chamadas de “preciosas” 
devido ao movimento literário em voga na época 
(preciosismo), viviam na França, frequentavam os 
salões literários, fizeram parte de um grupo que con-
tava histórias, liam em voz alta, escreviam e publica-
vam livros. 

Na companhia de Bela: contos de fadas por auto-
ras dos séculos XVII e XVIII apresenta um excelente 
projeto gráfico, com ilustrações que remetem ao pas-
sado, presença de vinhetas, arabescos que se espa-
lham pelas páginas do livro. Foram seis escritoras e 
seis contos selecionados. O sexto é de Mademoiselle 
Anônima. Além dos contos que foram traduzidos do 
francês, há uma breve biografia de cada uma das 
contistas, situando-as no tempo e no espaço. Após o 
conto, segue-se uma análise e observações pertinen-
tes aos salões literários, características dos contos de 
mulheres e destaque para as mulheres anônimas. 

O livro veio acompanhado de uma carta de Cassia 
Leslie, Diretora Editorial da Editora Florear Livros> 
Esta editora tem como lema: Semeando livros, colhen-
do leitores. 

Cassia Leslie assim se expressa em um dos tre-
chos da carta: 

“Na Companhia de Bela: contos de fadas de au-
toras dos séculos XVII e XVIII reúne e confere rele-
vância, pela primeira vez em língua portuguesa, a um 
coletivo de autoras que criaram o primeiro movimen-
to europeu em torno dos contos de fadas literário na 
França. Com grande sucesso em sua época, as autoras 
tiveram suas biografias e suas obras apagadas pela 
História da Literatura, relegadas pelos rótulos habi-
tuais que desqualificam a autoria feminina no campo 
das artes. O livro buscou resgatá-las e às suas obras, 
usando para isso da reunião de saberes de três profis-
sionais que coordenaram a escolha de contos: seleção 
de aspectos biográficos, coordenação de traduções de 
excelência e escolha de design, ilustrações e projeto 
gráfico, com a intenção de reapresentar o passado 
numa linguagem e materialidade que fizessem senti-
do para os jovens leitores brasileiros neste momento.” 

Prosseguindo a carta, Cassia Leslie destaca a par-
ticipação e o diálogo que manteve com Maria Valéria 
Rezende e Maikon Augusto Delgado na composição de 
paratextos e notas biográficas. 

Na próxima coluna, mais detalhes sobre este 
“precioso” livro. Serão apresentados os contos e suas 
autoras. 

 
Notas literárias e culturais
Repercussão
O lançamento da Agenda 2020 – “Paraíba, um 

Estado de Arte” e do livro “Paraíba na Literatura” na 
Fundação Casa de José Américo contou com a presen-
ça do governador do Estado, João Azevedo, secretá-
rios do Governo, artistas e escritores. Foram dois pre-
sentes que o governador e a editora A União deram 
aos paraibanos e àqueles que apreciam as artes e a 
literatura.  A agenda homenageia 12 artistas paraiba-
nos, um para cada mês do ano. São artistas que usam 
cores e levam beleza às telas, são escultores, ceramis-
tas que executam trabalhos em cerâmica e exportam 
para outros estados e outros países.

“Paraíba na Literatura” reúne 20 escritores pa-
raibanos ou radicados na Paraíba e 20 escritores/
críticos que comentam textos de romancistas, cro-
nistas, poetas, dramaturgos, cordelistas, pessoas que 
escrevem e que fazem a Paraíba se tornar conhecida 
além das nossas fronteiras. Parabéns ao governo do 
Estado, à Empresa Paraibana de Comunicação e a to-
dos que participaram da execução dos dois projetos.   
Agenda e livro demonstram que temos Arte e Litera-
tura de qualidade. Na agenda, Tõnio ilustrou os perfis 
dos artistas; no livro “Paraíba na Literatura”, fotogra-
fias, capas de livros emolduram os textos. A capa do 
livro traz uma foto de azulejo português que pode ser 
encontrado nas fachadas ou na parte interna de diver-
sos prédios de João Pessoa. Tudo tão simples, criativo 
e belo ao mesmo tempo! 

 Declaração de amor eterno 
 Inscrição no túmulo do poeta Marcus Accioly: 
 Eu sou um homem de 2 mares e 3 oceanos. 
 Eu te amo Glória. 

Contos de fadas 
escritos por mulheres 
(séculos XVII e XVIII) - 1

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Em cartaz
ESTREIAS DA SEMANA

Adoráveis Mulheres (Little Women. EUA. Dir.: Greta Gerwig. Drama. 10 anos). A hitó-
ria sobre a vida de quatro irmãs - Meg, Jo, Beth e Amy March - detalhando a passagem 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 terremoto devas-
tar 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. Manaíra 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 lem-
branças 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, Faroeste, 
Suspense. 16 anos). Num futuro recente, Bacurau, um povoado do sertão de Pernambuco, 
some misteriosamente do mapa. Quando uma série de assassinatos inexplicáveis começam 
a acontecer, os moradores da cidade tentam reagir. Mas como se defender de um inimigo 
desconhecido e implacável? Cine Bangüe: 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 concorrentes furiosos: 
‘Como usa uma mulher participar do ritual’? Todo o inferno se abre, mas Petúnia mantém o 
seu chão. Ela ganhou a cruz e não vai desistir.  Cine Bangüe: (sem sessão prevista para 
esta semana)

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 mo-
mento em que sua saúde está gravemente abalada, toca o seu cotidiano e projetos artísticos 
sem interrupção.  Cine Bangüe: (sem sessão prevista para esta semana).

Frozen 2 (Frozen 2. EUA. Dir.: Chris Buck, Jennifer Lee. Drama. 12 anos). Anna, Elsa, Kris-
toff 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; Manaíra 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 Bangüe: (sem sessão prevista para esta semana)

Minha Mãe é uma Peça 3 (Brasil. Dir.: Susana Garcia. 
Comédia. 12 anos). Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinven-
tar 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.

‘Bacurau’ segue em cartaz no Cine Bangüê, em João Pessoa; nesta terça, o filme será exibido às 19h

Foto: Divulgação

Disponível na plataforma Netflix, filme de Petra Costa está concorrendo ao Oscar de Melhor Documentário em Longa-Metragem com outros quatro títulos

Foto: divulgação
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Único cinema de rua do Estado mantém programação similar às grandes redes e atrai público de Remígio e região

Único cinema de rua da 
Paraíba, o Cine RT, localiza-
do em Remígio, completa, 
este ano, oito anos de ativi-
dade. Regílson Cavalcante é 
o nome por trás do cinema, 
que iniciou com cadeiras de 
plástico e conta, agora, com 
poltronas acolchoadas e 
mais apropriadas para admi-
ração da sétima arte, além de 
uma reforma para a melhoria 
da bomboniere.

O início, em 2012, não 
foi fácil. Mas desde 2016, 
o Cine RT consegue acom-
panhar os lançamentos das 
grandes salas. Atualmente, 
o cinema exibe quatro ses-
sões diárias, geralmente às 
14h, 16h, 18h30 e 20h30, e 
os preços variam entre R$ 
9 (meia-entrada) e R$ 18 
(inteira), mas de segunda a 
quarta-feira, o preço é único 
de estudante.

“Só não conseguimos 
acompanhar todos os lan-
çamentos por causa das exi-
gências das distribuidoras, 
mas priorizamos o filme que 
está sendo mais aguardado 
pelo público. Como somos de 
uma cidade pequena, eu te-
nho que trabalhar com o fil-
me que traga um público que 
nos ajude a nos manter”, jus-
tifica Regilson, aliviado por 
conseguir, com seu projetor 
digital importado da Bélgica 
em novíssimo estado, acom-
panhar os lançamentos de 
igual para igual.

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Prestes a completar oito anos, 
Cine RT resiste no interior da PB

Editoração: MaradonaEdição: André Cananéa

Luto no rock

Peart fez do Rush uma banda com personalidade única

Na eleição de um hi-
potético pódio dos melho-
res bateristas da história 
do rock, a maioria dos fãs 
provavelmente escolheria 
John Bonham (Led Zeppe-
lin), Keith Moon (The Who) 
e Neil Peart (Rush). Desde 
o último dia 7, há a triste 
constatação de que esses 
três mestres das baquetas 
estão mortos.

O canadense Neil Ell-
wood Peart morreu aos 67 
anos, depois de enfrentar, 
desde 2016, um câncer no 
cérebro. Deixa uma obra 
mais extensa do que Bonham 
e Moon, que morreram devi-
do a excessos químicos, am-
bos aos 32 anos, respectiva-
mente em 1980 e 1978.

Em sua peregrinação 
por grupos obscuros an-
tes de entrar no Rush em 
1974, meses depois do gru-
po lançar seu primeiro ál-
bum, Peart foi muito influen-
ciado por Zeppelin e Who. 
Os primeiros passos do 
Rush eram iniciativas em 
um hard rock convencional. 
Com a chegada do baterista 
e sua evidente química musi-
cal com o guitarrista Alex Li-
feson e o baixista e vocalis-
ta Geddy Lee, o trio evoluiria 
rapidamente para um som 
próximo ao rock progressi-

Thales De Menezes
Folhapress

vo, mas com uma inegável 
personalidade única.

O Rush faz parte de um 
pequeno grupo de bandas 
de rock em que as letras das 
músicas não são de autoria 
do vocalista. Na verdade, é 
caso mais raro ainda de ter 
o baterista como criador dos 
versos das canções.

Peart nem tinha inicial-
mente a vocação para letris-
ta. Disse várias vezes que 
assumiu a tarefa pela total 
falta de vontade que os cole-
gas de banda demonstravam 
para tentar esboçar algumas 

rimas. Embora os temas 
abordados por Peart tran-
sitem por ficção científica, 
literatura, fantasia, história 
mundial e debates filosófi-
cos, seu imenso talento nos 
pratos e tambores ofuscou 
as letras interessantes que 
escreveu.

O Rush foi, antes de 
tudo, uma banda de exce-
lência técnica. É o grupo 
idolatrado por aqueles que 
se arriscam a tocar. Quem 
quiser encontrar pessoas 
tristes pela morte de Peart 
deve passar pela rua Teo-

doro Sampaio, em Pinheiros 
(SP), que é o ponto paulista-
no que reúne lojas de instru-
mentos musicais.

Essa adoração pela téc-
nica dos integrantes do Rush 
foi alimentada por ousados 
projetos do trio. Álbuns 
como Fly by Night (1975), 
2112 (1976), A Farewell to 
Kings (1977), Moving Pictu-
res (1981) ou Roll the Bones 
(1991), como outros tantos, 
mostraram um grupo sem-
pre insatisfeito com o tinha 
feito anteriormente. Mesmo 
em movimentos para tornar 

mais pop seu rock um tan-
to cerebral, como tentaram 
nos anos 1990, eles sempre 
mantiveram uma necessida-
de urgente de correr riscos.

Hoje, classificado com 
esse rótulo inócuo de “clas-
sic rock”, o Rush não se aco-
modou como outras bandas 
que, como o trio canadense, 
lotavam estádios em turnês 
de âmbito mundial. Os sho-
ws sempre surpreendiam, 
com versões bem diferentes 
das registradas em estúdio. 
Por isso, o grupo lançou qua-
se uma dezena de álbuns ao 

vivo. Um deles é Rush in Rio, 
gravação de show diante de 
40 mil pessoas no Maracanã, 
no dia 23 de novembro de 
2002.

A carreira poderosa do 
Rush teve um hiato de cinco 
anos por causa de tragédias 
pessoais de Peart. Em 1997, 
sua filha Selena, de 19 anos, 
morreu num acidente de 
carro. No ano seguinte, sua 
mulher, Jacqueline Taylor, su-
cumbiu ao câncer. Peart che-
gou a comunicar a Lee e Li-
feson que gostaria de se 
aposentar, deixando os cole-
gas livres para decidirem seu 
futuro.

No entanto, depois de 
longas viagens de moto pela 
América, que ele contaria no 
livro Ghost Rider: A Estrada 
da Cura, Peart voltou à mú-
sica. Ele se casou com a fo-
tógrafa Carrie Nuttall e, em 
2001, estava nos estúdios 
com o Rush para a gravação 
do álbum Vapor Trails, lança-
do no ano seguinte. Em 2009, 
sua segunda filha nasceu, Oli-
via Louise.

Clockwork Angels, de 
2012, vigésimo álbum de 
estúdio do Rush, é o último 
material gravado pela banda. 
Deixa claro que o trio, e nota-
damente Peart, não poderia 
ser considerado decadente. 
Os músicos favoritos dos ou-
tros músicos continuavam 
fantásticos.

Hoje, com uma inter-
net rápida na mão através 
do celular, parte do público 
às vezes deixa de frequentar 
o cinema, mas Regilson diz 
que, ao mesmo tempo, há um 
público que não abre mão do 
passeio. “A gente tem uma 
certa concorrência, mas eu 
vejo que ir ao cinema ainda é 
uma maneira diferente de as-
sistir a um filme”, responde.

Engajamento
Com mais de 10 mil segui-

dores na página do Instagram 
(@cinertremigio), o Cine RT 
oferece sorteios de pares de 
ingresso e está, nesta semana, 
promovendo um sorteio de um 
kit promocional da animação 
Frozen 2, que estreia no local 
na próxima quinta-feira. Admi-
nistrado pelo próprio Regilson, 
ele vê a rede social como uma 

melhoria na divulgação do ci-
nema e conta, animado, sobre 
o resultado imediato da inicia-
tiva. “Isso traz um engajamen-
to bem bacana do público, e as 
pessoas acabam divulgando o 
cinema. Elas tem gostado disso 
e já pedem mais sorteios”.

Puxando pela memória, 
o proprietário do Cine RT, que 
divide sua atenção entre o ci-
nema e uma oficina de motos, 

revela ter se surpreendido 
com o público de Vingadores 
Ultimato, lançado em 2019, 
e diz que foi o filme mais re-
cente a ter o maior público 
do espaço. “As pessoas en-
viavam mensagens, ligavam 
perguntando por ingresso, 
vinham de cidades vizinhas, 
como Areia e Esperança, por 
exemplo”.

Interessado em inserir 

filmes independentes na 
programação do Cine RT, 
Regilson já exibiu a mostra 
Comunicurtas no seu espa-
ço, mas ele adianta que é 
necessário uma organiza-
ção no calendário. “Preciso 
ver direitinho o calendário 
dos filmes e analisar se é 
possível. Mas a gente abre 
espaço sim, sempre que há 
oportunidade”.

Neil Peart em ação: com Geddy Lee e Alex Lifeson, baterista tornou o Rush uma banda de excelência técnica, idolatrada por quem se arrisca a tocar

Mecânico de motos, Regílson Cavalcante abriu o Cine RT em 2012 e sala permance aberta em Remígio com público frequente: “Cinema ainda é uma maneira diferente de assistir a um filme”

Fotos: Reprodução

Foto: Divulgação



Juiz de garantias
Tribunais de Justiça do país querem adiar a implantação 
do juiz das garantias. O procurador-geral da República, 
Augusto Aras, pediu o adiamento ao CNJ. Página 14
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Partido do prefeito da capital, Luciano Cartaxo, confirmou no fim de semana que terá candidato próprio, mas não divulgou nome

A reunião do prefeito Lu-
ciano Cartaxo com dirigentes 
e parlamentares do seu parti-
do no último final de semana, 
ao invés de acalmar, resultou 
em mais ansiedade, sobretu-
do da parte dos pré-candida-
tos do próprio partido e do 
esquema liderado pelo chefe 
do Executivo municipal. 

É que, ao final das con-
versações no Hotel Verde 
Green, em Manaíra, ficou 
acordado com todo mundo 
que o partido terá candidatu-
ra própria, só que a principal 
definição, o nome, ainda ficou 
no ar. O chefe do Executivo 
deu a entender que já sabia 
ou pelo menos que já tinha 
ideia desse nome, mas que 
preferia não antecipar agora.

“Esse posicionamento 
nós só podemos e só devemos 
definir naturalmente depois 
de conversações também 
com os partidos aliados”, co-
locou Luciano, aumentando 
a ansiedade dos nomes da le-
genda que trabalham e espe-
ram ser o indicado.

“Como o próprio PV na-
cional já havia anunciado, a 
capital paraibana será prio-
ridade no país, apresentan-
do uma candidatura forte e 
competitiva para vencer as 
eleições deste ano”, deta-
lhou Luciano, observando 
que o aprofundamento das 
discussões sobre o nome 
para a disputa será feito em 
novos encontros, levando 
em conta também as posi-
ções dos aliados.

Como o prefeito já che-
gou a dizer que o candidato 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

PV deixa os pré-candidatos
mais ansiosos para eleições

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: José Napoleão Ângelo

do partido também pode sair 
dos quadros da prefeitura da 
capital, mesmo sem citar no-
mes, despontam como cota-
dos os secretários municipais 
de Desenvolvimento Social, 
Diego Tavares; o de Desen-
volvimento Urbano, Zennedy 
Bezerra; e a de Planejamento, 
Daniela Bandeira.

A perspectiva do partido 
é de que novos integrantes 
sejam filiados nos próximos 
meses, fortalecendo a pre-
sença do PV em João Pessoa. 
“Estamos fazendo o bom 
debate, avaliando cenários 
e traçando o planejamento 
para as eleições deste ano”, 
disse o presidente do diretó-
rio municipal de João Pessoa, 
Lucélio Cartaxo.

No Legislativo
Na mesma reunião, o 

PV também fez uma avalia-
ção das mudanças nas regras 
eleitorais para o pleito deste 
ano, que prevê o fim das co-
ligações para as eleições pro-
porcionais. A intenção é for-
mar uma chapa com nomes  
competitivos para a Câmara 
Municipal. Atualmente o par-
tido tem apenas o vereador 
Lucas de Brito no Legislativo 
da capital paraibana.

“Temos grandes quadros 
e vamos tomar decisões im-
portantes para o diretório 
municipal, com um olhar so-
bre a paisagem política do 
estado da Paraíba. A ideia é 
que a gente possa sair com 
uma resolução sobre a can-

didatura própria do Partido 
Verde em João Pessoa. Temos 
grandes quadros, temos um 
modelo de gestão que tem 
avançado na cidade de João 
Pessoa”, avalia Luciano.

Além da candidatura 
majoritária, Cartaxo anteci-
pou que durante o encontro 
vai ser debatido também a 
questão da chapa proporcio-
nal e de ampliação de filia-
ções para as eleições 2020. 
“Faremos uma discussão 
ampla sobre o cenário da 
nossa política local e vamos 
montar o calendário para 
que a gente possa consolidar 
o nome que vai representar 
esse modelo de gestão nas 
eleições de outubro”, comen-
tou o prefeito.

Vereador Lucas de Brito (PV) é o único na Câmara Municipal de João Pessoa à disposição do partido para a disputa

“Ainda é muito cedo” , 
afirmou, ontem, o deputado 
estadual  Inácio Falcão, ao 
ser provocado a falar sobre a 
colocação do seu nome como 
pré-candidato à Prefeitura 
de Campina Grande, um dos 
principais temas que neste 
final de semana esteve em 
pauta na reunião do Diretó-
rio Estadual do partido. 

Ele observou que as 
homologações das candida-
turas pelos partidos vão até 
o dia 5 de agosto e que, até 
lá, os dirigentes e principais 
lideranças da legenda terão 
maturidade para discutir e 
tomar alguma decisão. 

Para Inácio Falcão, es-
sas citações e especulações 
são normais nesses períodos 
pré-eleitorais, mas que as 
atenções do partido no mo-
mento estão mais voltadas 
para o trabalho de começar a 
construir uma chapa propor-
cional competitiva, especial-
mente porque as coligações 
agora sõ serão admitidas no 
campo majoritário.   

Saído das urnas de 
2018 como o deputado es-
tadual mais votado em Cam-
pina Grande, Inácio Falcão 
já dizia em entrevistas logo 
depois dos resultados que 
sempre alimentou o sonho 
de administrar sua cidade. 
Ele está no segundo man-
dato e foi vice-presidente 
da Assembleia Legislativa 
no primeiro, e começou sua 
atuação política nos tempos 
de estudantes da UEPB.

O PC do B realizou re-
união nesse último final de 
semana em João Pessoa e 
realmente abriu o diálogo 
sobre a viabilidade eleitoral 
neste ano na Paraíba. Além 
de Campina Grande, tra-
tou também de João Pessoa 
onde os nomes do ex-depu-
tado Simão Almeida, Marcos 
Campos e o radialista Jonildo 
Cavalcante Filho são os mais 
cotados para vir encabeçar a 
chapa na disputa pela prefei-
tura.

“Abrimos as discus-
sões internas e nosso pro-
pósito é caminhar para a 
formação de boas chapas 
proporcionais e prepara-
ção de candidaturas pró-
prias que faz parte de uma 
orientação da direção na-
cional “, explica a presiden-
te do partido na Paraíba, 
Gregória Benário, ao com-
pletar que, nesse trabalho, 
também está incluído o 
diálogo sobre alianças com 
outras agremiações.

Situado na base aliada 
do Governo do Estado e fa-
zendo parte das legendas 
que fazem oposição à atual 
administração da capital, 
o PC do B trabalha com o 
posicionamento de candi-
datura própria nas prin-
cipais cidades também 
seguindo uma orientação 
que a direção nacional da 
legenda estabeleceu atra-
vés de resolução para as 
representações do partido 
em todo o país.

Inácio Falcão diz que 
é cedo para definições

Gastos excessivos

Ex-prefeito de Água Branca 
é punido por improbidade

Por ter realizado gastos 
de R$ 100 mil com a contra-
tação direta de bandas musi-
cais e de artistas por meio de 
empresas sem exclusividade 
permanente, o ex-prefeito 
de Água Branca, Aroudo Fir-
mino Batista, foi condenado 
nas sanções de Improbidade 
Administrativa. 

Ele teve os direitos po-
líticos suspensos pelo prazo 
de cinco anos, além do pa-
gamento de multa civil cor-
respondente a 20% do va-
lor global das contratações. 
Também foram condenadas 
as empresas Pereira Fonse-
ca Eventos, JI Pereira Even-
tos e Xoxoteando Produções 
Artísticas. A sentença foi 
proferida nos autos da Ação 
Civil de Improbidade Ad-
ministrativa pelo juiz Rusio 
Lima de Melo, do Grupo da 
Meta 4, do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), no âm-
bito do Judiciário estadual.

De acordo com a de-
núncia do Ministério Público 
estadual, em quatro datas 

comemorativas (carnaval, 
São João, emancipação po-
lítica e reveillon) realizadas 
em 2009, o ex-prefeito gas-
tou R$ 100 mil com a con-
tratação direta de bandas, o 
que seria elevado para um 
município do porte de Água 
Branca, afora que, o réu teria 
se valido do argumento de 
que a licitação para a contra-
tação seria inexigível, pois as 
empresas Pereira Fonseca, 
JI Pereira e Xoxoteando Pro-
duções seriam empresários 
exclusivos das bandas que se 
pretendia contratar, quando, 
na verdade, eram meros in-
termediários, sem que exis-
tisse nos autos contrato de 
representação exclusiva.

Em sua defesa, Aroudo 
Firmino afirmou que sem-
pre agiu com zelo na sua 
administração e que as car-
tas de exclusividade eram 
analisadas pela comissão 
de licitação, sem que o 
prefeito tivesse razão para 
desconfiar de eventuais er-
ros, por se tratarem os seus 

integrantes de pessoas de 
confiança. Quanto ao valor 
dos contratos, afirma que 
os gastos foram razoáveis, 
pedindo a improcedência 
da demanda.

Já as empresas alega-
ram validade das cartas de 
exclusividade apresenta-
das na comissão de licita-
ção, valores dos contratos 
compatíveis com a média 
do mercado e ausência de 
dolo ou de prejuízo ao erá-
rio. Ao analisar as provas 
existentes nos autos, o juiz 
Rusio Lima destacou que os 
demandados agiram com 
má-fé ao realizar as contra-
tações ilegais com a finali-
dade de burlar a lei. 

“A contratação de in-
termediadores de eventos 
deveria ocorrer com aber-
tura de licitação para que 
outras empresas pudessem 
dela participar, em respeito 
ao princípio da isonomia e 
à seleção da proposta mais 
vantajosa para a adminis-
tração”, enfatizou.

Por ato de Improbidade 
Administrativa, o ex-prefeito 
de Boa Ventura, José Pinto 
Neto, e o ex-secretário muni-
cipal de Administração, Pe-
dro Pinto de Lacerda, foram 
condenados a ressarcir o 
município, em solidariedade 
passiva, respectivamente, os 
valores de R$ R$ 42.216,49 e 
R$ 21.556,31. 

Segundo a sentença do 
juiz Jailson Shizue Suassuna, 
essas importâncias foram 
geradas devido a um esque-
ma de captação ilícita de 
empréstimos consignados 
jundo ao Banco Matone S/A. 
A ex-secretária municipal 
de Educação, Maria do So-
corro Pinto Gomes também 
foi condenada a devolver 
R$ 21.445,24. Ao todo, de-
vem ser devolvidos aos co-
fres públicos municipais R$ 
85.218,04. 

O juiz também suspen-
deu os direitos políticos de 
José Pinto e Pedro Pinto pelo 
prazo de oito anos, como ain-
da determinou o pagamento 
ao Município de Boa Ven-

tura, a título de multa civil 
do valor correspondente a 
cinco vezes da remuneração 
mensal recebida pelos atuais 
prefeito e secretário. No caso 
da ex-secretária de Educa-
ção, ficou determinada a sus-
pensão dos direitos políticos 
pelo prazo de cinco anos e 
pagamento (multa civil) ao 
município no valor corres-
pondente a três salários de 
um secretário.

Jailson Shizue Suassuna 
é um dos magistrados inte-
grante da Meta 4 do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), 
no âmbito do Tribunal de 
Justiça da Paraíba. O juiz ain-
da condenou o Banco Mato-
ne S/A ao ressarcimento do 
proveito ilicitamente ao Mu-
nicípio de Boa Ventura, cor-
respondente ao valor do con-
vênio irregular contraído, a 
título de empréstimo, desde 
a assinatura do contrato até 
a última parcela. Também 
ficou estabelecido à institui-
ção financeira a proibição de 
contratar com o Poder Públi-
co ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou credití-
cios, direta ou indiretamen-
te, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica de que 
seja sócio majoritário, pelo 
prazo de cinco anos.

Segundo a denúncia, os 
requeridos falsificaram do-
cumentos, atestando ganhos 
irreais, chegando-se a con-
clusão de que os emprésti-
mos foram realizados com o 
intuito de jamais serem qui-
tados pelos mutuários. 

“Com base nisso, a con-
duta dos réus implicou em 
considerável prejuízo ao 
erário municipal, que lhe 
foi cobrado judicialmente, 
no valor de R$ 85.218,04, 
razão pela qual são fatos en-
quadráveis nas descrições 
típicas do artigo 10, caput e 
incisos I, II, VI, VIII, XI e XII, 
além da ofensa a princípios 
estampados no artigo 11 da 
Lei nº 8.429/92 (Lei de Im-
probidade Administrativa)”, 
destaca parte da sentença do 
juiz Jailson Shizue Suassuna. 
Todos os réus apresentaram 
defesa escrita.

Secretários devolvem mais de 
R$ 85 mil aos cofres públicos

Foto: Divulgação
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Cortes estaduais pressionam o Conselho Nacional de Justiça e pedem prazo de um ano para implantar a medida

 Tribunais de Justiça de 
todo o país têm reforçado 
a pressão ao CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça) para 
adiar a implantação do juiz 
das garantias no prazo de até 
um ano. As Cortes querem 
tempo para ajustes que vão 
de inclusão de novas despe-
sas em previsões orçamentá-
rias a mudanças legislativas 
estaduais.

Em memorando enviado 
na última quinta (9) ao con-
selho, a Procuradoria-Geral 
da República já solicitou o 
adiamento.

Algumas Cortes forma-
ram grupos de trabalho para 
encaminhar ao CNJ sugestões 
para a instalação do modelo, 
instituído em lei sancionada 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro em dezembro.

Outros grupos estão 
mais concentrados em como 
se dará a implementação das 
medidas em seus estados 
após a decisão do CNJ.

A lei prevê que a mu-
dança passe a valer a partir 
de 23 de janeiro, mas o CNJ 
montou uma equipe para 
regulamentar como ela será 
aplicada.

O juiz das garantias será 
responsável por acompa-
nhar os inquéritos, analisan-
do pedidos de quebra de sigi-

lo e de prisão provisória, por 
exemplo, até o recebimento 
da denúncia. Ele não atuará 
na fase posterior da ação pe-
nal, da análise das provas até 
a sentença, que caberá a ou-
tro magistrado, chamado juiz 
da instrução e julgamento.

Presidentes dos TJs con-
sultados pela reportagem se 
dividem a respeito da neces-
sidade de implementação do 
juiz das garantias – alguns 
acham desnecessário, outros 
apoiam incontestavelmente 
– e da possibilidade de a me-
dida acarretar novos custos.

Há os que dizem que 
não será gasto um centavo a 
mais, outros falam que a mu-
dança custará caro.

A principal dúvida é 
como o modelo vai funcio-
nar sem novos custos nas 
comarcas com um único juiz, 
que correspondem, segundo 
o CNJ, a aproximadamente 
20% da Justiça estadual no 
país. É a queixa, por exemplo, 
do maior tribunal do Brasil, o 
de São Paulo.

Entre as 320 comarcas 
paulistas, 40 têm apenas um 
magistrado, o que deve im-
plicar o deslocamento dos 
processos que não são digi-
talizados e dos juízes.

O conselho estuda a im-
plantação de varas regionais 
em que atuem somente juí-
zes das garantias e digitaliza-
ção dos processos criminais 
para sanar os problemas.

José Marques e
Flávia Faria
Da Folhapress

Tribunais querem adiamento
da criação do juiz de garantias

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Entrave em comarcas
Estado mais extenso do Brasil, o Amazonas já 

tem unidades em Manaus e no interior que fazem 
um trabalho similar ao do juiz das garantias. Ainda 
assim, com regiões de difícil acesso, há entraves 
em mudar o sistema em outras comarcas.

“A lei, tal como aprovada, é de difícil aplica-
ção, em especial nas regiões mais isoladas e de 
grandes dimensões territoriais, como a região 
amazônica”, diz o presidente do TJ-AM, Yedo 
Simões.

Estados vizinhos também pedem mais pra-
zo. Roraima afirma que a data prevista em lei é 
inviável. O presidente do TJ de Rondônia, Paulo 
Kiyochi Mori, diz que “haverá sérias dificuldades 
para o cumprimento da lei, em face do impacto 
financeiro não previsto em 2020”.

Mori diz que aguarda “com preocupação” os 
estudos do CNJ. “Algumas comarcas de primeira 
entrância no Estado de Rondônia são distantes 
entre si, o que obrigatoriamente exigirá desloca-
mentos de pessoas”, completa.

Assim como Rondônia, Alagoas acredita que 
será necessário que projetos passem pelas Assem-
bleias Legislativas para mudar a competência de 
varas locais e transformá-las em varas relaciona-
das ao novo modelo.

O presidente do tribunal alagoano, Tutmés 
Airan, diz que pretende transformar uma vara da 
capital destinada ao combate de organizações 
criminosas na “vara alagoana das garantias”, 
com mais juízes. “Demandaria, a meu sentir, um 
esforço relativamente pequeno, se considerado o 
benefício da medida”, diz.

No Nordeste, Bahia, Paraíba e Sergipe tam-
bém querem mais prazo para se adaptar à mu-
dança. O Piauí diz ter em 70% das suas comarcas 
apenas um juiz titular.

Presidente do TJ paraibano, Márcio Murilo da 
Cunha Ramos diz que a mudança “será cruel” de-
vido aos custos. Ele teme aumento da burocracia 
e da prescrição de processos.

“Se quisermos ter um sistema realmente 
operante, com poucos vícios, teremos de usar a 
imaginação”, diz.

Investigação em seguradora

Senador vai acionar MPF para apurar 
informações de auditoria no DPVAT

O líder da Rede Susten-
tabilidade no Senado, Ran-
dolfe Rodrigues (AP), disse 
que vai acionar o MPF (Mi-
nistério Público Federal) 
para investigar informa-
ções de uma auditoria nas 
contas da Seguradora Líder.

O grupo é responsável 
pela gestão do DPVAT. A au-
ditoria questiona pagamen-
tos por prestação de servi-
ços para pessoas próximas 
a políticos, a integrantes do 
Governo Federal ou a mi-
nistros do STF (Supremo 
Tribunal Federal).

O jornal Folha de 
S.Paulo mostrou no domin-
go (12) que, segundo rela-
tório da consultoria KPMG 
a pedido da atual gestão 
da seguradora, a relação da 
Líder com agentes públicos 
não atendeu boas práticas 
corporativas. 

A análise dos docu-

mentos e processos abarca 
o período de 2008 a 2017. 
“As informações reveladas 
pela reportagem são muito 
graves”, disse Randolfe. 

“A auditoria indica que 
existem fortes indícios de 
irregularidade. O conjunto 
de suspeitas dá conta da 
existência de um esquema 
criminoso que tem de ser 
desbaratado”, afirmou o se-
nador.

A Rede, partido de Ran-
dolfe, questionou no STF 
uma medida provisória de 
Jair Bolsonaro para extin-
guir o DPVAT. Em 19 de de-
zembro, a Corte, em sessão 
virtual do plenário, suspen-
deu a medida.

A KPMG destacou no 
relatório ter identificado 
que a relação da Líder com 
vários agentes públicos 
não atendeu boas práticas 
corporativas e apresentava 
“risco de sanções por des-
cumprimento à lei anticor-
rupção”.

A consultoria mostra, 
por exemplo, que, de 2009 
a 2016, a Líder fez ao escri-
tório Barroso Fontelles, Bar-
cellos, Mendonça e Associa-
dos 21 pagamentos. O total 
é de R$ 3,67 milhões. Esse 
escritório foi constituído 
em 2013 como sucessor do 
escritório Luís Roberto Bar-
roso & Associados, do qual o 
ministro do STF Luís Rober-
to Barroso era sócio. Barro-
so se desligou do escritório 
ao se tornar ministro da 
Corte, em junho de 2013. 
Rafael Barroso Fontelles, 
que dá nome à banca suces-
sora, é sobrinho do ministro.

Os sócios atuaram na 
defesa da Líder no STF em 
duas ADIs (ações diretas de 
inconstitucionalidade) que 
alteravam regras do DPVAT.

Barroso se declarou 
impedido em julgamentos 
envolvendo o seguro obri-
gatório.

Outra relação envolve o 
advogado Mauro Hauschild, 

procurador de carreira do 
INSS que atuou como asses-
sor do ministro Dias Toffoli, 
hoje presidente do STF.

Segundo a auditoria, a 
Líder transferiu R$ 3 milhões 
a Hauschild de 2012 a 2016. 
No período, ele já não atuava 
no gabinete do ministro.

O fim do DPVAT tor-
nou-se bandeira do governo 
Bolsonaro, sob o argumen-
to de que sua operação tem 
custos elevados quando 
comparados ao do mercado 
privado e que há indícios de 
fraude na gestão.

A MP de Bolsonaro 
contra o seguro foi editada 
em 11 de novembro. A me-
dida atingia diretamente 
os negócios de um desafe-
to seu, o deputado Luciano 
Bivar, presidente do PSL, 
pelo qual Bolsonaro foi 
eleito. Ele deixou a legen-
da no fim do ano passado, 
quando resolveu tentar 
criar sua própria legenda, 
a Aliança pelo Brasil.

Daniel Carvalho
Da Folhapress

Com 20% dos cargos vagos, Brasil
registra déficit de 4.400 magistrados

Um a cada cinco cargos 
de juiz no Brasil está vago, 
segundo dados do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). De 
acordo com o órgão, em 2018 
havia cerca de 18 mil magis-
trados em atividade e cerca 
de 4.400 postos desocupa-
dos.

A maioria (69%) está 
lotada na Justiça estadual, 
ramo que tem 22% de vacân-
cia. Na Justiça Federal, que 
reúne pouco mais de 1.900 
juízes, o índice é de 24%.

A falta de magistrados é 
um dos entraves para a im-
plementação da figura do juiz 
das garantias pelo país. Em 
20% das comarcas, há apenas 
um magistrado trabalhando.

Apesar dos postos vagos, 
o número de juízes no Brasil 
cresceu 14% desde 2009. As 
despesas do Judiciário, por 
outro lado, tiveram queda.

Foram gastos cerca de 
R$ 109,1 bilhões (valor corri-
gido pela inflação) em 2009. 
Em 2018, a despesa caiu para 
R$ 93,7 bilhões.

Naquele ano, chegaram 

à Justiça estadual, em mé-
dia, 1.668 novos processos 
para cada magistrado. Na 
Justiça Federal, onde a maior 
parte dos casos da Lava Jato 
são processados, o acúmulo 
de trabalho é maior: foram 
2.090.

Nos dois ramos do Judi-
ciário, acumulavam-se mais 
de 70 milhões de processos 
sem solução em 2018.

Na federal, a taxa de con-
gestionamento, que mede o 
percentual de casos que per-
maneceram pendentes em 
relação ao que tramitou, era 

de 86%. O índice cresce des-
de 2012, quando registrou 
78%.

Na Justiça estadual, a si-
tuação é mais grave no Tribu-
nal de Justiça de Santa Catari-
na, com taxa de 82,1%. O de 
Roraima, por sua vez, teve a 
menor do país: 53,5%.

Em média, um processo 
criminal leva três anos e dez 
meses para chegar à primeira 
sentença na Justiça estadual. 
No Rio Grande do Sul, o tem-
po chega a oito anos. No Dis-
trito Federal, por sua vez, a 
média é de 11 meses.

Da Folhapress

O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou um memorando ao Conselho Nacional de Justiça solicitando o adiamento da medida

Foto: Agência Brasil
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Estudo alerta que fenômeno deve ter efeitos devastadores nos frágeis ecossistemas marinhos e terrestres polares

A Península Antártica 
ficará sujeita nos próximos 
anos ao aparecimento de 
espécies invasoras, e algu-
mas delas podem ter efeitos 
devastadores nos frágeis 
ecossistemas marinhos e 
terrestres polares, alerta es-
tudo divulgado ontem em 
Londres.

A pesquisa, publicada 
na revista científica Global 
Change Biology, identifica 
espécies não nativas com 
maior probabilidade de in-
vadir a Península Antárti-
ca nos próximos dez anos, 
fornecendo dados para que 
sejam tomadas medidas de 
redução do fenômeno.

O principal autor do es-
tudo, Kevin Hughes, investi-
gador ambiental do British 
Antarctic Survey (com base 
em Cambridge, trata dos in-
teresses do Reino Unido na 
Antártida), trabalhou com 
uma equipe internacional 
de investigação para iden-
tificar espécies não nativas 
com maior probabilidade 
de ameaçar a biodiversi-
dade e os ecossistemas da 
região da Península Antár-
tica, a partir da análise de 
centenas de trabalhos aca-
dêmicos, relatórios e bases 
de dados. Das 103 espécies 
consideradas em detalhe, 
13 foram classificadas como 
maiores ameaças.

Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

Península Antártica poderá
sofrer invasão de espécies

Arte e memória

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

A simultaneidade de fatos que desconstroem o discurso 
dos moralistas parece perseguir o governo Bolsonaro num 
sincronismo que se não for perverso, é cômico. No sábado, o 
ministro da Justiça, Sérgio Moro, publicou em seu perfil no 
Twitter uma homenagem aos oficiais da Força Expedicioná-
ria Brasileira que combateram na Segunda Guerra Mundial. 
Na publicação, Moro retuitou uma homenagem do Exército 
Brasileiro ao ex-combatente Antônio Alexandrino Correia 
Lima, de 101 anos. O ministro aproveitou o espaço na rede 
social para cobrar mais produções artísticas e documentais 
sobre a nossa história. 

“A história da FEB é infelizmente insuficientemente va-
lorizada no Brasil. Isso é algo que tem que mudar. Não pode-
mos esquecer o esforço brasileiro contra o nazi-fascismo e 
os sacrifícios dos combatentes. Por favor, mais livros e filmes 
sobre isso, no mínimo.”

Dois dias depois da fala do ministro, reproduzida acima, 
o filme “Democracia em Vertigem” (123min, 2019), de Petra 
Costa, foi indicado ao Oscar na categoria Documentário. A 
obra retrata o golpe político-midiático-institucional contra 
a presidente Dilma Rousseff, que resultou em seu impeach-
ment, em 2015. 

Para terror dos bolsonaristas, dos conservadores, e da 
direita de modo geral, é um filme de esquerda, que chega a 
ser militante. No páreo do Oscar, terá ainda mais projeção. E 
como defende Sérgio Moro, é um filme que trata da história 
do Brasil.  

“O Oscar é comunista, apesar de ser realizado nas ter-
ras do Trump. Se investigar direito isso daí, vão achar até 
dinheiro da Lei Rouanet e do BNDES”, dirão os terraplanistas 
alocados no Palácio do Planalto e adjacências. 

Disponível na plataforma de streaming Netflix, o do-
cumentário tem seus problemas. Além de apresentar uma 
narrativa extremamente particular da diretora, ele não traz 
fatos novos. Não tem nada além daquilo que fora noticiado 
pela imprensa. E ainda, é feito a partir de uma posição pri-
vilegiada, pois Petra é da família Andrade Gutierrez, de uma 
das maiores empreiteiras do país, e que manteve contratos 
nos governos Lula e Dilma. 

No filme, Petra tem a oportunidade de tocar nos calos 
da família e tornar o documentário isento, mas não faz. Ape-
sar dos incômodos, é um filme necessário, e extremamente 
importante para quem não é brasileiro. O mundo terá uma 
visão aprofundada sobre como os homens do Congresso Na-
cional tratam a política brasileira. 

De volta a Sérgio Moro, erra quem pensa que o desti-
no esperou dois dias inteiros para que o ex-juiz, ministro e 
advogado de Bolsonaro passasse vergonha. No mesmo dia 
da homenagem ao ex-combatente morto, esqueceram de lhe 
avisar que aquele homem que lutou contra os nazistas na Se-
gunda Guerra “abominava” Moro. As informações são de sua 
neta, Renata Gomes, que respondeu na própria publicação 
do ministro. “Meu avô, seu JUIZECO FASCISTA, abominava 
você!!!”, e prosseguiu, logo adiante:

“Esse canalha desse Sérgio Moro vem pedir ‘mais livros, 
mais filmes’ sobre a FEB. Ora, é o desgoverno de que você 
faz parte que está DESTRUINDO a produção audiovisual e a 
pesquisa no Brasil, que poderiam fazer filmes e livros sobre 
a FEB, seu hipócrita! Seu gado é idiota, nós não!”, acusou a 
neta do ex-combatente da FEB. 

No início do mês, logo após a morte do avô, Renata pu-
blicou uma foto (abaixo) do ex-combatente, feita no ano pas-
sado, no dia da eleição, com o seguinte texto: “Ontem, quase 
meia-noite, foi-se meu avô, com seus 101 anos. Ex-pracinha 
da FEB, votou em todas as eleições, inclusive na última, em 
que, lúcido e sereno, talvez tenha sido o eleitor mais velho de 
Fernando Haddad. Foi um privilégio ser sua neta, vovô Ton-
toin. Saudades imensas”.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Turismo ameaça região
“A região da Península 

Antártica é de longe a parte 
mais movimentada e mais 
visitada da Antártida. Devido 
ao crescimento do turismo e 
às atividades da investigação 
científica, espécies invaso-
ras podem ser transportadas 
para a Antártida de muitas 
maneiras diferentes. Os vi-
sitantes podem transportar 
sementes e solo não esté-
ril agarrados às roupas e ao 
calçado. Cargas importadas, 
veículos e suprimentos de 

alimentos frescos podem es-
conder espécies, incluindo 
insetos, plantas e mesmo ra-
tos. As espécies marinhas são 
um problema particular, já 
que podem ser transportadas 
para a Antártida agarradas 
aos cascos dos navios. Podem 
ser muito difíceis de remover 
uma vez instaladas”, disse Ke-
vin Hughes.

Os responsáveis pela 
investigação disseram que 
invertebrados marinhos – 
como mexilhões e carangue-
jos – são espécies com gran-

de probabilidade de invadir 
a região, mas na lista estão 
também plantas com flores, 
ácaros e mesmo coqueiros.

Algumas das ilhas su-
bantárticas, como a Marion 
ou a Geórgia do Sul, já foram 
invadidas por ratos e outros 
vertebrados, embora os in-
vestigadores acreditem que 
as condições na região vão 
continuar demasiado extre-
mas para permitir que os 
ratos proliferem no exterior, 
ainda que possam sobreviver 
nas construções.

Pesquisa identifica espécies não nativas com maior probabilidade de invadir a Península Antártica nos próximos dez anos

O ex-presidente da Bo-
lívia Evo Morales afirmou 
que, se voltar ao país, será 
preciso “organizar, como na 
Venezuela, milícias armadas 
do povo”. Na Venezuela, a mi-
lícia bolivariana é composta 
por civis e ex-oficiais milita-
res e funciona como uma es-
pécie de tropa de choque do 
presidente Nicolás Maduro.

Morales está asilado 
na Argentina há um mês. 
Ele deixou a Bolívia no dia 

10 de novembro do ano 
passado, após renunciar ao 
cargo de presidente. Depois 
das eleições do dia 20 de 
outubro, nas quais Morales 
foi anunciado vencedor em 
primeiro turno, a Bolívia 
foi palco de três semanas 
seguidas de manifestações. 
Com fortes indícios de frau-
de eleitoral, depois confir-
mados em uma auditoria 
da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), Morales 
viu-se pressionado pelas 
Forças Armadas a renun-
ciar. Ele pediu, então, pediu 

asilo no México, onde ficou 
um mês, e depois seguiu 
para a Argentina.

Nessa segunda-feira (13), 
a presidente interina da Bo-
lívia, Jeanine Áñez, reagiu às 
declarações de Morales. “A 
paz, a reconciliação e a demo-
cracia nunca foram opções 
para ele [Morales]. Diante da 
intenção de semear o terror e 
a violência, apenas encontra-
rão o povo boliviano unido 
e, frente às ameaças, nossa 
mais profunda vocação de-
mocrática”, escreveu Jeanine 
em mensagem no twitter.

Evo Morales afirmou 
ainda que seu erro foi não ter 
um plano alternativo para os 
conflitos que tomaram conta 
do país após as eleições. “Es-
távamos muito confiantes. O 
grande erro foi que não tí-
nhamos um plano B.”

Na opinião do vice-mi-
nistro de Coordenação e 
Gestão Governamental, Is-
rael Alanoca, as declarações 
de Morales buscam semear 
o confronto entre bolivia-
nos e tornam evidente seu 
desejo de incentivar a rebe-
lião no país.

Evo Morales afirma que a Bolívia
deveria “organizar milícias armadas”

Governo iraniano rejeita apoio de Trump 
e nega violência contra manifestantes

O governo iraniano rejei-
tou  ontem o apoio demons-
trado pelo presidente Donald 
Trump aos protestos que 
ocorreram nos últimos dias, 
sublinhando que o país não es-
queceu a morte do general So-
leimani e as sanções impostas 
ao país pelos Estados Unidos. 
Entretanto, Teerã negou que a 
polícia esteja respondendo de 
forma violenta aos protestos 
que começaram depois que o 
governo do Irã admitiu culpa 
no acidente com um avião ucra-
niano na semana passada.

No último sábado, Teerã 

admitiu responsabilidade no 
abate de um avião da Ukrainian 
International Airlines, depois 
de vários negando envolvimen-
to no acidente em que morre-
ram 176 pessoas, incluindo ci-
dadãos iranianos, canadenses e 
ucraniano, entre outros.  

O incidente aconteceu 
na última quarta-feira (8) e 
as Forças Armadas irania-
nas admitiram que tudo se 
deveu a um “erro humano”, 
ocorrido horas depois de um 
ataque perpetrado por Teerã 
contra bases norte-america-
nas no Iraque, em resposta 
à investida norte-americana 
que matou o general Qassem 

Soleimani em 3 de janeiro.  
Logo no sábado, depois 

do mea culpa das autorida-
des iranianas, o país regis-
trou violentos protestos con-
tra o regime, manifestações 
que se repetiram no domingo 
e nessa segunda-feira.  

Durante o fim de semana, 
o presidente norte-americano 
demonstrou no Twitter o seu 
apoio aos manifestantes, pe-
dindo ao regime para que não 
exerça violência sobre quem 
protesta nas ruas.  

“O governo do Irã deve 
permitir que os grupos de Di-
reitos Humanos monitorem e 
relatem os fatos sobre os pro-

testos em curso do povo ira-
niano. Não pode haver outro 
massacre de manifestantes 
pacíficos, nem um apagão da 
Internet. O mundo está aten-
to”, escreveu o presidente nor-
te-americano no Twitter, em 
inglês e em farsi.  

Donald Trump acrescen-
tou, em outra mensagem dirigi-
da ao “corajoso povo iraniano”, 
que a “presidência” norte-ame-
ricana e a Administração “estão 
do seu lado desde o princípio e 
vão continuar ao seu lado”.

“Acompanhamos de per-
to os seus protestos e esta-
mos inspirados com a sua 
coragem”, disse.

Marieta Cazarré
Da Agência Brasil 

Foto: Agência Brasil



Em livro, papa emérito afirma que não é “possível realizar as duas vocações ao mesmo tempo”

Num livro escrito em 
parceria com o cardeal Ro-
bert Sarah, Bento XVI defen-
de que o celibato sacerdotal 
“tem grande significado”. As 
declarações surgem no mo-
mento em que o papa Fran-
cisco avalia um pedido para 
que, na Amazônia, homens 
casados possam ser padres.

Bento XVI escreve, na 
obra “Das profundezas dos 
nossos corações”, que a tradi-
ção secular dentro da Igreja é 
essencial para que os padres 
se concentrem nos seus de-
veres. “É indispensável para 
que o caminho na direção 
de Deus permaneça o funda-
mento da nossa vida”. Para o 
papa emérito, não é “possí-
vel realizar as duas vocações 
(sacerdócio e o casamento) 
ao mesmo tempo”.

Em outubro, vários bis-
pos católicos reuniram-se 
para discutir o futuro da 
Igreja na Amazônia.

Ao fim da reunião, foi lan-
çado um documento onde es-
tavam detalhados vários pro-
blemas que afetam a Igreja.

Os bispos sul-america-
nos sugeriram que, em al-
gumas partes da Amazônia, 
alguns homens mais velhos 
e casados poderiam ser or-
denados padres, defenden-
do que isso seria um esforço 
para combater a escassez de 
sacerdotes na região.

Foi também pedido ao 
Vaticano que reabra o debate 
sobre a ordenação de mulhe-
res como diáconos, alegando 
que “é urgente que a Igreja 
promova e confira na Ama-
zônia ministérios para ho-
mens e mulheres de maneira 
equitativa”, cita a agência As-
sociated Press.

No mesmo livro, Bento 
XVI e Robert Sarah defendem 
que “é urgente, necessário, 
que todos, bispos, sacerdo-
tes e leigos, redescubram um 
olhar de fé na Igreja e no celi-
bato sacerdotal que protege o 
seu mistério”. Além disso, ci-
tando Santo Agostinho, ambos 
afirmam: “Non possum silere 
(Não posso ficar calado)!”.

Todas as propostas fo-
ram colocadas em documen-
to, aprovado no final de um 
sínodo de três semanas sobre 

Bento XVI se posiciona contra 
o fim do celibato sacerdotal
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Da Agência Brasil

a Amazônia, convocado pelo 
papa Francisco em 2017, com 
o objetivo de alertar para as 
ameaças à floresta tropical e 

melhorar o sacerdócio junto 
aos povos indígenas.

O papa Francisco tem 
sido advertido de que qual-

quer abertura papal a sacer-
dotes casados ou mulheres 
diáconos pode levar a Igreja 
à ruina, culpando a organi-

zação do sínodo e o próprio 
papa de heresia, uma vez que 
consideram o celibato sacer-
dotal obrigatório.

As declarações de Bento XVI surgem no momento em que o papa Francisco avalia um pedido para que, na Amazônia, homens casados possam ser padres

Foto: Agência Brasil
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Construção do novo centro de pesquisas, com 17 laboratórios e capacidade para 64 hóspedes, custou US$ 100 milhões
Maurício de Almeida 
Agência Brasil

Estação brasileira está entre as 
mais modernas da Antártida

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Cecília Noronha

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

A reengenharia, criada pelos americanos 
Michael Hammer e James Champy, é um 
sistema administrativo que foi pensado so-
mente para empresas privadas, reformulan-
do o mercado. No entanto, já depois da tran-
sição do século 20 para o 21, a reengenharia 
ganhou as empresas públicas e tomou conta 
de reformulações administrativas.

Passados dois anos dessas teorias te-
rem se espalhado Estados Unidos afora, eu 
e o artista Chico Pereira fomos a Salvador, 
para fazer palestras. Encontramos um Gil-
berto Gil entusiasmado com a reengenharia, 
praticando-a em sua fundação, a Onda Azul.

André Gide antecipou o século 21

nnn A publicação do 
livro “Antonio Dias”, 
de Achille Bonito Oliva 
e Paulo Sérgio Duarte, 
reforçou a mostra que 
o artista plástico fez no 
Philadelphia Museum, 
nos EUA.
nnn Antonio Dias 
(foto) nasceu em 1944, 
em Campina Grande, e 
morreu no Rio de Janei-
ro. em agosto de 2014. O 
livro de Oliva e Paulo Sér-
gio foi colocado à venda 
no Brasil e nos EUA pelo 
braço editorial da Galeria 
Nara Roester, de São Pau-
lo. Foi editado a quatro 

mãos pelo próprio Anto-
nio e Alexandra Garcia. 
Compreende de forma 
conclusiva a profusão 
experimental de mais 
de cinqüenta anos de 
carreira do artista.
nnn Lembro o crítico 
inglês Matthew Collings, 
sobre arte contemporânea: 
“É exatamente o que a vida 
é hoje em dia, assolada 
por perguntas como ‘fará 
sucesso?’, ‘custará caro?’, 
‘aparecerá na televisão?’”.
nnn Li alguns ensaios 
de Collings, reunidos na 
publicação “O mercado 
de arte julga o que vende, 
não sua qualidade”. 

Geléia geral

Reengenharia para que não haja guetos na cultura

A vida é cheia de círculos, triângulos, 
curvas, pirâmides, retângulos, multipli-
cações, somas, teoremas, diminuições, 
divisões. A vida é matemática pura. Pode 
ser intensamente cabalística. A vida por si 
só resolve-se por mais que deseje-se estu-
prá-la com a falta de ética. Os que desejam 
encurtá-la como um mero caminho entre 
dois pontos, transformando-o em reta, são 
medíocres, interesseiros, comerciantes 
de elogios, fracos de caráter - como per-

moedeiros falsos”.
O domínio que 

Gide tem sobre seus 
personagens e leitores 
é o de abrir as veias 
de todos, demonstran-
do como as formas 
de “moedas falsas” 
controlam as relações 
humanas, gerando 
amizades irreais. As 
“moedas falsas” estão 

no linguajar estudado, nas maneiras de falar 
com sorrisos de curta duração acompanha-
dos por frases como “eu te amo”, “você é 
maravilhosa”. Gide joga as “moedas falsas” dos 
diferentes modos que pessoas usam para enganar 
aos outros e - o mais bizarro - a si próprias.
      

nnnnnnnnnn

       Apesar de escrito na primeira metade do século 
20, “Os moedeiros falsos” antecipa a exacerbação 
dos jogos de interesses da sociedade do século 21.  

Hoje, nunca foi tão necessária a reengenha-
ria nas instituições que desejem uma adaptação 
ao novo tempo, ou até sobreviverem.

No caso da Funjope (Fundação Cultural 
de João Pessoa), foi experimentada a reenge-
nharia, tanto na gestão do cineasta Lúcio Vilar 
como na atual, tendo à frenteMaurício Burity. 
Com a reengenharia, não foi necessária a 
transformação da Fundação em Secretaria 
de Cultura. Uma fundação tem uma capi-
laridade maior que uma secretaria, junto 
à sociedade e os órgãos de fomento. 

Não precisamos de uma política de 
“dinossauros” quando os ares apontam 
para um melhor diálogo entre a Cultura e 

a Educação, além de aproximação com o 
mercado. Sem mercado não há cultura, 
sem cultura não há turismo. Simples.

Quando o poder público colabora 
com o desenvolvimento do mercado cultu-
ral, chega-se à lógica de que, por exemplo, 
a iniciativa privada pode associar sua 
marca a um evento enraizado na cidade. A 
partir daí, com a evolução de uma reenge-
nharia, os artistas consolidados passam 
a ter espaço profissional permanente, 
permitindo que o poder público invista 
muitíssimo mais nos emergentes. Para 
que não haja guetos.

Foto: Maurício de Almeida/ TV Brasil

Depois de seis dias de 
viagem no navio Almirante 
Maximiano a equipe da Em-
presa Brasil de Comunicação 
(EBC) finalmente chegou em 
terra firme na Antártica. O 
desembarque foi realizado 
na ilha de Rei George onde 
fica a Estação Comandante 
Ferraz. No local, está prati-
camente tudo pronto para a 
reinauguração do centro de 
pesquisas do Brasil no con-
tinente gelado.

Os militares da Mari-
nha que trabalham estão 
realizando os últimos testes 
elétricos e hidráulicos na es-
tação. Do lado de fora, está 
sendo montada a estrutura 
onde vai ser realizada a ceri-
mônia de reinauguração que 
vai contar com a presença do 
vice-presidente da República 
Hamilton Mourão. O evento 
vai ser transmitido ao vivo 
pela TV Brasil e pelas redes 
sociais da EBC.

O Governo Federal in-
vestiu cerca de US$ 100 mi-
lhões na construção do novo 
centro de pesquisas do Brasil 
na Antártica que possui 17 
laboratórios e pode hospedar 
64 pessoas.

O projeto de engenha-
ria da Estação Comandan-
te Ferraz foi desenvolvido 
para reduzir os impactos 
ambientais. Trinta por cen-
to da energia consumida no 
centro de pesquisa vem de 
fontes renováveis produzi-
das por placas solares e por 
uma miniusina eólica insta-
lada no local. Outro detalhe 
que chama a atenção é que 
o calor emitido pelos gera-
dores de energia ao invés 
de ser lançado para o ar é 
canalizado para aquecer a 
usina. Detalhes que fazem 
a Estação Comandante Fer-
raz ser considerada uma das 
estações mais modernas da 
região Antártica.

O projeto foi desenvolvido para reduzir impactos ambientais e 30% da energia consumida no local vem de fontes renováveis, produzidas por placas solares e por uma miniusina eólica

Brasil faz parte do grupo de 29 países no local
O professor de Microbiologia 

da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Luiz Rosa, será um dos 
primeiros pesquisadores que vai 
utilizar as novas instalações da nova 
estação. Ele já está na Antártica 
montando o laboratório onde vai 
trabalhar. O professor diz que a 
nova estação vai permitir que as 
pesquisas continuem sendo reali-
zadas também no inverno.

Luiz estuda fungos que são 
encontrados apenas no Polo Sul. A 
pesquisa pode ajudar no desenvol-
vimento de novos antibíoticos que 
poderão ser usados para tratar do-
enças como dengue e chicungunya. 
Outra pesquisa desenvolvida pelo 

professor Luiz permitiu descobrir 
plantas que ficam durante 6 meses 
debaixo da neve e sobrevivem. “Por 
algum motivo elas não congelam e 
isso pode ajudar no desenvolvimento 

de anti congelantes para a indústria 
e também para a medicina”.

O Brasil faz parte de um seleto 
grupo de 29 países que possuem 
estações científicas na Antártica. Esta 

presença é muito importante porque 
de acordo com o tratado antártico, 
só quem desenvolve pesquisas na 
região poderá definir o futuro do 
continente gelado.

O professor de Biologia da Uni-
versidade de Brasília, Paulo Câmara, 
que está pela sétima vez na Antárti-
ca, diz que a presença brasileira na 
região tem uma grande importância 
geopolítica para garantir a participa-
ção do país em decisões sobre um 
continente que apresenta uma gran-
de biodiversidade. “A Antártica é tão 
importante quanto a floresta amazô-
nica. Aqui encontramos espécies de 
plantas com 600 anos de existência 
que ainda são pouco conhecidas”.

O continente tem uma biodiversidade tão importante quanto a Amazônia, segundo especialistas

Foto: Maurício de Almeida/ TV Brasil
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Nova proposta será apresentada amanhã como forma de reduzir o estoque de benefícios em espera

Maurício Almeida 
Agência Brasil

Governo anuncia medidas 
para diminuir filas do INSS

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Cecília Noronha

O governo pretende 
anunciar amanhã medi-
das para diminuir a fila de 
espera por benefícios do 
Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS), disse 
ontem o secretário especial 
de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, 
Rogério Marinho. Ele não 
adiantou detalhes, mas dis-
se que as ações envolvem 
mudanças de verbas ou 
alterações na organização 
do órgão.

“Estamos validando as 
propostas internamente, e 
quarta-feira a gente con-
versa. Isso envolve orça-
mento, estrutura organiza-
cional e a gente precisa ter 
responsabilidade. Estamos 
buscando respaldo técnico 
e jurídico”, disse. Marinho 
e os outros secretários es-
peciais do Ministério da 
Economia participaram 
da primeira reunião do 
ano com o ministro Paulo 
Guedes, para definirem as 
prioridades da pasta para 
2020.

No f im da semana 
passada, o INSS anunciou 
a criação de uma força-ta-
refa para reduzir o estoque 
de benefícios em espera. 
Atualmente, 1,3 milhão de 
pedidos aguardam uma 
conclusão no requerimento 
há mais de 45 dias, prazo 
máximo de análise definido 
por lei.

Até agosto, o órgão 
pretende diminuir para 
285 mil o estoque de be-
nefícios do INSS em proces-
samento. Em nota técnica, o 
Ministério da Economia in-
formou que o aumento nas 
concessões terá impacto de 
R$ 9,7 bilhões nos gastos 
da Previdência Social em 
2020.

A legislação prevê que 
nenhum segurado deve es-
perar mais que 45 dias para 
ter o pedido de benefício 
analisado. Caso ultrapasse 
esse prazo, o instituto pode 
ter prejuízo, porque terá 
de pagar os valores retro-
ativamente, com a devida 
correção monetária.

Dataprev
Na semana passada, a 

Dataprev, estatal de tecno-
logia que processa o paga-
mento dos benefícios do 
INSS, anunciou que fechará 
filiais e demitirá 493 fun-
cionários. A empresa está 
incluída na lista de priva-
tizações do governo.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A legislação determina 
que nenhum segurado 

deve esperar mais 
que 45 dias para ter 
o pedido de benefício 
analisado e se esse 

prazo for ultrapassado 
o instituto poderá 

ter prejuízos

Atualmente, 1,3 milhão de pedidos aguardam uma 
conclusão no requerimento há mais de 45 dias, que 
é o  prazo máximo de análise definido por lei . 

Sistema de 
compras 
do TJ tem 
nova versão

Já  foi apresentado ao 
presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, desem-
bargador Márcio Murilo da 
Cunha Ramos, o novo Sis-
tema de Central de Com-
pras do TJPB. A ferramenta, 
efetivamente, vai passar a 
funcionar em fevereiro e as 
próximas contratações já 
serão feitas por essa plata-
forma. O sistema traz docu-
mentos padronizados para 
os processos licitatórios, 
permitindo mais rapidez, 
segurança e transparência 
em todas as fases de tra-
mitação das contratações 
realizadas pelos diversos 
setores do Poder Judiciário 
estadual.

A iniciativa é fruto 
de uma parceria entre a 
Diretoria de Tecnologia 
da Informação (Ditec) e a 
Gerência de Contratação 
e faz parte do pacote de 
metas da atual gestão do 
tribunal.

“Desde o início de mi-
nha gestão, uma das nossas 
metas era alcançar mais 
agilidade e transparência 
nos processos de contra-
ção do tribunal. Esse é um 
departamento essencial, já 
que tudo passa por licita-
ção, respeitando o princí-
pio maior da eficiência e da 
transparência”, comentou o 
presidente do TJPB. Segundo 
ele, a implementação desse 
novo modelo vai servir, tam-
bém, de grande sustentação 
técnica para uma maior pon-
tuação junto ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
no tocante à transparência 
de contratos.

Reconhecimento

Projeto antimanicomial da UFPB é 
agraciado com prêmio Elo Cidadão

A luta antimanicomial e a 
defesa dos direitos humanos 
na Paraíba é tema de um dos 
40 melhores projetos sociais 
premiados com o Elo Cidadão 
2019, destinado às ações mais 
exitosas. O projeto de extensão 
do Grupo de Pesquisa e Exten-
são Loucura e Cidadania da 
Universidade Federal da Para-
íba (LouCid/UFPB) realiza ati-
vidades de assessoria jurídica 
através da frente “Loucas por 
Direitos”, combatendo a viola-
ção de direitos de pessoas em 
situação de sofrimento mental 
e em conflito com a lei.

Graças ao projeto, em 
2019 sete mulheres foram 
desinternadas do Complexo 
Psiquiátrico Juliano Moreira 
(CPJM) e voltaram para seus 
municípios de origem. “A 
loucura pode ser tratada em 
liberdade”, defende a profes-
sora coordenadora do projeto 
“Caminhos da liberdade: luta 
antimanicomial e defesa dos 
direitos humanos na Paraíba”, 
Ludmila Cerqueira Correia, 
professora do curso de Direito 
(DCJ/CCJ/UFPB).

O Grupo de Pesquisa e Ex-
tensão Loucura e Cidadania foi 
criado em 2012, no curso de 
Direito da UFPB. Ela calcula 
que, desde sua criação, cerca 
de 400 pessoas, entre homens 
e mulheres, tenham sido aten-
didas pelo grupo.

No caso das mulheres que 
conseguiram ser desinterna-
das do manicômio judiciário, 
Ludmila explica que o projeto 
identificou a falta de acesso 
delas à Justiça, que elas não 

tinham informação sobre seus 
processos, não participavam 
de audiências, além de grave 
violação de direitos humanos.

“E a gente, enquanto pro-
jeto, acabou servindo como 
uma ponte entre essas mulhe-
res, que nunca eram escutadas 
pelo sistema de justiça, nem 
pelo Judiciário, nem Defensoria 
Pública, nem pela polícia, e a 
gente conseguiu fazer a escu-
ta delas, o acompanhamento 
para que sua voz fosse escuta-
da também no processo e isso 
ajudasse não só no cuidado em 
saúde mental, mas no cuidado 
em liberdade, fora do manicô-
mio”, explicou Ludmila. 

A professora conta que 
há muitas pessoas acometidas 
de sofrimento mental que não 
conseguem acessar seus direi-

tos. Isso fez com que o grupo 
pensasse na possibilidade de 
atuar para contribuir para a 
promoção desses direitos.

As atividades desenvol-
vidas pelo LouCid/UFPB são 
pautadas na identificação do 
projeto enquanto parceiro da 
luta antimanicomial, visando 
contribuir com o empodera-
mento, o acesso ao direito e à 
justiça e a ampliação da cidada-
nia das pessoas em sofrimento 
mental, fazendo a ponte entre 
essas pessoas e os órgãos do 
sistema de Justiça da Paraíba.

A frente de atuação “Lou-
cas por Direitos” é composta 
por profissionais da área da 
Psicologia, do Serviço Social e 
do Direito, bem como por duas 
estudantes do curso de Direito, 
extensionistas do grupo.

Em outras frentes, entre 
as bandeiras do grupo tam-
bém está a luta pelo passe livre 
para pessoas com transtornos 
mentais e a ampliação da sua 
representação política.

“Ter duas associações 
formadas por pessoas que 
pensam o sofrimento mental 
em instâncias do poder público 
é um ganho, porque o espaço 
público muitas vezes não é 
permeado pela participação 
popular, e o projeto também 
conseguiu fazer isso”, disse a 
professora Ludmila Correia. As 
duas entidades são Associação 
Paraibana de Amigos e Familia-
res e Usuários da Saúde Mental 
e a Associação Movimento Po-
pular dos Moradores de Rua de 
João Pessoa. (Com informações 
da Ascom/UFPB)

Grupo oferece assessoria jurídica, combatendo a violação de direitos de pessoas em situação de sofrimento mental

Foto: UFPB-Divulgação
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Procedimento que verifica lista de bons pagadores já está ativo em todo o país desde o último final de semana

Wellton Máximo 
Agência Brasil

Bancos e empresas podem 
consultar cadastro positivo

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Cecília Noronha

Bancos, comerciantes 
e empresas que emprestam 
dinheiro já podem consultar 
o cadastro positivo (lista de 
bons pagadores) para decidir 
se concedem crédito ou parce-
lamentos aos consumidores. 
Administrados por empresas 
autorizadas pelo Banco Cen-
tral (BC) a recolher os dados 
dos clientes, os bancos de 
dados vêm sido abastecidos 
desde novembro.

Uma das empresas que 
operam o cadastro positivo, o 
Serasa liberou os dados para 
consulta no último sábado 
(11). Já o Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC) abrirá a 
consulta na próxima quarta-
-feira (15).

Somente as empresas nas 
quais o cliente buscar crédito 
podem consultar os dados. A 
empresa não pode levantar as 
informações preventivamente 
caso o consumidor não tenha 
pedido crédito em um de seus 
estabelecimentos.

No momento, podem ser 
consultados cinco tipos de 
informações sobre o cliente: 
nota de crédito (score), que 
representa a capacidade de 
pagar o empréstimo; índice 
de pontualidade de pagamen-
to (número de contas quita-
das, vencidas ou canceladas); 
índice de comprometimento 
de gastos (tipo de despesas, 
como consumo, emprésti-
mos, cartão e financiamen-
tos); quantidade de consul-
tas do CPF por segmento de 
empresas; e histórico con-
solidado de compromissos 
assumidos (valores e datas 

de pagamento).
As empresas, no entanto, 

não podem acessar os bens 
comprados pelo consumidor, 
nem o nome das instituições 
onde ele contraiu operações 
de crédito e o saldo em conta 
corrente ou de investimentos. 
O Banco Central esclarece que 
os bancos de dados não são 
alimentados com essas infor-
mações.

A primeira etapa do ca-
dastro positivo abrange as 
informações de crédito dos 
consumidores com conta em 
banco ou com operações em 
mais 100 empresas de cré-
dito, como financeiras. Os 
clientes foram comunicados 
por e-mail, SMS ou carta da 
inclusão no banco de dados.

O cliente notificado da 
inclusão no banco de dados 
pode consultar a nota de cré-
dito e o histórico financeiro. 
Para isso, o consumidor deve 
entrar nas páginas da internet 
de uma das quatro operado-
ras do cadastro positivo (Boa 
Vista, Quod, Serasa e SPC), 
cadastrar um e-mail e uma 
senha e aceitar um termo de 
compromisso. Nos próximos 
meses, o cadastro positivo 
será ampliado e passará a 
receber dados de empresas 
de varejo, telefonia e conces-
sionárias de água e luz. Dessa 
forma, pessoas sem conta em 
banco também serão incluídas 
na relação de bons pagadores.

Inversão
Uma lista de bons paga-

dores que podem ter acesso 
a crédito mais barato, o ca-
dastro positivo começou a 
funcionar em 2013, mas com 
uma lógica invertida em rela-

ção à atual. Na época, o cliente 
que quisesse ser incluído no 
cadastro tinha que comuni-
car ao banco. Sancionada em 
abril do ano passado, a nova 
legislação tornou automática 
a inclusão e o processamento 
dos dados dos clientes.

Quem não quiser entrar 
no cadastro positivo é que 
deve avisar a instituição fi-
nanceira. Os bancos identi-
ficarão os bons pagadores 
com base em um sistema de 
pontuação, sem acesso direto 
à movimentação financeira do 
cliente. Cada cliente receberá 

uma nota de 0 a 1 mil. Quanto 
mais alta a nota, melhor a qua-
lidade do pagador e menores 
as taxas de juros a que eles 
terão direito.

Regulamentação
Em julho do ano passado, 

o Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) aprovou a regula-
mentação das gestoras dos 
bancos de dados, que terão 
tratamento semelhante ao das 
instituições financeiras e na 
reputação dos controladores 
e dos diretores. Um decreto 
do presidente Jair Bolsonaro 

regulamentou a proteção dos 
dados dos consumidores.

Em outubro, o Banco 
Central autorizou quatro 
empresas (Boa Vista, Quod, 
Serasa e SPC) a operar o ca-
dastro positivo. Em novem-
bro, os bancos começaram a 
abastecer os bancos de dados 
com informações dos clientes.

Quem quiser consultar a 
situação no cadastro positivo 
ou pedir a exclusão da lista de 
bons pagadores deve procu-
rar uma das quatro empresas 
administradoras dos bancos 
de dados.

Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

As instituições bancárias identificarão os bons pagadores com base em um sistema de pontuação, sem acesso direto à movimentação financeira do cliente

SERVIÇO 
Veja abaixo os contados 
dos birôs de crédito:

n Boa Vista: 3003-0101 ou 
www.consumidorpositivo.
com.br

n Serasa Experian: 0800 
776 6606 ou www.serasa-
consumidor.com.br

n SPC Brasil: 0800-887-
9105 ou www.spcbrasil.
org.br

n Quod: 3003-7863 ou 
https://www.quod.com.br

Domésticos 
são agora 
gastos não 
dedutíveis

A dedução de gastos 
com empregados domés-
ticos não será mais aceita 
pela Receita Federal nas 
declarações do Imposto de 
Renda feitas a partir deste 
ano. A norma que trazia 
essa permissão perdeu a 
validade e não foi renovada 
pelo governo.

A legislação definia 
que, na apuração do impos-
to, poderiam ser abatidas 
as contribuições patronais 
pagas à Previdência de em-
pregados domésticos.

O benefício teve vali-
dade até as declarações de 
2019 e só poderia ser manti-
do neste ano se o Congresso 
aprovasse uma alteração na 
lei, seja por iniciativa própria 
ou por pedido do governo.

A equipe econômica, 
no entanto, é contra as de-
duções no Imposto de Ren-
da. Auxiliares do Ministro 
Paulo Guedes (Economia) 
argumentam que o meca-
nismo beneficia famílias 
mais ricas e que as isenções 
acabam sendo compensas 
por cobranças mais eleva-
das sobre o restante dos 
contribuintes. (Com infor-
mações de Bernardo Caram, 
da Folhapress)

Projeção para 2020

Inflação abaixo do centro da meta

As instituições finan-
ceiras consultadas pelo 
Banco Central (BC) redu-
ziram a estimativa para a 
inflação este ano. A proje-
ção para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a inflação 
oficial do país) caiu de 
3,60% para 3,58%. 

A informação consta 
no boletim Focus, pes-
quisa semanal do Banco 
Central (BC) que traz as 
projeções de instituições 
para os principais indica-
dores econômicos.

Para 2021, a estima-
tiva de inflação se man-
tém em 3,75%. A previsão 
para os anos seguintes 
também não teve altera-
ções: 3,50% em 2022 e 
2023.

A projeção para 2020 
está abaixo do centro da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, 
é de 4% em 2020, com in-
tervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo.

Selic
Para alcançar a meta 

de inflação, o Banco Cen-
tral usa como principal ins-
trumento a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente 
definida em 4,5% ao ano 
pelo Comitê de Política Mo-
netária (Copom).

De acordo com as ins-
tituições financeiras, a Se-
lic deve se manter em 4,5% 
ao ano até o fim de 2020. A 
manutenção da Selic, como 
prevê o mercado financei-
ro, indica que o Copom 
considera as alterações 
anteriores suficientes para 
chegar à meta de inflação.

Para 2021, a expectati-
va é que a taxa básica suba 
para 6,25%. E para 2022 e 
2023, as instituições esti-
mam que a Selic termine 
os dois períodos em 6,5% 
ao ano.

Quando o Copom au-
menta a taxa básica de ju-
ros, o objetivo é conter a 
demanda aquecida e isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais al-
tos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança. 
Quando o Copom reduz a 
Selic, a tendência é que o 
crédito fique mais barato, 

Andreia Verdélio
Agência Brasil

com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o 
controle da inflação e esti-
mulando a atividade eco-
nômica.

Atividade econômica
A projeção para a ex-

pansão do Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma de to-
dos os bens e serviços pro-

duzidos no país – se man-
tém em 2,30% para 2020. 
As estimativas das insti-
tuições financeiras para os 
anos seguintes, 2021, 2022 
e 2023 também continuam 
em 2,50%. A previsão do 
mercado financeiro para a 
cotação do dólar está em R$ 
4,04 para o fim deste ano e 
R$ 4,00 para 2021.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central 

usa como principal 
instrumento a taxa 

básica de juros, a Selic

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, o preço do produto fica mais caro no crédito e  isso estimula a poupança

Foto: Marcello Casal JR- Agência Brasil
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Ana Claúdia Nominando 
Diniz, Dayse Lima Machado, 
José Humberto Paiva da Silva, 
Karla Renata Freire Meira, 
Maria da Glória Uchoa dos 
Santos, Maria Stela Queiroga 
Arruda, Marília Carneiro 
Arnaud, Neusa Helena 
Cabral Carvalho, Rui Lins 
Rabello, Sargento Denis e 
Temístocles Cabral.

. A Aliança Francesa está com as 
matrículas abertas para diversos 
níveis de francês. Mais informações 
pelo telefone 3222-6565.
. Na sexta-feira, no IT Club, tem 
Bruno Sakaue e a banda Tábua das 
Marés, às 22h, com o melhor do 
rock dos anos 1980.
. Nesta terça-feira, no restaurante 
Adega, no Hotel LS, em Manaíra, 
tem jazz e rolha free.
. Hoje, às 16h, acontece o 
lançamento do programa Anuidade 
Zero, que será na sede da OAB-PB.

Parabéns

A Paraíba e
seus problemas

Bloco

Informação

Diploma  

O presidente da Fundação Casa de José 
Américo, jornalista e escritor Fernando Moura, 
anunciou a publicação de uma reedição do li-
vro “A Paraíba e seus problemas”, de autoria 
do escritor, senador, ex-ministro e imortal da 
Academia Brasileira de Letras, José Américo de 
Almeida. Particularmente importante por tratar 
dos problemas enfrentados pelo Estado, muitos 
deles ainda atuais, o livro “A Paraíba e seus pro-
blemas” foi lançado pela primeira vez em 1923, 
depois em 1937, 1980 e 1984. A quarta edição 
foi impressa pelo Senado Federal, com revisão 
ortográfica do escritor e historiador Wellington 
Aguiar, amigo e admirador de José Américo.

A jornalista Messina Palmeira, presi-
dente da Abrajet PB – Associação dos Jor-
nalistas de Turismo, anunciando a criação 
do Bloco das Melindrosas, para participar 
do tradicional Baile Vermelho e Branco, 
que acontece no Clube Cabo Branco, dia 
8 de fevereiro, tendo como atrações o 
grupo É o Tchan, Ramon Schnayder, Or-
questra Beleza Pura e o DJ Cris L. Mulhe-
res de melindrosas vermelhas ou brancas, 
peruca Chanel  e homens de calça bran-
ca, blusa vermelha e cartola branca. Mais 
informações pelo telefone (83) 9 9332 
1580.

Já está no ar o site www.revista-
consulta.com.br, assinada pelos jor-
nalistas Zuila David, Elane Gomes e 
Jocélio Oliveira, cujo objetivo é falar 
de saúde e bem-estar. Dicas de feiras 
orgânicas perto da sua casa, diferença 
entre psicoterapia e psicanálise e indi-
cação de leituras para o bem-estar já 
estão no site. A revista é um produto 
multiplataforma criado pela empresa 
Aliar Comunicação. A ideia é colocar 
no mercado também uma versão im-
pressa e conteúdo nas redes sociais. 

Marcado para a próxima sexta-fei-
ra, 17, às 9h30  a solenidade de entre-
ga da  Medalha e Diploma da Ordem 
do Mérito Judiciário, na Categoria Alta 
Distinção ao ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares 
da Fonseca, e o jurista paraibano Paulo 
Américo Maia de Vasconcelos. A entrega 
das honrarias será logo após a palestra 
“Jurisprudência Penal do Superior Tribu-
nal de Justiça: Reflexões e Desafios”, a 

ser apresentada pelo ministro. Será na 
Sala de Sessões do Tribunal Pleno, no 
Anexo Administrativo do TJPB, localiza-
do na Praça Venâncio Neiva, Centro de 
João Pessoa.  A propositura da homena-
gem ao ministro partiu do desembarga-
dor do TJPB, Marcos Cavalcanti de Albu-
querque, durante a sessão do Tribunal 
Pleno realizada no dia 6 de novembro 
do ano passado. O Colegiado foi unâ-
nime em aprovar o pleito

Encerram-se nesta quarta-feira, 15, as 
inscrições para vagas  de pedagogos  no Cen-
tro Universitário – Uniesp, localizado na BR-
230. É preciso ter graduação e especialização 
em Ensino Superior, Gestão Pedagógica, Su-
pervisão e Orientação, Metodologias Ativas 
ou outras áreas relacionadas. A jornada de 
trabalho é de 44 horas semanais, de segun-
da a sexta-feira. Interessados devem mandar 
currículos até o dia 15 deste mês para fernan-
da.goes@iesp.edu.br   O profissional também 
deverá  ter experiência em assessorias, ges-
tão, coordenação e/ou supervisão pedagógi-
ca em escolas de nível fundamental e médio, 
faculdades ou de cursos técnicos.

Ildenir Palitot, para a coluna

O charme de Socorro Carvalho

Chef Walter Ulisses, Haryanne Arruda e Leandro Ramalho

Foto: Rogério Almeida

Foto: Rogério Almeida

Foto: Osmar Santos

Foto: Osmar Santos

Enologia

DirEitos Humanos

inauguração PEDagogos 

Curtas
No dia 28 de março, no Slaviero 

Hotel, em Tambaú, das 13h às 17h, 
acontece o Wine Plus João Pessoa, 
um curso de vinhos com workshops e 
menu de harmonização. O curso fará 
uma introdução a enologia abordan-
do os aspectos históricos, estilos de vi-
nhos, castas, características e técnicas 
de harmonização e serviço do vinho. 
As inscrições podem ser feitas até o 
dia 15 de março, sujeito a disponibi-
lidade de vagas. Mais informações e 
inscrições: (86) 98821 0493 

A luta antimanicomial e a defesa 
dos direitos humanos na Paraíba é o 
tema de um dos 40 melhores proje-
tos sociais premiados com o Elo Ci-
dadão 2019. O projeto do Grupo de 
Pesquisa e Extensão Loucura e Cida-
dania da Universidade Federal da Pa-
raíba realiza atividades de assessoria 
jurídica através da frente “Loucas por 
Direitos”, combatendo a violação de 
direitos de pessoas em situação de so-
frimento mental e em conflito com a 
lei. Graças ao projeto, em 2019 sete 
mulheres foram desinternadas do 
Complexo Psiquiátrico Juliano Morei-
ra e voltaram para seus municípios de 
origem. “A loucura pode ser tratada 
em liberdade”, defende a professo-
ra coordenadora do projeto, Ludmila 
Cerqueira Correia, professora do cur-
so de Direito.

Dia 21 próximo 
tem inauguração de 
novo restaurante em 
João Pessoa. É a rede 
de franquias Cama-
rada Camarão, com 
restaurantes em vá-
rios estados do país, 
que inaugura primei-
ra unidade no Mag 
Shopping, em Manaí-
ra. Vai ter capacidade 
para atender, simul-
taneamente, duzen-
tas pessoas e gerar 
oitenta empregos di-
retos. O Camarada 
Camarão pertence 
ao grupo Drumattos, 
que controla a rede, e 
investiu R$ 3 milhões 
em João Pessoa. 

rosacdaguiar@gmail.com
Por Rosa Aguiar

Editoração: Lênin BrazEdição: Rosa Aguiar

Rafaela Vasconcelos e Priscila Macedo no lançamento do Festival Terroá
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Fim dos amistosos
Após os jogos de preparação, os clubes fazem os 
ajustes para a participação no Campeonato Parai-
bano, que começa no fim de semana. Página 24 Fo
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Lançado ontem, o programa traz recursos para clubes e modalidades do nível escolar ao alto rendimento

Programa do Estado vai investir 
R$ 7 milhões no esporte da PB

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O governador João Aze-
vêdo lançou ontem em João 
Pessoa o Programa de Incen-
tivo ao Esporte Paraibano. A 
iniciativa foi anunciada du-
rante solenidade no Ginásio 
da Vila Olímpica Parahyba em 
evento que contou com a pre-
sença de dirigentes de clubes 
e federações, atletas e técni-
cos. O programa ocupará o es-
paço do antigo Gol de Placa e 
do Bolsa Atleta, que foram ex-
tintos, dando lugar ao Paraíba 
Esporte Total e Bolsa Esporte, 
respectivamente. Cerca de R$ 
7 milhões serão investidos 
com o novo programa.

A principal novidade do 
Bolsa Esporte será a retoma-
da nos investimentos nos es-
porte amadores, olímpicos e 
paralímpicos, que passarão 
a contar com o investimento 
desde o esporte escolar até 
o alto rendimento totalizan-
do R$ 3 milhões em recur-
sos aplicados.  Já no Paraí-
ba Esporte Total a principal 
mudança será a inclusão de 
clubes de mais modalidades. 
Além das agremiações do fu-
tebol profissional que seguem 
sendo contempladas, outros 
esportes serão atendidos 
desde que tenham represen-
tação ou participem de com-
petições em âmbito nacional. 
Com isso, equipes como o 
João Pessoa Espectros (fute-
bol americano) e o Basquete 
Unifacisa poderão acessar os 
investimentos.

Segundo o governador 
João Azevêdo, o programa 
surge para suprir a lacuna 
existente e garantir o investi-
mento para o esporte no Esta-
do. Ele ressaltou a importân-
cia da descentralização dos 
investimentos e incorporação 
de novas modalidades, além 
do futebol. O chefe do executi-
vo estadual também afirmou 
que agora o governo passará 
a contar com um instrumento 
legal que possibilitará a ação 
governamental de forma dire-
ta no investimento ao esporte 
e na resolução de dificulda-

des, como a aquisição de pas-
sagens para atletas e equipes.

“Eu quero acabar na Pa-
raíba com a necessidade de 
atletas estarem no sinal de 
trânsito pedindo recursos 
para poder adquirir uma pas-
sagem para ir competir e re-
presentar o Estado. O gover-
no vai custear esses atletas e 
clubes através do programa. 
O que queremos é dar dig-
nidade aos atletas do nosso 
Estado. Eu tenho certeza que 
nós viveremos esse ano mo-
mentos muito especiais com o 
esporte na Paraíba. O governo 
existe para fomentar e forta-
lecer o que há de positivo no 
Estado. O esporte é um ele-
mento de inclusão e que tem 
a capacidade de mudar para 
melhor a vida das pessoas e 
nós faremos o possível para 
seguir ampliando e qualifi-
cando a atividade esportiva 
em nosso Estado”, afirmou o 
governador.

A presidente da Fede-
ração Paraibana de Futebol 
(FPF), Michelle Ramalho, que 
esteve ao lado de diversos di-
rigentes de clubes na solenida-
de, parabenizou a iniciativa.

“Quero agradecer em 
nome dos atletas e clubes por 
essa iniciativa tão importante 
lançada pelo governador João 
Azevêdo. O anúncio surge em 
um momento fundamental, 
que é a abertura do Campeo-
nato Paraibano que ocorrerá 
nos próximos dias. Posso afir-
mar que se não fosse essa me-
dida teríamos a competição 
inviabilizada. Acredito que a 
nova roupagem do programa 
que substitui o Gol de Placa 
é assertiva e será de grande 
importância para o nosso fu-
tebol”, comentou a dirigente.

Para Diego Martins, pre-
sidente do João Pessoa Espec-
tros, atual campeão brasileiro 
de futebol americano, o incen-
tivo é, antes de qualquer ques-
tão, o reconhecimento para 
equipes que têm feito bonito no 
cenário nacional, a exemplo da 
equipe pessoense e do Basque-
te Unifacisa, mas que até então 
não dispunham de um suporte 
desse tipo. Segundo ele, agora 

Edição: Iago Sarinho Editoração: Lênin Braz

será possível planejar melhor 
as atividades e viabilizar pro-
jetos que estavam sendo deixa-
dos de lado por conta das limi-
tações financeiras.

“Acho que primeiramen-
te é um reconhecimento es-
sencial que é feito aos demais 
esportes. Para nós será muito 
importante poder começar um 
ano de atividades sabendo que 
nós teremos um recurso defini-
do que poderá ser integrado ao 
nosso planejamento. Com ele 
poderemos investir nas nossas 
categorias de base e projetos 

sociais, ideias que sempre tive-
mos, mas que pela limitação de 
recursos acabávamos não po-
dendo manter o foco necessá-
rio nessas áreas. Abre-se com 
o programa um leque enorme 
de possibilidades e nós ficamos 
muito felizes em poder contar 
com esse apoio”, comentou o 
presidente do Espectros.

Já Cicero Valdiran, cam-
peão mundial no arremesso de 
dardo paralímpico no ano pas-
sado, ressaltou a importância 
desse investimento para possi-
bilitar a manutenção de atletas 

no esporte. Segundo ele, mui-
tos talentos são desperdiça-
dos pela ausência de estrutura 
como essa e agora ele acredita 
que haverá um melhor desen-
volvimento e renovação dos 
atletas na Paraíba, graças aos 
auxílios que serão aplicados do 
esporte escolar até o alto ren-
dimento.

“Para a gente é muito im-
portante. Esse recurso chega 
para somar e melhorar as con-
dições de desenvolvimento do 
esporte no Estado. Para nós 
que estamos no alto rendimen-

to ele é fundamental, mas ain-
da mais para atletas que estão 
iniciando agora e que, em mui-
tos casos, pela falta desse tipo 
de auxílio, acabam deixando 
de treinar e com isso talentos 
são desperdiçados. A Paraíba 
precisa muito de renovação no 
esporte e o caminho para isso 
é justamente termos um incen-
tivo para o trabalho de base 
e desenvolvimento de novos 
atletas, especialmente através 
do esporte escolar”, comentou 
o campeão mundial, se dizen-
do feliz pela novidade.

Entenda a origem e distribuição dos recursos 

Divisão de cotas previstas no exercício de 2020

Paraíba Esporte Total
Os recursos para o Paraíba 

Esporte Total serão advindos do 
Imposto Sobre Operações Relati-
vas à Circulação de Mercadorias e 
Sobre Prestações de Serviçoes de 
Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação (ICMS). 
Os clubes terão que recolher junto 
aos patrocinadores o recurso que 
será deduzido do ICMS de forma 
mensal, não superando 5% dos 
valores devidos pela empresa pa-
trocinadora ao erário no exercício 
do mês anterior ao pagamento. 

Os clubes precisarão apre-
sentar um Plano de Aplicação de 
Recursos que servirá como docu-
mento fiscalizador do contrato fir-

mado entre o governo e os clubes. 
Além disso, as agremiações esta-
rão obrigadas a fornecer pessoal 
capacitado para atender escolas 
públicas com a realização de aulas 
esportivas, palestras sobre esporte, 
condicionamento físico e recrea-
ção conforme plano apresentado 
e pactuado com a Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), 
gestora principal do programa.

Bolsa Esporte
Os recursos do Bolsa Esporte 

serão advindos da Sejel no total de 
R$ 3 milhões. Desse valor, ao menos 
30%, ou seja R$ 900 mil, devem ser 
obrigatoriamente destinados para 
atletas do feminino. Técnicos e atle-

tas-guia também poderão solicitar 
os benefícios. 

O programa será gerido pela 
Secretaria de Esporte e contará 
com uma Comissão do Bolsa Es-
porte (CBE) que será responsável 
por analisar e aprovar a concessão 
dos benefícios. A CBE será com-
posta por representantes da Sejel, 
Secretaria de Educação, Ciência 
e Tecnologia (SEECT) do Estado, 
Conselho Regional de Educação 
Física, federações esportivas, além 
de membros de notório saber. Os 
beneficiários também deverão 
apresentar um plano esportivo pre-
vendo, por exemplo, competições, 
taxas de inscrição e outros usos 
para o benefício recebido.

n Paraíba Esporte Total – Futebol:  
(R$ 3 milhões)
 Campeão paraibano: R$ 303 mil;
 Vice-campeão: R$ 250 mil;
 Demais clubes: R$ 1,330 milhões, 
totalizando o valor de R$ 166,25 mil 
para cada clube da primeira divisão;
 Representantes da Série C: R$ 403 mil;
 Representantes da Série D: R$ 142 mil;
 Representantes da Copa do Brasil: 
R$ 287 mil;
 Representantes da Copa do Nor-

deste: R$ 274 mil.
*Atual campeão estadual, o Bota-
fogo poderá receber até cerca de 
R$ 1,3 milhão.

n Paraíba Esporte Total – Demais 
Modalidades (R$ 2 milhões)
 Participantes de campeonatos 
nacionais (Espectros e Unifacisa): 
R$ 250 mil, totalizando 125 mil 
para cada clube;
 Demais clubes: R$ 750 mil com um 

limite de no máximo 15% desse valor 
por clube, ou seja, até R$ 112,5 mil.

n Bolsa Esporte (R$ 3 milhões)
 Bolsa de Rendimento Categoria 
Internacional: R$ 2 mil;
 Bolsa de Rendimento Categoria 
Nacional: R$ 1 mil;
 Bolsa Institucional Categoria Ta-
lento: R$ 500;
 Bolsa Estudantil: R$ 500;
 Bolsa Representatividade: até R$ 4 mil.

Governador assinou a medida provisória que oficializa o programa ao lado de autoridades, dirigentes esportivos, treinadores, atletas e população 

Petrúcio Ferreira participou do evento representando paratletas e atletas

Fotos: Iago Sarinho
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Volante era pretendido pelo Tottenham, mas Rubro-Negro pediu alto; já o Barcelona pode entrar na briga por Gabigol

Flamengo pretende segurar 
Gerson e contratar Gabigol

Da redação

Da redação

Da redação

Enquanto o Flamengo 
planeja a temporada e espe-
ra montar um elenco forte 
para disputar títulos impor-
tantes em 2020, o mercado 
da bola se movimenta. E os 
clubes também assediam 
os jogadores rubro-negros. 
O Tottenham, da Inglaterra, 
por exemplo, procurou se in-
formar sobre valores relacio-
nados a Gerson, volante do 
Rubro-Negro, e se surpreen-
deu com as cifras envolvidas.

De acordo com o Spor-
TV, o Flamengo informou 
aos representantes do Tot-
tenham que o meio-campis-
ta só será negociado por 70 
milhões de euros (cerca de 
R$ 322 milhões na cotação 
atual). A quantia, portanto, 
assustou os ingleses, que não 
pretendem investir tanto no 
jogador.

O atual vinculo de Ger-
son com o Flamengo vai até 
2023. Um dos destaques do 
time em 2019, o meia cus-
tou cerca de R$ 49 milhões 
aos cofres do Rubro-Negro 
(11,8 milhões de euros). O 
Fla obtém 100% dos direitos 
econômicos do volante, mas 
a Roma, antigo clube do atle-
ta, tem direito a 10% de uma 
possível futura venda do jo-
gador.

Mesmo com pouco tem-
po no clube, Gerson foi um 
dos principais jogadores do 
Flamengo nas conquistas do 
Campeonato Brasileiro e da 
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Copa Conmebol Libertado-
res. Ele atuou em 36 partidas 
pelo Rubro-Negro, balançou 
as redes em duas oportunida-
des e deu quatro assistências, 
além de se destacar pelos de-
sarmes: foram 47.

Gabigol
Entre as prioridades do 

clube, está a de contratar Ga-
briel Barbosa, que pertence à 

Inter de Milão, da Itália. Po-
rém, o Rubro-Negro pode ter 
ganhado um concorrente de 
peso nessa disputa.

Luís Suárez, do Barcelo-
na, da Espanha, passou por 
uma cirurgia no menisco ex-
terno do joelho direito e fica-
rá de fora do restante da tem-
porada europeia. Com isso, a 
equipe catalã terá que ir ao 
mercado por um substituto, e 

Gabriel Barbosa aparece en-
tre os alvos do Barça.

De acordo com o jornal 
espanhol Mundo Deportivo, 
o nome de Gabigol está “na 
mesa” dos dirigentes espa-
nhóis, assim como os de Lau-
taro Martínez, da Inter de Mi-
lão (ITA), Cristhian Stuani, do 
Girona (ESP), Chimy Avila, do 
Osasuna (ESP) e Carlos Vela, 
do Los Angeles FC (EUA). Po-

rém, o interesse da Inter em 
contar com o volante Arturo 
Vidal, do Barcelona, poderia 
aproximar o Barça do atacan-
te brasileiro, que tem o sonho 
de retornar à Europa, haven-
do uma troca entre os clubes.

O Flamengo fez a última 
oferta a Gabigol. Os lados já 
têm conhecimento do desejo 
de cada um. O Rubro-Negro 
aguarda a definição do ata-

cante, que, por sua vez, es-
pera pela movimentação do 
mercado europeu. A janela 
de transferência das prin-
cipais ligas européias fecha 
no final de janeiro – apenas 
a de Portugal que se encerra 
no dia 02 de fevereiro. Sem 
propostas oficiais pelo joga-
dor até então, o Rubro-Negro 
está otimista em um desfecho 
positivo na negociação.

Após ficar fora da con-
quista do título da Copa 
América com a Seleção Bra-
sileira em 2019, por conta 
de uma ruptura ligamen-
tar no tornozelo direito, 
Neymar se colocou à dispo-
sição do técnico Tite para 
defender a equipe na dis-
puta da competição duran-
te este ano, quando o tor-
neio será disputado tendo 
Argentina e Colômbia como 
sedes, entre os dias 12 de 
junho e 12 de julho. 

Além da Copa América, 
o atacante do Paris Saint-
Germain admitiu que pen-
sa em ser convocado para 

a disputa dos Jogos Olím-
picos de 2020, no Japão. 
Como não se trata de uma 
competição oficial da FIFA, 
a participação de Neymar, 
caso o Brasil consiga a 
classificação, dependeria 
de uma liberação do clube 
francês.

“Sou fominha, vocês sa-
bem. Estou disposto a jogar 
os dois, mas acho que é um 
pouco mais complicado, tem 
que conversar com o clube. 
Da outra vez, quando eu es-
tava no Barcelona, não me 
deixaram jogar os dois, mas 
isso é conversado, é ver o 
que é melhor. Mas espero 
estar 100% para ajudar a 
Seleção Brasileira de alguma 
forma”, afirmou o jogador.

Neymar diz que quer 
disputar Olimpíadas

Saudades

Taison quer voltar ao Brasil 
para jogar no Internacional

Alvo de mais um inad-
missível caso de racismo 
no futebol, Taison definiu 
que seu futuro está longe 
da Europa. Após disputar 
a Copa do Mundo de 2018 
com a Seleção Brasileira 
na Rússia, o atacante de 31 
anos está decidido a voltar 
para casa após o final de 
seu contrato com o Sha-
khtar Donetsk, da Ucrânia.  

“Acho que é o momen-
to certo de voltar. Cumpro 
meu contrato este ano. Tive 
propostas o ano passado. O 
Milan ofereceu 30 milhões 
de euros, mas não me libe-
raram. Tive propostas de 
outros clubes, e o Shakhtar 
não me liberou. Mas eu não 
posso reclamar, porque é 
um clube que sempre me 
tratou bem. Não tenho 
o que falar do presiden-
te, porque é um cara que 
sempre me ajudou, assim 
como os companheiros de 
clube e o próprio treinador. 
Só que eu já falei para eles 
que este ano eu não vou 
mais renovar o contrato. 
Acaba este ano, e eu vou 
voltar para perto da minha 

casa, para perto da minha 
filha, que tem 12 anos, e eu 
não a vejo. 

O destino de Taison no 
retorno ao Brasil parece 
ter uma prioridade defini-
da: voltar a defender o In-
ternacional, clube em que 
foi revelado. Aos 31 anos, 
o jogador admitiu que teve 
uma proposta do Corin-
thians, mas que declinou 
para priorizar o Colorado.

“Há pouco tempo tive 

proposta do Corinthians e 
de outros clubes. Sempre 
fui aberto, mas falei com 
o Tiago Nunes: ‘Agradeço, 
mas minha prioridade vai 
ser sempre o Inter por cau-
sa do carinho que tenho’. A 
torcida, os diretores todos. 
Então, o primeiro clube vai 
ser sempre o Internacio-
nal”, disse o atacante, que 
explicou sua posição de 
priorizar o Colorado quan-
do retornar ao Brasil.

“Foi um clube que me 
deu tudo. Eu saí do Pro-
gresso em 2005 na base e 
fui para o Inter. Foi o clube 
que me fez chegar ao pro-
fissional, me fez chegar à 
Europa. Então, no mínimo, 
eu tenho que ter uma gra-
tidão pelo clube, e é isso 
que eu vou ter. Mas não vai 
depender só de mim. Eu 
não sei como é que vai ser 
daqui até o ano que vem”, 
concluiu.

Depois de sofrer com preconceitos raciais e passar 12 anos na Europa, Taison quer voltar para casa

Atacante do Paris Saint-Germain se colocou à disposição do técnico Tite

Um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada 2019, Gerson chamou a atenção do Tottenham, mas o campeão brasileiro pediu a bagatela de R$ 322 mi e afastou os ingleses

Foto: Divulgação

Foto: Getty Images

Foto: Divulgação
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Walce sofreu uma grave lesão em treinamento da Seleção Brasileira Sub 23 e está fora do Pré-Olímpico

Zagueiro do São Paulo fora
dos gramados por oito meses

O São Paulo perderá o za-
gueiro Walce por um período 
entre seis e oito meses. No do-
mingo (12), o atleta sofreu uma 
grave lesão enquanto defendia 
a seleção olímpica em jogo-
treino na Granja Comary e teve 
diagnosticada uma ruptura no 
ligamento cruzado anterior do 
joelho esquerdo. A informação 
foi publicada pelo Globoespor-
te.com e confirmada pelo UOL 
Esporte.

O jogador se machucou 
durante a preparação para o 
torneio Pré-Olímpico, a uma 
semana da estreia na compe-
tição que pode levar a seleção 
a Tóquio 2020. O Brasil estreia 
domingo (19), às 22h30 (de 
Brasília), contra o Peru.

Convocado para o grupo 
comandado por André Jardine, 
Walce lesionou-se durante o 
duelo contra o Boavista, ocorri-
do ontem em Teresópolis. Ago-
ra, o técnico deve chamar um 
novo defensor para completar 
o grupo.

O Brasil viaja para a Co-
lômbia, país-sede do torneio, 
nesta quarta-feira (15). Hoje, 
André Jardine faz mais um jo-
go-treino, agora contra a Por-
tuguesa-RJ.

A lesão também prejudica 
o futuro de Walce e as finanças 
são-paulinas. O Red Bull Bra-
gantino queria contar com o 
atleta, mas viu a venda ser con-
gelada.

O clube de Bragança Pau-
lista tinha feito uma proposta 
de 6 milhões de euros (R$ 27 
milhões), mas o São Paulo só 
negociaria se o time do interior 
chegasse aos 8 mi de euros (R$ 
36 mi).

Danilo Lavieri 
Folhapress

Thiago Fernandes 
Folhapress

Palmeiras planeja usar todos 
os jogadores na Florida Cup

O Palmeiras pensa em 
usar a Florida Cup para co-
locar todos os atletas de seu 
elenco à disposição. Nos pla-
nos de Vanderlei Luxembur-
go, o time paulista entrará em 
campo com 11 atletas titulares 
e trocará todos no intervalo.

O treinador ainda conver-
sa com a sua comissão técnica 
sobre a possibilidade de trocar 
mais três atletas no segundo 
tempo. Isso significa que a cada 

jogo, o treinador poderia usar 
até 25 jogadores. O Palmeiras 
viajou para os Estados Unidos 
com 28 jogadores, sendo três 
goleiros.

O primeiro jogo do Pal-
meiras na competição está 
marcado para o dia 15 de janei-
ro, contra o Atlético Nacional, 
da Colômbia. Será a primeira 
sinalização de Luxemburgo 
sobre o que pensa em montar 
para o time titular.

O treinador já conversou 
sobre Felipe Melo sobre a pos-
sibilidade de o volante virar 

zagueiro, mas a ida de Emerson 
Santos para a competição dimi-
nui a chance disso acontecer.

Também há a expectativa 
em cima de Veron. O garoto de 
17 anos terminou muito bem 
o ano e pode até ser titular ao 
lado de Dudu no ataque, com 
Luiz Adriano como referência, 
uma vez que Deyverson nem 
viajou.

Depois de enfrentar os co-
lombianos, o Palmeiras volta a jo-
gar no dia 18, contra o New York 
City FC. A estreia do Paulistão 
será no dia 22, contra o Ituano. 

Repatriamento

Atlético-MG quer a volta 
do atacante Róger Guedes

Atlético-MG tenta no-
vamente a contratação de 
Róger Guedes, que fez su-
cesso pelo clube em 2018. O 
departamento de futebol fez 
contato com Paulo Pitom-
beira, agente do atacante, e 
escutou que ele gostaria de 
voltar ao Brasil.

Confirmada pela repor-
tagem, a informação sobre 
o interesse dos mineiros no 
atleta foi divulgada inicial-
mente pelo Globoesporte.
com.

O jogador tem contrato 
com o Shandong Luneng, da 
China, até julho de 2022. No 
entanto, trabalha com a pos-
sibilidade de um retorno ao 
futebol nacional. O Atlético 
se apresenta como interes-
sado em sua contratação 
para 2020.

O principal empeci-
lho neste momento para 
um acordo é o tempo de 
contrato e as exigências 
para a liberação do joga-
dor. Com mais dois anos 
e meio de vínculo, os chi-
neses não querem liberar 

sem uma compensação fi-
nanceira.

O atacante de 23 anos 
é utilizado com frequência 
no futebol chinês. Em 2019, 
ele disputou 25 jogos e 
marcou 13 gols. O seu dese-
jo de volta ao Brasil é para 

ficar mais perto da família.
Róger Guedes foi vendi-

do ao Shandong Luneng em 
julho de 2018 por 9,5 mi-
lhões de euros (R$ 41,6 mi-
lhões à época). Na ocasião, 
ele tinha os direitos ligados 
ao Palmeiras.

Róger Guedes sente falta da família e quer voltar a jogar no Brasil

Os jogadores do Palmeiras no desembarque em Orlando, nos Estados Unidos, onde participará da Florida Cup

O zagueiro, que estava sendo pretendido pelo Red Bull Bragantino, sofreu uma grave lesão durante um jogo-treino da Seleção Brasileira diante do Boa Vista do Rio de Janeiro

Foto: CBF

Foto: Ascom/Palmeiras

Foto: Getty Images

Folhapress
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Técnico Evaristo Piza está satisfeito com o rendimento dos jogadores nos amistosos de preparação 

Após pré-temporada, Belo 
foca na estreia do Paraibano

Os jogadores do Botafo-
go voltam hoje ao trabalho 
para os últimos dias de trei-
nos antes da estreia no Cam-
peonato Paraibano 2020, que 
acontecerá no próximo do-
mingo, às 16h, contra o São 
Paulo Crystal, no Almeidão. 
O técnico Evaristo Piza está 
muito satisfeito com o de-
senvolvimento dos jogadores 
nesta pré-temporada.

“Foram seis jogos em 
que pudemos dar oportuni-
dade a todo mundo, observar 
bastante a característica de 
cada jogador e ver o desen-
volvimento técnico e físico 
dele a cada jogo. Gostei muito 
dos jogos do final de semana, 
quando jogamos bem diante 
do Sport, em Recife, e depois 
também fomos muito bem 
contra o Sport Lagoa Seca”, 
disse o treinador.

A partir de agora, segun-
do Piza, o trabalho será con-
centrado em jogadas ensaia-

das, alguns ajustes na bola 
parada defensiva e ofensiva, 
pequenos detalhes e pegar in-
formações sobre o adversário.  
Nossa comissão técnica esteve 
em Caruaru observando o jogo 
do São Paulo Crystal contra 
o Central e vai nos trazer um 
perfil do adversário que va-
mos enfrentar no domingo”, 
acrescentou.

Indagado sobre se o time 
que enfrentou o Sport em Re-
cife seria o mesmo time da 
estreia, o treinador desconver-
sou. “Ainda preciso ver alguns 
detalhes, testar alguns jogado-
res em determinadas posições 
e isto vai ocorrer nos treinos 
desta semana. O mais impor-
tante é que eles assimilaram a 
forma de jogar que nós quere-
mos, tanto quando for neces-
sário fazer uma marcação alta, 
como jogar de forma reativa, 
se temos que ter mais posse e 
bola, ou usar mais a velocida-
de, etc”, afirmou.

Para Piza, é muito im-
portante o time fazer uma 
boa estreia, para começar 

bem o ano, e o jogo contra o 
São Paulo Crystal  será tão 
necessário uma vitória como 
os demais. “Se nós sonhamos 
em chegar à Série B este ano, 
é necessário saber que todos 
os jogos serão importantes, e 
em todas as competições que 
vamos disputar. A evolução 
nestes jogos é que vai con-
tribuir para que lá na frente 
consigamos nossos objeti-
vos. Então, as partidas do 
Paraibano, da Copa do Brasil 
e da Copa Nordeste são to-
das muito importantes e em 
todas precisamos conseguir 
bons resultados”, concluiu o 
treinador. 

No último final de sema-
na, o Botafogo fez mais dois jo-
gos seguidos, podendo utilizar 
dois times diferentes. No sába-
do, no CT do Sport em Recife, o 
Belo empatou em zero a zero, 
jogando com o time conside-
rado titular, até o momento. Já 
no domingo, a equipe goleou 
o Sport Lagoa Seca por 4 a 0, 
utilizando um time completa-
mente diferente. 

Editoração: MaradonaEdição: Ivo Marques

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Agora é para valer
A pré-temporada dos clubes pa-

raibanos para 2020 acabou. Os últimos 
amistosos para acertos das equipes foram  
disputados neste final de semana, e agora 
é a hora de se analisar o que precisa ainda 
ser ajustado para a estreia no campeonato 
estadual, que já começa no próximo final 
de semana.

Pelo o que vimos até o momento, é 
possível afirmar que os 3 times do grupo 
A, Botafogo, Treze e Atlético, estão à frente 
dos demais e que a briga vai ser grande 
para ver quem ficará entre os dois que 
passarão para as semifinais. Na verdade, 
a briga mesmo será entre Treze e Atlético, 
já que o Botafogo, como já se esperava 
pelo aporte de recursos investidos, está 
em outro nível e isto ficou evidenciado nos 
amistosos de preparação. 

Com um elenco grande e de qualidade, 
o Belo mostrou que mesmo se em alguns 

jogos não possa jogar com a força máxi-
ma, já que vai disputar também a Copa do 
Brasil e a Copa do Nordeste simultanea-
mente, tem elenco para vencer qualquer 
adversário do Paraibano, dentro ou fora de 
casa. Tanto o time titular como os reservas 
deram show nos amistosos.

Não estou querendo dizer que o 
Botafogo vai atropelar todo mundo, mas 
que tem time para isto tem. Entre a teo-
ria e a prática há um trabalho que tem 
de ser feito com muito foco e humildade. 
Afinal, no futebol não tem vencedor de 
véspera.

Falando do Treze, o time mostrou que 
mesmo com seus problemas financeiros, 
se conseguir pagar em dia seus jogadores, 
está com um time capaz de brigar por 
uma vaga nas semifinais. O jogo contra o 
Náutico, em Recife, mostrou isto. O time 
pernambucano está em um nível bem mais 

elevado do que as equipes que o Galo vai 
enfrentar no Paraibano.

Já o Atlético, mostrou na pré-tempora-
da o que já se esperava dele. Um time forte 
com capacidade de lutar de igual para 
igual com o Treze por uma vaga para as 
semifinais. Vencer o Trovão Azul jogando 
no Perpetão deverá ser uma raridade e 
não será nenhuma surpresa para mim se a 
equipe sertaneja não perder nenhum jogo 
dentro de casa.

No grupo B, vejo um grande equilíbrio 
entre as equipes, como Campinense, Sou-
sa, Nacional e São Paulo Crystal. Só quem 
fica abaixo no grupo é o CSP, que é candi-
dato forte ao rebaixamento e deve jogar o 
campeonato com um time de garotos.

A partir do próximo domingo, a bola 
vai rolar e não há espaço para erros. Como 
diz o ex-treinador de futebol e hoje co-
mentarista, Muricy Ramalho, a bola pune. 

E quem errar mais poderá pagar caro. Va-
mos esperar para ver. Infelizmente, espero 
alguma disputa boa, mas uma competição 
nivelada por baixo, isto baseado nas con-
tratações que foram anunciadas por aí.

Um novo programa
O Governo do Estado lançou ontem um 

novo programa que vai substituir o Gol de 
Placa e continuar incentivando o futebol do 
Estado. Lamentável o que aconteceu com 
o Gol de Placa, um projeto que tinha como 
grande objetivo ajudar os clubes, e estes 
mesmo usaram de má fé desviando recur-
sos do projeto. O fato chamou a atenção do 
Ministério Público que tomou providências. 
Será feito um acordo de Leniência com o clu-
bes para pagar a dívida. Por esse motivo, o 
governador João Azevedo resolveu extinguir 
o projeto e criar um novo que dificultasse 
mais a corrupção.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Galo afinado

Treze praticamente pronto para enfrentar o CSP

O Treze será o último dos 
clubes considerados grandes 
do futebol paraibano a estreiar 
no campeonato estadual. O Galo 
só entrará em campo na se-
gunda-feira, às 20h, no Estádio 
Presidente Vargas, em Campina 
Grande, contra o CSP,  em jogo 
que fechará a primeira rodada 
da competição. O Galo encerrou 
seu ciclo de amistosos de pré-
temporada no último domingo, 
quando empatou em 1 a 1 con-
tra o Náutico, no estádio dos 
Aflitos, em Recife. 

Jogadores e comissão téc-
nica ficaram muito animados 
com o rendimento da equi-
pe nos dois amistosos contra 
o Timbu de Pernambuco. Na 
primeira partida em Campina 

Os jogadores do Botafogo vibram após a marcação de um dos gols da goleada sobre o Sport Lagoa Seca por 4 a 0

O Treze fez uma grande exibição contra o Náutico, em Recife, e mostrou evolução no final da pré-temporada

Foto: Ascom/Botafogo

Foto: Ascom/Treze

Grande, o time teve um bom 
desempenho, apesar do placar 
de 0 a 0, e chegou a perder até 
o pênalti. No último domingo, 
em Recife, nova boa atuação 
da equipe, que depois de estar 
perdendo por 1 a 0, teve forças 

para reagir e conseguir o em-
pate no final da partida.

“Foi importante a nossa 
reação. É como o professor 
sempre diz, não tem jogo 
perdido até o apito final do 
árbitro. Nós fizemos uma 

grande exibição, tomamos 
um gol bobo, mas sabíamos 
que tínhamos condições de 
empatar a qualquer momen-
to, e foi isso que aconteceu. 
Agora é ver no que ainda pre-
cisa melhorar para a estreia 

na próxima segunda-feira”, dis-
se o zagueiro Nilson Junior.

Atlético x Perilima
No domingo, também no 

Amigão, em Campina Grande, 
uma partida reunindo duas equi-
pes que vão estar no grupo A do 
Campeonato Paraibano. A Perili-
ma recebeu o Atlético de Cajazei-
ras. O Trovão Azul mostrou força 
e conseguiu uma vitória por 2 a 
1, depois de estar vencendo por 2 
a 0. O time do Sertão deu provas 
que realmente vem para brigar 
pelo título do campeonato.

Nacional x Sousa
Em Patos, um clássico ser-

tanejo como aperitivo antes do 
início do Campeonato Paraiba-
no. Nacional e Sousa disputaram 
uma partida bem igual no Está-
dio José Cavalcanti e o Dinossau-

ro saiu na frente fazendo 1 a 0. 
O Nacional reagiu e conseguiu o 
empate no finalzinho da partida. 
As duas equipes estão no grupo 
B e mostraram um certo equilí-
brio, com o Sousa um pouco mais 
organizado em campo.

Central x São Paulo Crystal
O adversário de estreia do 

Botafogo no Campeonato Parai-
bano, São Paulo Crystal,  fez, no 
domingo, seu único amistoso de 
preparação. A equipe de Cruz do 
Espírito Santo foi a Caruaru en-
frentar o Central, que também se 
prepara para o Campeonato Per-
nambucano. O time paraibano 
acabou sendo derrotado por 1 a 
0, mas mostrou um bom futebol, 
o que o credencia para fazer uma 
boa campanha no estadual, apesar 
de ser o seu primeiro ano na divi-
são de elite do futebol paraibano.
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Humorista lutou até 2016 contra as sequelas da batida e morreu de uma parada cardíaca, internado em uma clínica de CG

Há nove anos, um acidente 
silenciava o humor de Shaolin

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

No dia 14 de janeiro de 2016, há 
exatos quatro anos e depois de passar 
cinco anos acamado (na maior parte em 
coma), a Paraíba perdia um dos mais 
destacados nomes do humor brasileiro. 
Após sofrer uma parada cardíaca, mor-
ria, aos 44 anos, em Campina Grande, 
Francisco Jozenilton Veloso, o festejado 
humorista Shaolin. Um dia antes, ele 
havia apresentado um quadro febril e 
dava entrada na UTI de uma clínica par-
ticular campinense com um quadro de 
infecção respiratória.

Cinco anos antes, na noite do dia 
18 de janeiro de 2011, faltando vinte 
minutos para a meia-noite, Shaolin so-
freu um grave acidente de automóvel na 
BR-230, já nas proximidades de Campi-
na Grande. O carro que dirigia colidiu 
lateralmente com um caminhão e ele 
foi levado para o hospital com trauma-
tismo craniano e o braço esquerdo com 
fratura exposta... quase amputado.

Após uma cirurgia de quatro horas, 
a equipe de cirurgiões conseguiu salvar 
seu braço. A partir daí, o humorista foi 
colocado em coma induzido na UTI, de 
onde saiu quatro meses depois para um 
quarto do hospital, ainda em coma. Em 
10 de junho do mesmo ano, em “estado 
mínimo de consciência e clinicamente 
estável”, Shaolin recebeu alta e voltou 
para casa em Campina Grande, após 
145 dias internado.

Em setembro de 2012, de acordo 
com o que registra informações da Wi-
kipédia, a apresentadora de televisão 
Ana Hickmann, durante uma reporta-
gem em que visitou Shaolin, deu-lhe 
um aparelho importado da Suécia que 
permitia a comunicação através de 
movimentos com os olhos. Shaolin se 
mostrou plenamente consciente e con-
seguiu se comunicar pela primeira vez 
desde o acidente, e expressou não estar 
feliz pela sua condição.

Francisco Jozenilton nasceu na ci-
dade paraibana de Coremas, em 8 de 
maio de 1971. Além de humorista e 
ator, foi também cartunista, chargista 
e caricaturista. Pai do ator global Lu-
cas Veloso, começou a carreira quando 
trabalhou no Teatro Municipal Severino 
Cabral, de Campina Grande. Foi cartu-
nista político do jornal A Palavra, do 
Jornal da Paraíba e da Revista Nordes-
te, além de radialista na Rádio Campina 
Grande.

Shaolin fez participações em im-
portantes programas da televisão bra-
sileira, como o ‘Domingão do Faustão’, 
‘A Praça É Nossa’ e ‘Show do Tom’. Seu 
último trabalho foi no programa ‘Tudo 
é Possível’, com Ana Hickmann, paro-
diando famosos, como os cantores Leo-
nardo, Joelma, da Banda Calypso, e Zezé 
di Camargo.

“A morte é o fenômeno mais
mal-entendido. As pessoas têm 

pensado na morte como o fim da 
vida. Esse é o primeiro
mal-entendido, básico.”

(Osho)

1742 — Edmond Halley, astrônomo e 
matemático britânico
1957 — Humphrey Bogart, ator
norte-americano
1974 — Cassiano Ricardo, jornalista, 
poeta e ensaísta brasileiro
1990 — César de Alencar, ator e
apresentador de rádio brasileiro
2009 — Ricardo Montalban, ator
mexicano
2016 — Shaolin (Francisco Josenilton 
Veloso), ator e comediante (Paraíba)

Obituário

Morte na História

Aforismo

Neil Peart
7/1/2020 (divulgado em 
10/1/2020) – Aos 67 anos, 
em Santa Mônica, na Cali-
fórnia, nos Estados Unidos, 
de câncer cerebral. Baterista 
canadense da banda Rush. 
Considerado um dos maiores bateristas do rock, 
fazia shows com o vocalista e baixista Geddy Lee e 
o guitarrista Alex Lifeson. Em 2011, a banda veio 
pela última vez ao Brasil, na turnê ‘Time Machine’, 
que rodou São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2015, 
eles encerraram as atividades.

Nissim Hara
9/1/2020 – Aos 83 anos, 
em São Paulo (SP), de causa 
não divulgada. Empresário 
fundador da marca Hope 
Lingerie. Nasceu no Líbano, 
mas foi para São Paulo nos 
anos de 1960 e se naturalizou brasileiro. A mar-
ca Hope ganhou expressão nacional na meta-
de dos anos de 1980, quando apareceu em um 
merchandising na novela ‘Roque Santeiro’, da 
TV Globo. A propaganda fez disparar o número 
de vendas. Hoje, o grupo é uma referência em 
roupas íntimas para mulheres.

Roberto Silveira
Pinto de Moura
9/1/2020 – Em Campinas 
(SP). Primeiro psicanalista de 
Campinas (SP) e ex-professor 
da PUC-Campinas, onde foi 
professor de 1968 a 1999 e 
deu aulas para a primeira turma de Psicologia. Nas-
ceu em Campinas, em 23 de junho de 1925. For-
mou-se como médico pela Escola Paulista de Medi-
cina, em 1950. Dedicou-se ao ensino da Psicanálise.

Antônio Gervásio
10/1/2020 – Aos 93 anos. 
Histórico dirigente do Partido 
Comunista Português (PCP) 
e deputado constituinte. Nas-
ceu em Montemor-o-Novo, 
em 25 de fevereiro de 1927, 
aderiu ao partido com 18 anos e foi deputado 
à Assembleia Constituinte em 1975; e depois à 
Assembleia da República de Portugal, eleito em 
1979. Militante desde 1945, passou à clandesti-
nidade no verão de 1952. Foi membro do Comité 
Central (CC) do PCP de 1963 a 2004 e integrou a 
Comissão Política do CC de 1976 a 1990. Foi pre-

Valdir Joaquim de Moraes
11/1/2020 – Aos 88 anos, em 
Porto Alegre (RS), por falência 
múltipla dos órgãos. Goleiro 
que, com a camisa do Palmei-
ras, jogou 480 jogos, com 291 
vitórias, 96 empates e 93 der-
rotas. Décimo jogador que mais atuou pelo clube, 
é o terceiro goleiro com mais participações na his-
tória, somente atrás de Marcos (532 jogos) e Emer-
son Leão (620). Iniciou a carreira no extinto Renner 
de Porto Alegre em 1947, tendo por lá jogado até 
1958, onde foi campeão gaúcho antes de se transfe-
rir ao Palmeiras para fazer história e se tornar um 
dos atletas mais vencedores do clube.

Marco Antônio Malachias
11/1/2020 – Aos 56 anos, 
em Brasília (DF), vítima 
de um câncer agressivo no 
mediastino. Relações pú-
blicas do Senado Federal 
desde 1998. Formado em 
Relações Públicas pelo Centro Universitário 
de Brasília (UniCeub), era mineiro da cidade 
de Itapecerica. Era um dos responsáveis pelo 
serviço de eventos e comunicação do Senado. 
Coordenou a cerimônia de posse do primeiro 
mandado de Lula (PT) como presidente do 
Brasil, em 2003.

Jesus Alfonso Escoboza
Huerta (La Parka)
11/1/2020 – Aos 53 anos, 
em decorrência de uma sé-
rie de lesões em um comba-
te realizado em outubro de 
2019. Lutador considerado 
uma “lenda mexicana”, uma das maiores es-
trelas do Wrestling mexicano (luta-livre, uma 
mescla entre as artes cênicas e o catch wres-
tling) nas últimas décadas e um dos princi-
pais símbolos da AAA, promotora do evento.

Petrus Wilhelmus Jozef
Schoenmaker (Piet)
11/1/2020 – Aos 75 anos, 
em Campinas (SP), de cân-
cer. Ícone de Holambra (SP) 
e da Expoflora. Era agri-
cultor, professor de dança 
e considerado “embaixador” da Expoflora, a 
maior exposição de flores da América Latina. 
Gostava de ressaltar que era holandês de nas-
cimento, mas brasileiro de coração. Sua famí-
lia migrou para o Brasil em outubro de 1959, 
quando tinha apenas 15 anos de idade.

Paulo Gonçalves
12/1/2020 – Aos 40 anos, na 
Arábia Saudita, na sequência 
de uma queda na sétima eta-
pa do Rali Dakar. Piloto por-
tuguês, segundo na edição de 
2015 e que disputava o seu 
13º Dakar (estava na 46ª posição na categoria das 
motos), caiu no quilômetro 276 da especial. Es-
treou na prova em 2016. Foi campeão mundial de 
ralis cross-country em 2013.

Mário Marcos Procópio
12/1/2020 – Em Belo Hori-
zonte (MG). Considerado um 
dos melhores levantadores 
do vôlei brasileiro nos anos 
de 1970, fez sua carreira no 
Minas e disputou os Jogos 
Olímpicos de 1972, em Munique, na Alemanha. 
Também foi funcionário da gerência de esportes 
do Minas Tênis Clube.

Roger Scruton
12/1/2020 – Aos 75 anos, 
em Londres, Inglaterra. Fi-
lósofo e escritor britânico, 
lutava contra um câncer há 
cerca de seis meses. Era ex-
conselheiro do governo in-
glês. Nasceu em 27 de fevereiro de 1944.
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Ruy Pereira Camilo
10/1/2020 – Aos 80 anos. 
Desembargador aposenta-
do em 2009, no cargo de 
corregedor-geral do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo 
(TJPB). Foram 49 anos de 
dedicação ao serviço público, sendo 44 deles 
à magistratura, tendo iniciado nesta área em 
1965, na Comarca de Santo André (SP).

Erival Guimarães
10/1/2020 – Aos 61 anos, 
em Salvador (BA), em de-
corrência de uma série de 
acidentes vasculares cere-
brais sofridos nos últimos 
dez anos. Jornalista, ex-as-
sessor de comunicação da Secretaria da Se-
gurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) 
e ex-editor de Segurança do antigo jornal Cor-
reio da Bahia. Com mais de 30 anos de pro-
fissão, graduou-se em comunicação pela Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA) e atuou 
nos principais jornais de Salvador.

Qabus ibn Said Al Said
10/1/2020 – Aos 79 anos, 
sofria de câncer de cólon. 
Sultão que exercia o poder 
de Omã desde 1970. Estava 
há meio século no trono do 
país do Oriente Médio. Era o 
monarca árabe há mais tempo no poder. Não teve 
filhos ou irmãos e, de acordo com a constituição 
de Omã, a família real deverá determinar o seu 
sucessor. Chegou ao poder em 1970, quando li-
derou um golpe de estado contra seu próprio pai, 
o sultão Said bin Taimur.

Axel (Dida)
10/1/2020 – Aos 28 anos, 
em Guará (DF), de causa não 
revelada. Goleiro revelado 
pela base do Botafogo de 
Ribeirão Preto, onde atuou 
entre 2005 e 2009. Ganhou o 
apelido de novo Dida pela altura (tinha 1,93m) 
e pela grande envergadura. Dida, naquela épo-
ca, era o arqueiro da Seleção Brasileira e já tinha 
conquistado inúmeros títulos. Foi vendido ao 
Cruzeiro, mas não chegou a jogar no profissional. 
Rodou pelo interior paulista e chegou a defender 
o Sertãozinho e o São José. Atualmente estava 
sem clube.

Chico Oliveira
10/1/2020 – Aos 33 anos, 
em Miguel Pereira (RJ), viti-
mado por um vazamento de 
gás. Músico (contrabaixista 
e guitarrista), cantor e com-
positor. Tocou em conjuntos 
como ‘Cordão do Boitatá’, ‘Quarto e Cozinha’, 
‘Alma Thomas e Os Penados’, ‘Itiberê Orquestra 
Família’, ‘Rio Maracatu’, ‘Noites do Norte’, ‘Forró 
Sem Fronteiras’ e ‘Monobloco’. Também era mi-
litante do PSol.

Gerson Dall’Stella
11/1/2020 – Aos 58 anos, 
de um infarto fulminante. 
Ex-goleiro do Coritiba, que 
atuou no clube de 1983 a 
1990. Defendeu o time por 
81 partidas e esteve presen-
te na conquista do campeonato brasileiro de 
1985, além dos títulos paranaenses de 1986 e 
1989. Como atleta, também teve passagens por 
Figueirense, Goiás e Vitória. Na Inter de Limei-
ra, ficou conhecido por ter sofrido o antológico 
gol de Denner, considerado um dos gols mais 
bonitos da história do futebol, em uma partida 
entre Internacional e Portuguesa, no Canindé, 
pelo Campeonato Paulista de 1991. Trabalhou 
como preparador de goleiros e também atuou 
na imprensa esportiva.
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Jorge Rezende 
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Shaolin estava no auge da carreira quando morreu

Foto: Wikipédia

so três vezes, em 1947, 1960 e 1971, passando ao 
todo cinco anos e meio nas prisões do Aljube, de 
Caxias e de Peniche.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020
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 30 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para Forneci-
mento de Gênero alimentício e hortifrutigranjeiros destinados a suprir as Necessidades da Secretaria 
de Saúde e seus Respectivos Serviços e Programas da Atenção Básica e Média Complexidade 
- Areia/PB. 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, 14 de Janeiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 13:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviço de Transportes 
de Pessoa Física ou Jurídica mediante Locação de Veículo com Motorista, com capacidade para 
atender ao número de Alunos da Rede Municipal de Ensino especificados na Discriminação de 
cada item (combustível e manutenção do veículo por conta do contratado) - 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, 14 de Janeiro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE RESCISÃOUNILATERAL DO CONTRATO Nº. 00217/2019

OBJETO: Contratação de pessoa(s) física(s) ou jurídica(s) para locação de veículo com 07 (sete) 
lugares e com motorista, destinado ao atendimento das necessidades do Programa Criança Feliz - 
Areia/pb.FUNDAMENTO LEGAL:os artigos 78, inciso XII e 79, inciso I, ambos da Lei nº. 8.666/93. 
JUSTIFICATIVA:razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo Secretária Secretaria de Assistência Social – Areia/PB. RESCINDIDAS:Prefeitura 
Municipal de Areia/Pb e Quaresma Locações de Veículos e Viagens, CNPJ nº 27.639.496/0001-02. 
DATA DA ASSINATURA: 13/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08h30min do dia 27 de janeiro de 2020 licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fraldas descartáveis e 
higiene infantil, para atender as necessidades da Administração Municipal durante o exercício de 
2020 Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 031/2015. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 13 de Janeiro de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 04.2019
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Pavimentação e drenagem das ruas: 

Mário Barbosa, do Campo e Deputado Antonio Dávila Lins, no município de Belém/PB, conforme 
Convênio FDE nº 002/2019 – Governo do Estado da Paraíba.

EMPRESAS HABILITADAS:
ESTRUCTURAL SERVIÇOS DE CONST. CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI;
RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA;
DIAS CONSTRUÇÕES LTDA;
B2 CONSTRUÇÕES EIRELI – ME;
B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA;
GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS – EPP;
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA;
BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA;
NCE CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI – ME.
por atender a todos os quesitos de habilitação, por atender a todas as exigências de habilitação.
EMPRESAS INABILITADAS:
30.676.883/0001-15 – GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – Motivo: apresento 

a certidão federal vencida, massa goza de tratamento diferenciado por ser ME, não apresentou os 
subitens 8.2.5.4 e 8.2.5.6 do edital e apresentou a certidão de falência vencida, conforme subitem 
8.2.6.2 do edital.

31.615.295/0001-34 – CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI – Motivo: Não apresentou os 
subitens 6.7 e 8.2.6.3 do edital.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 23.01.2020 às 08h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Flávio Ribeiro, 74 – Centro – Belém/PB, no horário das 07h00min as 13h00min dos dias úteis. Email: 
licitacaopmb2@gmail.com. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada 
unanimemente pelos membros da CPL

Belém - PB, 13 de Janeiro de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Combustíveis destinados a atendimentos da frota veicular pertencente 
e/ou locada a Edilidade durante o período de 30 (trinta) dias. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00001/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIOS E PROGRAMAS: 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM e 
RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA - R$ 57.183,50 – Cinquenta e Sete Mil Cento e Oitenta e 
Três Reais e Cinquenta Centavos - CT Nº 00003/2020 - 10.01.20.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00001/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2020, que 
objetiva: Aquisições de Combustíveis destinados a atendimentos da frota veicular pertencente e/ou 
locada a Edilidade durante o período de 30 (trinta) dias; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA - R$ 57.183,50 – Cinquenta 
e Sete Mil Cento e Oitenta e Três Reais e Cinquenta Centavos.

Belém - PB, 10 de Janeiro de 2020.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes escolar destinado a rede de ensino estadual deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/
portal-da-transparencia ou https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 13 de Janeiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:00 horas do dia 29 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 materiais de limpeza e higiene 
pessoal diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 7892/13; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/
portal-da-transparencia ou https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 13 de Janeiro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.002/2020/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.002/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA, com vistas a contratação de Locação de 
Imóvel  situado a Rua Manoel Elias de Castro, 935 – Alto Branco, destinado ao funcionamento 
da Casa da esperança I – até 31 de dezembro de 2020, embasada no art. 24, inciso X, da lei nº 
8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de R$  
60.240,00 (Sessenta mil, duzentos e quarenta reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1017.2115 (Ações das Casas da Esperança I, II e 
III ). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 10 de janeiro de 2020.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

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

CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº0032/2019 TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO ITEM MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº.0032/2019 OBJETO: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA 
OS VEÍCULOS DA FROTA DA STTP: - MARCIA MOURA RAMADAM.CNPJ: 01.106.085/0001-50.
ITEM(S): 1 - 2 - 3 - 4.VALOR: R$ 447.514,00.VALIDADE 12(DOZE)MESES CONTADOS DA SUA 
ASSINATURA, CONTRATANTE: FELIX ARAUJO NETO FORNECEDOR: MARCIA MOURA RAMA-
DAM (POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MARCOS LTDA), DATA 06/01/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.002/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.002/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO, 935 – ALTO BRANCO DESTINADO 
AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA I. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.002/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, 
X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1017.2115. ELEMEN-
TO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E 
ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA. VALOR GLOBAL: R$ 60.240,00 ( SESSENTA MIL, DUZENTOS 
E QUARENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 10/01/2020. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios, através de grupos formais da agricul-
tura familiar e de empreendedores familiares rurais constituídos em cooperativas e associações 
ou grupos informais de agricultores familiares para atender a demanda do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE, para atender os alunos matriculados nas escolas da rede municipal 
de ensino do Município de Caraúbas - PB. Os interessados deverão apresentar envelope contendo 
a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2020, na 
sala da referida comissão, sediada na Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Ca-
raúbas - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do 
respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307-1175. E-
-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 13 de Janeiro de 2020
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 01/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, Estado da Paraíba, usando das atribuições con-
feridas pelo art. 70, incisos II e IV c/c art. 93, inciso II, alínea a, ambos da Lei Orgânica do Município, 
e ainda pelo disposto previsto no art. 51, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

  RESOLVE:
CONSTITUIR a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para tomar todas as medidas neces-

sárias ao processamento e julgamento das licitações que venham a ser executadas pelo Município, 
durante o exercício de 2020, com a seguinte composição:

NOME  FUNÇÃO         RG CPF FUNÇÃO/CARGO
Cláudio Nogueira dos 
Santos Presidente 1741397-SSP/PB 927.404.304-00 TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA

Maria do Socorro 
Lacerda Moura Membro 2127598-SSP/PB 045.341.514-89 DIRETOR

Joelma Lourenço Costa Membro 3022347-SSP/PB 071.789.284-09 MONITOR DO 
PETI

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e os Membros titulares serão substituídos 
em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designados como 
Suplentes da Comissão os servidores: Maria Florentino Teixeira, RG nº 3.879.935-SSP/PB e CPF 
nº 101.518.874-54, e Maria do Socorro Neves Antão da Silva, RG nº 1513561-SSP/PB e CPF nº 
798.309.004-87.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.

Curral Velho/PB, em 02 de janeiro de 2020.
Joaquim Alves Barbosa Filho

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

PORTARIA Nº 02/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, Estado da Paraíba, usando das atribuições con-

feridas pelo art. 70, incisos II e IV c/c art. 93, inciso II, alínea a, ambos da Lei Orgânica do Município, 
e ainda pelo disposto previsto no art. 51, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

RESOLVE:
DESIGNAR os servidores relacionados abaixo, para compor a formação de Pregoeiro e sua Equipe 

de Apoio aos Pregões Eletrônicos e Presenciais, realizados por este Município, durante o exercício 
de 2020, com a seguinte composição:

NOME  FUNÇÃO         RG         CPF FUNÇÃO/CARGO
Cláudio Nogueira dos 
Santos Pregoeiro 1741397-SSP/PB 927.404.304-00 TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA

Maria do Socorro 
Lacerda Moura Membro 2127598-SSP/PB 045.341.514-89 DIRETOR

Joelma Lourenço Costa Equipe
de Apoio 3022347-SSP/PB 071.789.284-09 MONITOR DO 

PETI
 
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio serão substituídos em suas ausências e impedimentos 

eventuais pelos suplentes, ficando designados como Suplentes de Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, respectivamente, os servidores: Maria Florentino Teixeira, RG nº 3.879.935-SSP/PB e 
CPF nº 101.518.874-54, e Manoel Diniz Neto, RG nº 1325014-SSP/PB e CPF nº 805.567.604-68.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Publique-se.

Curral Velho/PB, em 02 de janeiro de 2020.
Joaquim Alves Barbosa Filho

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 10h00min horas do dia 23 de Janeiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, destinados ao atendimento da Frota Veicular pertencente e/ou 
locada a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde, no exercício 2020. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 425/2017. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 10 de Janeiro de 2020. 
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
 EXTRATO DE CONTRATO Nº 00095/2019

DISPENSA Nº 00012/2019
OBJETO: Aquisição parcelada de material de consumo (lanches, salgados e sucos), para atender 

as necessidades da Secretaria de Esporte do Município de Cacimbas - PB, através do Programa 
Brincando com Esporte, conforme Convênio nº 879862/2018/ME/PMC/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00012/2019. VIGÊNCIA: 10/12/2019 até 10/12/2020, valor Global R$ 
34.038,00 (Trinta e Quatro Mil e Trinta e Oito Reais), PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Cacimbas e: JOSE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA, empresa contratada.

Cacimbas – PB, em 12 de Dezembro de 2019
Geraldo Terto da Silva
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00012/2019

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00012/2019, 
que objetiva: Aquisição parcelada de material de consumo (lanches, salgados e sucos), para 
atender as necessidades da Secretaria de Esporte do Município de Cacimbas - PB, através do 
Programa Brincando com Esporte, conforme Convênio nº 879862/2018/ME/PMC/PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA, 
no valor Global de R$ 34.038,00 (Trinta e Quatro Mil e Trinta e Oito Reais).

Cacimbas - PB, 10 de Dezembro de 2019
GERALDO TERTO DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PB, através da CPL, torna público para conheci-
mento de quem possa interessar que no dia 30/01/2020, às 11h30min, na sala da CPL do município 
de Cabaceiras, fará realizar licitação na modalidade TP. Nº 00002/2020, TIPO MENOR PREÇO POR 
VALOR GLOBAL, com a finalidade de efetuar a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB 
(RUA JOÃO CISPIM E RUA JOSÉ OSMÁRIO DE LIMA E21 + 19, 21 ATÉ E26), DE ACORDO COM 
O CONTRATO DE REPASSE Nº 1029535 - 40/2016 As empresas interessadas poderão adquirir o 
Edital impresso mediante o pagamento de uma taxa de emolumentos no valor de R$ 20,00 (vinte 
Reais), referente ao custo reprografia, que deverá ser efetuada através de guia própria emitida 
pelo setor de licitações e recolhida na tesouraria da prefeitura ou poderá ser solicitado na íntegra e 
gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, através do portal do TCE/ PB https://portal.tce.
pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: 
cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00,im às 12h00min (horário local). 

Cabaceiras PB, 13 de Janeiro de 2020. 
JOSÉ ALEXANDRE FILHO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 
interessados que no dia 30 de Janeiro de 2020 às 09h00min, fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo Menor Preço, por item, LICITAÇÃO EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO 
DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISTO NO ART. 48, 
INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI COM-
PLEMENTAR Nº 147/2014, tendo por objeto a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA 
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) de forma parcelada, para 
atender a frota da prefeitura, bem como os veículos locados das diversas secretarias, com registro 
na ANP, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, Anexo I, do 
Edital. As empresas interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente através do telefone (83) 
3356-1117, do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de 
Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min 
às 12h00min. Publicado na íntegra no Diário da FAMUP do dia 13.01.2020. 

CABACEIRAS PB, 13 de Janeiro de 2020. 
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PB, através da CPL, torna público para co-
nhecimento de quem possa interessar que no dia 30/01/2020, às 10h00min, na sala da CPL do 
município de Cabaceiras, fará realizar licitação na modalidade TP. Nº 00001/2020, TIPO MENOR 
PREÇO POR VALOR GLOBAL, com a finalidade de efetuar a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 
NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE  CABACEIRAS, As 
empresas interessadas poderão adquirir o Edital impresso mediante o pagamento de uma taxa 
de emolumentos no valor de R$ 20,00 (vinte Reais), referente ao custo reprografia, que deverá 
ser efetuada através de guia própria emitida pelo setor de licitações e recolhida na tesouraria da 
prefeitura ou poderá ser solicitado na íntegra e gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, 
através do portal do TCE/ PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de 
Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00,im 
às 12h00min (horário local). 

Cabaceiras PB, 13 de Janeiro de 2020. 
JOSÉ ALEXANDRE FILHO

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00057/2019, que objetiva: Serviço de Locação 
para estrutura de eventos, com quantidades, exigências e estimativas estabelecidas; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENISE MOURA DO NASCIMENTO - EPP 
- R$ 80.000,00; ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - R$ 169.720,00; JOSE DA SILVA ARAU-
JO - FILMAGEM - ME - R$ 60.400,00; LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - R$ 
138.900,00; LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA - R$ 39.900,00.

Conde - PB, 10 de Janeiro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00057/2019, que objetiva: Serviço de Locação 
para estrutura de eventos, com quantidades, exigências e estimativas estabelecidas; REVOGO o 
correspondente procedimento licitatório adjudicado no dia 24 de Outubro de 2019, em decorrência 
da desistência da empresa STUDIO NIGHT EIRELI – EPP CNPJ: 24.395.873/0001-09 do item 8 
após a sua adjudicação e homologação em favor de: DENISE MOURA DO NASCIMENTO - EPP 
- R$ 80.000,00; ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - R$ 169.720,00; JOSE DA SILVA ARAU-
JO - FILMAGEM - ME - R$ 60.400,00; LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - R$ 
138.900,00; LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA - R$ 20.400,00; 
STUDIO NIGTH EIRELI - EPP - R$ 15.000,00.

Conde - PB, 10 de Janeiro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 
PB 018 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de vestuário para uso diário 
das crianças de 10 (dez) Centros de Referência em Educação Infantil - CREIs da rede municipal, 
atendendo às metas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Conde por meio da Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.  E-mail: licita@conde.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 007/2019.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A SEGUNDA 

ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA LAGOA DE CAPIM – PB.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM torna público e convoca os interessados que a reunião 

para abertura e julgamento das propostas de preços da licitação TP 007/2019 ocorrerá no dia 
16/01/2020 as 10:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na sede 
da Prefeitura Municipal de Capim, na Av. São Sebastião, s/n, Centro, CAPIM – Pb, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou no site www.capim.pb.gov.br.

Capim/PB, 13 de Janeiro de 2020.
Valdécio de Aragão Rocha

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 006/2019.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRU-

ÇÃO DE (02) DOIS PORTAIS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE CAPIM – PB.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM torna público e convoca os interessados que a reunião 

para abertura e julgamento das propostas de preços da licitação TP 006/2019 ocorrerá no dia 
16/01/2020 as 09:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na sede 
da Prefeitura Municipal de Capim, na Av. São Sebastião, s/n, Centro, CAPIM – Pb, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou no site www.capim.pb.gov.br.

Capim/PB, 13 de Janeiro de 2020.
Valdécio de Aragão Rocha

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa(s) física(s) 
ou jurídica(s) para prestação dos serviços de transporte escolar, em atendimento as demandas deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 0325/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaogadobravo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 13 de janeiro de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 11:00 horas do dia 27 de janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa(s) 
para o fornecimento parcelado, mediante solicitação periódica, de Material de Construção e 
Elétrico, destinado ao atendimento das necessidades deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 0325/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaogadobravo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 13 de janeiro de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Serviço objetivando: Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a 
prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde - SUS, 
em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento 
de pacientes do Município de Gado Bravo - PB. Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 17 de fevereiro de 
2020, na sala da referida comissão, sediada na José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - 
PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo 
envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaogadobravo@gmail.com. 

Gado Bravo - PB, 13 de janeiro de 2020
PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo de engenharia para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas 
ruas do Município, conforme especificações do projeto básico. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaogado-
bravo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 13 de Janeiro de 2020
PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 30.01.2020 às 14h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 01.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para Reforma do Ginásio do Mutirão, Guarabira/PB, conforme Termo de Referência. Recursos 
Próprios / Outros. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do 
Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário 
compreendido entre 14h00min e 18h00min.

Guarabira - PB, 13 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 – 1° andar - Centro - Guarabira - PB, às 15h00min, do dia 27 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Gê-
neros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados e 
assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da Administração Municipal para o exercício 
de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com. Telefone: (083) 3271-1946.

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

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h00min, do dia 27 de Janeiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de hospedagem 
para diversos eventos realizados pela Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 13 de Janeiro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “SAIA RODADA”, para se apresentar na tradicional Festa de 
Nossa Senhora da Luz no dia 29 de Janeiro de 2020. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha 
Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2020. 
Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e SAIA 
RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA– CT Nº 00033/2020 – 10.01.2020 - R$ 120.000,00 
– Cento e Vinte Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00004/2020

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2020, que objetiva: Contratação da Banda “SAIA RODADA”, para se apresentar na 
tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 29 de Janeiro de 2020, no Parque do Poeta 
Ronaldo Cunha Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – CNPJ: 09.474.129/0001-06- R$ 
120.000,00 – Cento e Vinte Mil Reais.

Guarabira - PB, 10 de Janeiro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
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MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 33007/2019PROCESSO N.º 2019/142125
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXE-

CUÇÃO DO PROJETO PAISAGÍSTICO DA AVENIDA EPÍTÁCIO PESSOA, EM JOÃO PESSOA.
O pregoeiro Oficial da Secretaria de Planejamento da Prefeitura do Município de João Pessoa-PB, 

torna público aos interessados, Considerando a ocorrência de falha técnica no site do licitacoes-e do 
Banco do Brasil S/A, ocasião em que não foi possível o acesso ao mencionado sistema eletrônico, 
e conseqüente operacionalização do Pregão. Considerando que a falha foi sentida em outros Entes 
Públicos, portanto, do próprio sistema “licitacoes-e” do Banco do Brasil. Resolve, SUSPENDER 
“Sine Die”, o pregão eletrônico n.º 33007/2019, processo n.º. 2019/142125. Ressaltamos ainda, 
que o pregoeiro publicará novo aviso na imprensa oficial, bem como no portal da transparência da 
PMJP e no sistema licitacoes-e,  reabrindo o prazo inicialmente estabelecido. 

João Pessoa, 13 de janeiro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09005/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/075786
CHAVE Nº. 800600
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAIS TECNOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 15/01/2020, às 10h. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
24/01/2019, às 09h30. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 14 de janeiro de 2020.

João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE FORMAÇÃO DA LISTA CURTA
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SBQC Nº 001/2019 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.330/2019, de 09 de agosto 
de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, A FORMAÇÃO DA LISTA CURTA DE 
CONSULTORES referente à MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE da Seleção Baseada na Qualidade 
e no Custo – SBQC N° 001/2019, que tem como objeto a “SELEÇÃO DE CONSULTORES PARA 
DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS E PROJETOS VISANDO A REMEDIAÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS DO NOVO LIXÃO DO ROGER – JOÃO PESSOA/PB”, estabelecida conforme Relatório 
de Formação de Lista Curta elaborado pela Comissão de Avaliação Técnica instituída pela Portaria 
nº 881/2019, de 30 de abril de 2019, publicada no Semanário Oficial do Município de João Pessoa 
de nº 1683, em conformidade com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e 
Contratação de Consultores financiados pela Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (GN 
2350-9), com amparo na Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação correlata. Conforme estabelecem 
os Itens 2.13 e 2.14 da GN-2350-9, serão remetidas às empresas que compõem a lista curta a 
Solicitação de Propostas (SDP), em prosseguimento ao certame de SBQC nº 01/2019. As propostas 
técnicas e comerciais deverão ser apresentadas conforme estabelecido na Solicitação de Propostas 
(SDP), no horário de 08:00h às 13:00h, na sede da Unidade Executora do Programa João Pessoa 
Sustentável, localizada na Estação das Artes Luciano Agra, Av. João Cirilo da Silva, S/N, Altiplano, 
João Pessoa, Paraíba, Brasil, CEP 58.046-010, até o dia 31/01/2020, às 10:00h, quando será 
realizada, no endereço anteriormente citado, a sessão pública de abertura das propostas técnicas. 
Qualquer proposta entregue posteriormente a esta data e horário não será recebida. A Solicitação 
de Propostas (SDP) e demais documentos relativos ao certame também estão disponíveis para as 
licitantes e demais interessados no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no link 
https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4450. Qualquer informação referente ao 
certame será prestada através do link acima citado.

OBJETO: SELEÇÃO DE CONSULTORES PARA DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS E 
PROJETOS VISANDO A REMEDIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO NOVO LIXÃO DO 
ROGER – JOÃO PESSOA/PB

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 4444/OC-BR (BR-L 1421)
REFERÊNCIA Nº SBQC Nº 01/2019
LISTA CURTA DE CONSULTORES:
LIPOR/IDAD
TPF/HYDROS/ARCO
IDOM/NATUREZA URBANA
JANSANA/PCE – CONSÓRCIO TERRA SAUDAVEL
COBRAPE/FRAL
PROSPECTIVA / EBEPRO

João Pessoa, 27 de dezembro de 2019.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 136/2020 – SEDEC
  A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 

suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme DECISÃO LIMI-
NAR- PROCESSO Nº 0809243-77.2019.8.15.0001, ADRIANA DA SILVA BARBOSA, inscrição nº. 
384036302, classificada em 1271 lugar, Edital nº 01 de 08 de novembro de 2013 Secretaria de 
Administração, homologado através da portaria nº 229/2014, para posse, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222.6627, ou “in loco”, após agendamento prévio, para 
realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames 
abaixo relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, (83) 
98645-8717, das 8:00 às 12:00 e 13:00 as 17:00 horas, para investidura no cargo público, munido 
dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual do 

Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há seis 
(6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o candidato 
houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado o 
prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assinadas 
no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a natureza 
do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 03 de janeiro de 2020
LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ

Secretário da Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 2850/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2019
Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos 

do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final 
apresentado pelo Pregoeiro Oficial, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2019, que 
objetiva: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA FUNJOPE, no uso de suas atribuições legais, resolve ADJUDICAR 
E HOMOLOGAR o resultado da licitação, em favor da empresa ESL PRODUÇÕES E EVENTOS 
EIRELI CNPJ: 32.247.659/0001-33 valor total R$ 1.089.921,76 ( UM MILHÃO OITENTA E NOVE 
MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) com base no Art. 4º, 
Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário para assina-
tura do contrato e da Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, 
sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

João Pessoa, 13 de Janeiro de 2020.
 Maurício Navarro Burity

Diretor Executivo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA

PREGÃO ELETRÔNICO 00007/2019
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06-2019

A Fundação Cultural de João Pessoa - Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão 
de Registro de Preços de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com 
o resultado do Pregão Eletrônico 00007/2019 que objetiva o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURAIS 
NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNJOPE publica o extrato 
da Ata de Registro de Preços – ARP sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data 
da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa 
oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados. 

NOME: ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI CNPJ: 32.247.659/0001-33
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 475 SALA 210 CXPST 011 
REFERENTE AOS ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
VALOR TOTAL R$ 1.089.921,76 ( UM MILHÃO OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE 

E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
VIGÊNCIA: 13 DE JANEIRO DE 2020 ATÉ 13 DE JANEIRO DE 2021

João Pessoa - PB, 13 de Janeiro de 2020.
 Maurício Navarro Burity

Diretor Executivo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Transporte de estudantes. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 005-A/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.
juazeirinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 13 de Janeiro de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Janeiro 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma 
empresa especializada em construção civil, para pavimentação em diversas Ruas (Rua Projetada I, 
II, III, IV, V e Travessa Pedro Honorato Trecho III), neste Município. 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) 36251111. 
E-mail: licitacaogovma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 09 de Janeiro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada, conforme demanda, de combustíveis e lubrificantes para suprir 

as necessidades da frota de veículos do Município de Natuba/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00002/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: Secretaria do 
Governo Municipal: 04 122 2001 2002 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Governo 
Municipal Secretaria de Educação: 12 361 1002 2012 - Manutenção das Atividades FUNDEB 40% 
outros 12 361 2001 2015 - Manutenção de Secretaria de Educação 12 361 2001 2018 - Manutenção 
do Desenvolvimento do Ensino - MDE 12 368 1002 2020 - Manutenção do Salário Educação Secre-
taria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação: 15 452 2001 2058 - Manutenção das atividades da 
Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social: 08 244 2001 2043 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento 
Social 08 243 1004 2044 - Manutenção do Conselho Tutelar Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente 
e Recurso Hídricos 18 541 2001 2060 - Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente 
e Recurso Hídricos 20 606 1003 2061 - Manutenção das atividades de Apoio ao pequeno produtor 
rural Fundo Municipal de Saúde 10 301 1001 2032 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 10 
301 1001 2033 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica 10 
302 1002 2034 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média 
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Recursos Próprios 10 302 1002 2035 - Bloco de 
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Am-
bulatorial e Hospitalar 3.3.90.30.99 - Material de Consumo. PARTES: CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Natuba e CONTRATADO: CT Nº 00001/2020 - 09.01.20 até 31.12.20 - JM AGUIAR 
COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ 19.572.881/0001-43 – VALOR R$ 772.389,25.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos 
de A a Z da linha farma (Ético, Genérico e Similares), através da oferta de maior porcentagem de 
desconto sobre a tabela da ABC Farma, com solicitação diária e entrega imediata, nos quantitati-
vos solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde deste município, visando atender a população em 
situação de vulnerabilidade social, referente ao mês de Fevereiro de 2020 a Dzembro de 2020. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Federal nº. 7892. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.olivedos.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 09 de Janeiro de 2020
CLAUDIO ASSIS RAMOS

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DESTINADA A FROTA MUNICIPAL 
E CONTRATADOS, (DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 7892. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991052133. 
E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.olivedos.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 13 de Janeiro de 2020
CLAUDIO ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES 
(ALMOÇO, CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR), DESTINADO A ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 7892. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991052133. E-mail: molivedos@
gmail.com. Edital: www.olivedos.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 13 de Janeiro de 2020
CLAUDIO ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
TIPO 1.0 TIPO PASSEIO 5 LUGARES ANO/MODELO 2019, DESTINADA A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEIDOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: COMERCIAL SANTAMA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - R$ 46.000,00.

Olivedos - PB, 08 de Janeiro de 2020
JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO 1.0 TIPO PASSEIO 5 LUGARES ANO/MODELO 

2019, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEIDOS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2019. DOTAÇÃO: 02.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE OLIVEDOS - 10 301 0005 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULANCIA - 214 Transfe-
rências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio 
das Ações e Serviços - 0250 4490.52 00 214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/
GOVERNO DE FEDERAL.. VIGÊNCIA: até 31/01/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Olivedos e: CT Nº 00054/2019 - 08.01.20 - COMERCIAL SANTAMA VEÍCULOS E 
PEÇAS LTDA - R$ 46.000,00.

Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 00001/2020
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada Pública 

n. 00001/2020 a partir das 08:00 horas do dia 13 de janeiro de 2020, com o objeto credenciamento 
de pessoas Jurídicas para prestação de serviços especializados na área de saúde com atendimento 
a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, CAPS TM (Transtorno Mental), CAPS AD 
(Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) CAPSi – (Centro de Atenção Psicossocial infanto-
-juveni), CER (Centro de Especialidade de Reabilitação), plantonistas/urgentistas para o SAMU, 
UPA, serviços especializados de odontólogo para o atendimento no Programa de Saúde da Família 
(PSF), Médico Auditor, Médico autorizador, Médico para programa Melhor em Casa atendendo as 
necessidades do Município de Piancó-PB . O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 13 de Janeiro de 2020.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL 

Prefeitura Municipal de Piancó
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencialnº 0068/2019
Contratante: Prefeitura municipal de Piancó
Contratada: POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA-ME 
Objeto:aquisição de combustíveis com abastecimento na região de Campina Grande.
Valor global R$ 656.070,00 (seiscentos e cinquenta e seis mil e setenta reais).

Piancó-PB, 13de Janeiro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços téc-
nicos especializados em assessoria em licitações e contratos administrativos. 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: 
(83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 13 de Janeiro de 2020
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
conclusão dos serviços de construção de quadra coberta com vestiário (3ª Publicação). Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 13 de Janeiro de 2020
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de Material 
de Limpeza e Higiênicos, para atender as necessidades das Secretarias deste Município e aos 
Programas Federais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. Edital: http://www.pirpirituba.
pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 10 de Janeiro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 13:30 horas do dia 24 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Horas/Máquinas, 
tipo Retroescavadeira e Escavadeira (PC) para prestação de serviços de Limpeza e/ou Ampliação/
construção de Barreiros para beneficiar os agricultores das comunidades Rurais deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. Edital: http://www.pirpirituba.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 10 de Janeiro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Gêneros Alimentícios, 
que tem como objetivo atender a Merenda Escolar, Creche Municipal e aos Programas Federais 
deste Município e demais setores da Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 006/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-
1108. Edital: http://www.pirpirituba.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 10 de Janeiro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Locação de Veículos para prestar 
serviços junto as Secretarias Municipais deste Município, conforme especificados no anexo I do 
Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. 

Pirpirituba - PB, 13 de Janeiro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 15:00 horas do dia 24 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 vestuário comum e personalizado, 
tipo fardamento de servidor e fardamento de alunos, para atendimento da Secretaria de Educação 
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. Edital: http://www.pirpirituba.
pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 10 de Janeiro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2019
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2019, que objetiva: Con-
tratação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica perante o Tribunal de Justiça, Tribunal 
de Contas do Estado e Tribunais Superiores a fim de exercer a defesa do Município de Pirpirituba, 
junto aos Tribunais citados, bem como elaboração de Pareceres em processos licitatórios, de acordo 
com as especificações contidas na Especificação Técnica - Anexo I deste Edital; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FARIAS & VASCONCELOS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 48.000,00.

Pirpirituba - PB, 02 de Janeiro de 2020.
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica perante o Tribunal de 
Justiça, Tribunal de Contas do Estado e Tribunais Superiores a fim de exercer a defesa do Municí-
pio de Pirpirituba, junto aos Tribunais citados, bem como elaboração de Pareceres em processos 
licitatórios, de acordo com as especificações contidas na Especificação Técnica - Anexo I deste 
Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2019. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS 
e TRIBUTOS: 02.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04.122.1002.2004 - Manut. Ativ. 
da Sec. de Administração e Finanças 3.3.90.35.01 Serviços De Consultoria 3.3.90.39.01 Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 02/01/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00001/2020 - 03.01.20 - FARIAS& VASCONCELOS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para os serviços de sistemas para uso em equipamentos móvel, de 
acordo com o processo de Dispensa de Licitação  nº  00001/2020. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: EPHEALTH – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – CNPJ 

nº 23.624.537/0001-28. 
OBJETO: Contratação dos serviços de empresa para solução de gestão das tarefas dos 

agentes de saúde, composta por sistema para uso em equipamentos do tipo dispositivo móvel 
(tabletes ou similar).

VALOR R$: 5.701,50 (cinco mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos).  
VIGÊNCIA:  Até 31.12.2020.

Pedra Branca - PB,  13 de Janeiro de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 11:00 horas do dia 24 de Janeiro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Combustíveis 
e Lubrificantes, para atender a Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta 
Edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/ 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 10 de janeiro de 2020.
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADOS A DEMANDA 
DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR E DO SAMU DO MUNICIPIO DE SOLEDADE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: prefeiturasole-
dadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 13 de Janeiro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial SRP nº 001/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 27 

de janeiro de 2020 às 08h40, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial SRP, do tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição parcelada de ração 
animal para cães adultos e filhotes bem como a aquisição de produtos e medicamentos de uso 
veterinário, com o objetivo de atender as necessidades do Canil Municipal do município de Sousa/
PB, sob o regime de registro de preços, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os 
interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítiowww.
sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de 
Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em 
todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor 
de Tributos do Município.

Sousa, 13 de janeiro de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO 

DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. LICITANTE HA-
BILITADO: FFJ CONSTRUTORA LTDA. LICITANTES INABILITADOS: A CASA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA MEpois não atendeu ao Item 7.9.2; A L S CONSTRUCOES, SERVICOS 
E EVENTOS EIRELIpois não atendeu o Item 7.9.2; COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELIpois não atendeu ao Item 7.9.2. 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 22/01/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José 
Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 13 de Janeiro de 2020.
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação moda-

lidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de 
limpeza e de higiene pessoal, para atender as necessidades de todas as secretarias da Prefeitura 
Municipal de São José de Piranhas-PB, às 08:30h, dia 27 de Janeiro de 2020, na sala da CPL, 
Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB.Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 008/2009. 
Informações:07:00 às 13:00h, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 13 de Janeirode 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial 

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

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 24 de janeiro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de tratores 
de Pneus, para ficar a disposição da Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente 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.  
E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 13 de janeiro de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO 

Pregoeira Oficial

UNIÃO  A
Esportes
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Publicidade



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

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  EXTRAOR-
DINÁRIA a realizar-se às 10:00 horas do dia 22 de janeiro de 2020, na sede da sociedade, situada 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

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 09:30 horas do dia 24 de 
Janeiro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Medicamentos para os programas de assistência farmacêutica básica, programa de hipertensão e 
diabetes e programa de saúde mental para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do 
Município de São José do Espinharas/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 13 de Janeiro de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

 Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA Nº 00045/2019

O Município de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial torna a público que a licitação que 
seria realizada neste dia 13 de janeiro de 2020, às 08:00hs, que tem como objeto a contratação 
de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina, etanol e diesel) e aditivo Arla, 
para atender as necessidades da frota veicular, a serviço das Secretarias Municipais e Gabinete 
do Prefeito, para transporte e manutenção das atividades deste Município até 31 de dezembro de 
2020, foi considerada DESERTA. Motivo: Não Acudiram Interessados. INFORMAÇÕES: Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 
14:00, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, 
na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 13 de  janeiro de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2019
A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que a sessão para abertura 

dos envelopes de proposta das empresas habilitadas neste certame ocorrerá no dia 16 de janeiro 
de 2020 as 08:40min, na Sala de Licitações, situada no endereço constante do preâmbulo do Edital. 

Vista serrana -PB, 08 de janeiro de 2020
Tamires pinheiro Xavier 

Presidente da CPL

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

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  –  CAGEPA, com sede nesta Capital, em 

atendimento à Lei Estadual Nº 8.767 de 15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, 
que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com o objetivo de dar conhecimento e fundamentar proposta 
de realinhamento tarifário dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
nos municípios do Estado da Paraíba em que é responsável pela operação dos sistemas, a vigorar 
a partir da sua aprovação pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba – ARPB.

Local: Auditório da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – CINEP
Endereço: Feliciano Cirne, nº 50 – Bairro de Jaguaribe – João Pessoa (PB).
Data e horário: 04 de fevereiro de 2020 – às 14 h 00min.
Os interessados em participar deste debate na referida Audiência Pública, deverão se inscrever 

até 48 horas antes do seu início, através de uma das seguintes alternativas:
• Endereço eletrônico audienciapublica@cagepa.pb.gov.br, informando: nome, telefone de 

contato, nº do RG e empresa /órgão ao qual pertence, se for o caso;
• Telefone (83) 3218.1309 no horário das 08h00min as 11h00min e das 14h00min as 17h00min 

de segunda a sexta-feira.
A Diretoria

AVISO DE ADIAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018
PROCESSO Nº 30.05.18.590/SES-PB - EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 003/2018
DATA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/HABILITAÇÕES: 04/02/2020 às 09h.
REGISTRO CGE Nº 19-01577-7
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR, INIDIVIDUAL E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL POR MEIO DA 
MODALIDADE COMPRAS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
(PAA-CI), PARA A REDE HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado da Saúde, representado neste 
ato pelo seu Secretário, Dr. GERALDO ANTÔNIO DE MEDEIROS, por intermédio da Comissão 
Especial de Seleção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, nomeada através da Portaria 
nº 560/2019/GS-SES, veiculada no DOE em 06/09/2019, considerando divergências apuradas em 
seu Termo de Referência após pedido de esclarecimento, TORNA PÚBLICO, para conhecimentos 
dos interessados, o chamamento que tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios de 
Grupos Formais e Informais que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326/2006, por meio da 
Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, com dispensa de licitação, 
para a Rede Hospitalar da Secretaria de Estado da Saúde, considerando o disposto no Art. 17 da 
Lei nº 12.512/2011 e nas Resoluções GGPAA nº 50/2012, nº 56/2013, n° 64/2013 e nº 73/2015, e 
demais condições fixadas neste Edital e seus Anexos, que estará disponível para consulta na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa/PB, 
telefone (83) 3211-9092 e no site do Governo do Estado, no link www.centraldecompras.pb.gov.br.

                                                                                       João Pessoa - PB, 13 de Janeiro de 2020.
RACHEL GONÇALVES DE HOLANDA                ELIS ROBERTA SOUSA DE MEDEIROS

  Matrícula nº 16.168-71                                           Matrícula nº 170.866-0

FABIA NYELLI PEDROSA TRAJANO           RODRIGO MOREIRA RODRIGUES
Matrícula nº 176.419-5                                 Matrícula nº 184.109-2

ESTELITA DE ANDRADE LOPES
Matrícula nº 1.666-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS ELETRICISTAS SEÇÃO PARAÍBA (ABEE – PB)

O Presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas Seção Paraíba – ABEE-PB, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Associados para, em Assembleia Geral 

Extraordinária, que se realizará no dia 14 de janeiro de 2020, às 14:00h em primeira e às 14:30h em 
segunda convocação, no auditório do CREA-PB, localizado na Avenida Dom Pedro I, 809, Centro, 
nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:ORDEM DO DIA a) Avaliação 
das Ações Administrativas do ano de 2019; b) Análise e aprovação da movimentação financeira do 
ano de 2019; c) Aprovação dos valores da Jóia e da Anuidade para o ano de 2020; d) Eleição dos 
representantes para o Crea-PB; João Pessoa, 05 de janeiro de 2020.

Engº. Eletr. Martinho Nobre Tomaz de Souza
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019

Registro CGE Nº. 19-01585-0
OBJETO: Aquisição de Conversores Eletrônicos de Volume (Computadores de Vazão) das 

ERPMs / CRMs da PBGÁS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo 
2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br ewww.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pessoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 24/01/2020.
ABERTURA: Dia24/01/2020, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 325/2019

  O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-
ção, publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos 
interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que 
regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste órgão, situada 
a Rua João da Mata S/N, Central de Compras- Centro Administrativo Estadual - Jaguaribe, telefone 
(083) 3208-9839, no dia 28/01/2020, às 09h (nove horas) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE  TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA 
DE GLICOSE, destinado a HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL: HRWL, HMSC, HGT, HRQ, 
HEM, HRCR, HDFBC, HDDJGS, HRPSRC, HRETCG, CSJM, HRS, HRP, HMSF, CSG, CSCA, HRC, 
CSCF, CPAM e HPMGER, 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 19-01474-6
João Pessoa, 13 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 357/2019

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial na sede deste Órgão, situada à Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos - Ja-
guaribe, telefone (083) 3208-9839, no dia 27/01/2020, às 09:00 horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, destinado ao 
HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE - HETCG, conforme Anexo I 
do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

CADASTRO CGE Nº 20-00001-0                                                
João Pessoa, 13 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 289/2019

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 28/01/2020 às 09:00 horas para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, destinado a HRWL, 
HMSC, HINL, HRQ, HEM, HRCR, HDDJGS, HRPSRC, HRETCG, CSJM, HRS, HRP, HMSF, CSG, 
CSCA, HRC, CSCF, CPAM e HPMGER, 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 20-00010-1

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

Gerente Executivo de Licitação

Meta da Secretaria de Coordenação e Governança é arrecadar R$ 267,2 milhões com venda de três casas e um terreno

A Secretaria de Coor-
denação e Governança do 
Patrimônio da União do Mi-
nistério da Economia pre-
tende arrecadar R$ 267,2 
milhões com a venda de 
quatro imóveis localizados 
em Brasília, no Distrito Fe-
deral, em leilões marcados 
para os dias 28 e 30 de ja-
neiro.

A secretaria lançou 
concorrências públicas 
para a venda de um terreno 
de 64.949 metros quadra-
dos, na região de Brasília, 
conhecida como Octogonal, 
e de três casas localizadas 
no Lago Sul, área nobre da 

capital federal. A medida 
está detalhada nos avisos 
de licitação – Concorrência 
Pública SPU números qua-
tro e cinco,  publicados no 
Diário Oficial da União em 
22 de novembro de 2019.

As sessões públicas 
para a entrega de pro-
postas serão realizadas, a 
partir das 15h, na sede do 
Ministério da Economia, 
no Bloco K da Esplanada 
dos Ministérios, no dia 28 
de janeiro para a aliena-
ção das casas do Lago Sul, 
e no dia 30 de janeiro para 
a venda do terreno na Oc-
togonal.

As propostas e a do-
cumentação devem ser 

apresentadas até as 16h e 
a abertura dos envelopes 
ocorrerá às 16h10, em am-
bas as datas. Todas as in-
formações e os editais dos 
imóveis mencionados es-
tão disponíveis no site Eco-
nomia - Venda de Imóveis 
da União.

Por Agência Brasil

União vai leiloar este mês quatro 
imóveis localizados em Brasília

Dólar chega a R$ 4,14 e fecha 
no maior valor em um mês

Em dia de turbulências 
no mercado de câmbio, a 
moeda norte-americana su-
biu e fechou no maior valor 
em cerca de um mês. O dólar 
comercial encerrou ontem 
(13) vendido a R$ 4,142, com 
alta de R$ 0,048 (1,18%). A 
divisa está na maior cotação 
de fechamento desde 10 de 

dezembro (R$ 4,149).
O dólar operou em alta 

durante quase toda a sessão. 
A cotação, no entanto, intensi-
ficou o ritmo de alta no fim da 
manhã, quando passou a ope-
rar próxima de R$ 4,14. No 
meio da tarde, a divisa apro-
ximou-se de R$ 4,15. Esta foi 
a terceira sessão consecutiva 
de valorização da moeda nor-
te-americana.

Bolsa

A tensão no mercado 
de câmbio contrastou com o 
desempenho da bolsa de va-
lores. Depois de seis sessões 
seguidas de queda, o índice 
Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa 
de Valores de São Paulo), en-
cerrou o dia aos 117.325 pon-
tos, com alta de 1,58%. Nos 
últimos dias, o indicador tinha 
registrado quedas sucessivas, 
fechando a semana passada 
próximo dos 115,5 pontos.

Nos últimos dias, o mer-
cado tem atravessado mo-
mentos de volatilidade, que 
se intensificou após o agrava-
mento das tensões entre Esta-
dos Unidos e Irã. A expectativa 
da assinatura da primeira fase 
do acordo comercial entre Es-
tados Unidos e China, as duas 
maiores economias do plane-
ta, também tem criado insta-
bilidade no mercado global.

Wellton Máximo
Repórter da Agência Brasil

Patrimônio

Iphaep empossa a nova 
diretora executiva em JP

Tânia Nóbrega toma posse 
no Iphaep e destaca o 

papel da memória como 
ação de preservação 
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“A cultura de um povo 
é o seu maior patrimônio. 
Preservá-la é resgatar a 
história, perpetuar valores, 
é permitir que as novas 
gerações não vivam sob 
as trevas do anonimato”. A 
frase é do escritor baiano 
Nildo Lage e vai servir de 
caminho para a ação coti-
diana da nova diretora do 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do 
Estado da Paraíba. A enge-
nheira Tânia Maria Queiro-
ga Nóbrega tomou posse, 
na tarde da  úlltima sexta-
feira, na diretoria executi-
va do Iphaep, e destacou a 
importância da memória, 
afetiva e coletiva, como 
elemento para que povo 
paraibano possa reconhe-
cer sua identidade e, assim, 
preservar os valores cultu-
rais, mantendo-os vivos 
para o usufruto das atuais 
e futuras gerações. 

A solenidade aconte-
ceu na sede do patrimônio 
estadual, em João Pessoa, 
e contou com a presença 
do secretário estadual de 
Cultura, Damião Ramos, 
e o secretário estadual da 
Educação, Ciência e Tecno-
logia, Cláudio Furtado (que 
representou o governador 
João Azevêdo). Os funcio-
nários tiveram assento à 
mesa através do arquiteto 
e historiador Gúbio Mariz, 
coordenador de Arquitetu-
ra e Ecologia do Iphaep.

A diretora evocou a 
simetria existente entre os 
artigos 216 da Carta da Re-
publica e da Constituição 
da Paraíba, no tocante ao 
papel do patrimônio cul-
tural e dos bens materiais 
e imateriais do Brasil e da 
Paraíba. 

Ela destacou as res-
ponsabilidades do gestor 
patrimonial, perante os 

conjuntos urbanos e os 
sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, ar-
queológico, paleontológi-
co, ecológico e científico. 

Fazendo uma ponte 
entre o passado e o futuro 
e voltando o olhar para o 
presente e as atuais tec-
nologias, a diretora lem-
brou a criação do Iphaep 
e seus objetivos iniciais, 
destacando a figura daque-
les que, com olhares múl-
tiplos, construíram uma 
história que está prestes 
a completar 50 anos, em 
março de 2021. 

“Ao longo desta jor-
nada, percebe-se que fo-
ram muitos os avanços e 
ações que fortaleceram a 
base de um trabalho que 
deverá ser sempre contí-
nuo, permanente e efeti-
vo na defesa do nosso pa-
trimônio”, revelou Tânia 
Nóbrega. 

A medida está 
detalhada nos avisos de 
licitação publicados no 
Diário Oficial da União 
em 22 de novembro 

de 2019
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